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Két éve tisztelhetjük
„BOLDOG”-ként
Salkaházi Sára testvért

2006. szeptember 17-én avatta
boldoggá Egyházunk Salkaházi
Sára vértanú szociális testvért.
Erre emlékezve BÍRÓ LÁSZLÓ
püspöknek Kassán, Sára testvér
szülıvárosában, a boldoggá-
avatásért bemutatott hálaadó
szentmisén, 2006. november 24-
én elhangzott szentbeszédébıl

idézünk
részleteket.

Sára testvér
életének példája
sok mindenre
taníthat ben-
nünket – mondta
a püspök atya.
Boldog Sára
testvér hív ben-
nünket a hazug
ideológiákkal

szembeni szabadságra.
Még Kassán megfogalmazódik benne
az elhatározás: egész életével küzdeni
fog a szegénység, a nyomor, a társa-
dalmi igazságtalanság ellen. …
Amikor Hitler a háború elsı éveiben
sorozatos gyızelmeket arat, s Magya-
rországon propaganda indul a „vissza-
németesítés”’ érdekében: „Legyünk
büszkék rá, ha a diadalmas német
néphez tartozunk! Vegyük vissza a ré-
gi, eredeti német családnevet!” – ı
kilép az ideológia vonzásából. 1943.
március 10-én a kassai anyakönyvbe
bejegyzik: Schalkház Sára a mai na-
pon nevét Salkaházira magyarosította.
1936-ban ezt írja naplójába:
„Vágyódjál a vértanúság iránt, s ha
ezt, mert Isten különleges szeretete
volna, nem kaphatod meg, legalább a
szentek vértanúságát éld.” …

Folytatás a 16. oldalon! ����

A TARTALOMBÓL:
Két éve tisztelhetjük „bol-
dog”-ként… (Bíró László pp.)
A világnak szüksége van a
megújulásra! – XVI. Benedek
                     pápa besztédeibıl
Boldog Sára testvér, a száz-
éves szociális misssziós kariz-
ma ízes, érett gyümölcse

    (Sztrilich Ágnes tv.)
A százéves szociális missziós
karizma ünnepe Csobánkán
A BIBLIA ÉVE…
Gondolatok az Egyház meg-
újulásáról Szent P. Pio pél-
dája kapcsán (ExnerG. testvér)
Prohászka, a szociális prog-
ramadó (1.) – Mózessy Gergely
A teljes odaadást kell meg-
valósítanunk (Majnek Antal pp.)
Vértanúság a XX-XXI. sz.-
ban; A vértanúság és a mo-
hamedán fundamentalizmus
Hit és evangelizáció a XXI.
sz.-ban (2.) – (Ralph Martin)
A missziót az imádságnak kell
táplálnia (A papi kongregáció
                                  levelébıl)
„Csak TE, Uram!” – beszélgetés
           Tobisch Márta tv.-rel
Az élı Egyházzal találkoztunk
               (Rétfalvi V., Vida K. tv.)
„Engem nagyon szeret a Jó-
isten” (Egy kültag tanúságtétele)
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A világnak szüksége van a megújulásra!
Néhány gondolat XVI. Benedek pápa beszédeibıl

… manapság széles körben vallott el-
gondolás, miszerint nincsenek abszo-
lút igazságok, amelyek életünket irá-
nyíthatnák. A gyakorlatilag minden-
nek különbségtétel nélkül értéket tu-
lajdonító relativizmus a „tapasztala-
tot” helyezte mindenek fölé. Csakhogy
a tapasztalatok, ha mellıznek minden
arra vonatkozó értékítéletet, hogy mi
jó vagy igaz, a valódi szabadság he-
lyett erkölcsi vagy szellemi zőrzavart
eredményezhetnek, a normák feladá-
sához, az önbecsülés elvesztéséhez
vezethetnek, vagy reményvesztett-
ségbe taszíthatnak.
Kedves barátaim! Az életet nem a

sors, nem a véletlen irányítja. Életete-
ket Isten akarta, ı áldotta meg, és
célt adott neki! (vö. Ter 1,28) Az élet
nem események és tapasztalatok
egymás után esetlegesen következı
sorozata, még ha azok hasznosak is.
Az élet az igazság, a jó és a szépség
keresése. Ez az életcél határozza meg
döntéseinket, ezért gyakoroljuk sza-
badságunkat; s az igazság, a jóság és
a szépség az, amelyben örömet és
boldogságot találunk. Ne hagyjátok,
hogy becsapjanak titeket azok, akik
csak az elıre meghatározott lehetısé-
gek piacának egy újabb fogyasztóját

látják bennetek, ahol maga a válasz-
tás az érték, az újdonságot tőntetik fel
szépségnek, és a szubjektív tapaszta-
lat lép az igazság helyébe.
Krisztus többet kínál. Sıt, İ mindent
felkínál nekünk. Csak İ, aki az Iga-
zság, lehet az Út, s így maga az Élet is.

(Sydney-i Ifjúsági Viágtalálkozó,
július 17-i köszöntı beszéd)

Mi a mi válaszunk, keresztény tanú-
ságtevıké e megosztott és töredezett
világra? …
Az egység és a kiengesztelıdés saját
erınkbıl nem valósítható meg. …
mind az egyéni, mind az intézményes
tökéletlenségekkel és csalódásokkal
szemben néha kísértést érzünk arra,
hogy mesterségesen felépítsünk egy
„tökéletes” közösséget. … Az Egyház
története bıvelkedik olyan kísérletek-
ben, amikor megpróbálták megkerülni
az emberi gyengeségeket és elbuká-
sokat, azért, hogy létrehozzák a töké-
letes egységet, egy spirituális utópiát.
Az egység felépítésére törekvı ilyen
kísérletek valójában aláássák azt. Ha
elválasztjuk a Szentlelket az Egyház
intézményes szerkezetében jelen lévı
Krisztustól, azzal a keresztény közös-
ség egységét romboljuk le, amely iga-
zából a Szentlélek adománya. … a Lé-
lek vezeti az Egyházat a teljes igazság
útjára…
… A Szentlélek adományai által gaz-
dagodva lesz erıtök, hogy felülkere-
kedjetek a részleges látásmódon, az
üres utópiákon, a múlandó örömökön,
azért, hogy a keresztény tanúságtétel
következetességét és bizonyosságát
kínálhassátok. …
… Hívjuk a Szentlelket: ı viszi végbe
Isten mőveit (vö. A Katolikus Egyház
Katekizmusa, 741). Hagyjátok, hogy
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ajándékai alakítsanak titeket! Ahogy
az Egyház is az egész emberiséggel
együtt járja az utat, úgy ti is arra
vagytok meghívva, hogy a mindennapi
élet örömei és nehézségei között él-
jetek a Szentlélek ajándékaival. Töre-
kedjetek arra, hogy hitetek érlelıdjék
tanulmányaitokon, munkátokon,
sportolásotokon, a zenén, a mővé-
szeten keresztül. Törekedjetek arra,
hogy megerısödjék az imádságban és
táplálkozzék a szentségekbıl, hogy
így a körülöttetek lévık számára ösz-
tönzı és segítı forrássá legyetek. Hi-
szen az élet végtére is nem egyszerő
győjtögetés, és sokkal többet jelent,
mint sikereket elérni. Igazán élni azt
jelenti, hogy belülrıl átalakulunk,
megnyílunk Isten szeretetének ereje
elıtt. Ha befogadjátok a Szentlélek
hatalmát, ti is átalakíthatjátok csa-
ládjaitokat, közösségeiteket, a nem-
zeteket. … (Július 19-én, az éjjeli virrasz-
táson mondott beszédbıl)

A Szentlélek erejével eltelve és a hit
gazdag látomásától vezetve egy új
nemzedék kap meghívást arra, hogy
segítsen építeni egy olyan világot,
amely örömmel fogadja, tiszteli és
szereti Isten ajándékát, az életet …
Segítsen építeni egy új kort, amelyben
a szeretet nem mohó törekvést jelent
önmagunk megvalósítására, hanem
tiszta, hőséges és valóban szabad,
nyitott mások felé, tiszteli  méltóságu-

kat, javukat keresi, örömet és szépsé-
get sugároz. Egy új kort, amelyben a
remény megszabadít minket a seké-
lyességbıl, az érzéketlenségbıl és az
önzéstıl, amely megöli a lelket és
megmérgezi kapcsolatainkat.

Kedves fiatal barátaim, az Úr azt kéri
tıletek, hogy legyetek ennek az új
idınek a prófétái, szeretetének köve-
tei: vezessétek az embereket az Atyá-
hoz, és építsetek egy reménnyel teli
jövıt az egész emberiség számára!

A világnak szüksége van erre a meg-
újulásra! Az anyagi gyarapodás oly
sok társadalomban a lelki sivárság
térnyerésével jár együtt: egyre jobban
kiterjed a belsı üresség, valami meg-
nevezhetetlen félelem, a remény-
vesztettség tompa érzése. Kortársaink
közül hányan és hányan építettek re-
pedezı falú, üres ciszternákat (vö. Jer
2,13), kétségbeesetten keresve az élet
értelmét, azt a végsı értelmet, ame-
lyet egyedül a szeretet adhat. Ez az a
nagyszerő, megszabadító ajándék,
amelyet az evangélium kínál: meg-
mutatja méltóságunkat, az Isten ké-
pére és hasonlatosságára teremtett
férfi és nı méltóságát. Megmutatja az
emberiség magasztos hivatását, ami a
szeretetben való kiteljesedés. Feltárja
az emberrıl és az életrıl szóló legmé-
lyebb igazságot. (A Világtalálkozót záró,
július 21-i szentmise beszédébıl)

Vallásos öregek és hitetlen fiatalok – avagy fordítva?

Az idén nyáron Sydneyben az Ifjúsági Világtalálkozó alkalmával a német Bertelsmann Ala-
pítvány által készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalok világszerte sokkal nagyobb
számban mondják magukat hívınek, mint gondolnánk. Ötbıl négy fiatal felnıtt vallásos, és
csaknem a fele nagyon vallásos. Csak 13 %-uknak nincs közük Istenhez, valláshoz.
Az egyes országok és felekezetek azonban nagyon eltérı képet mutatnak. Az iszlám és a
fejlıdı országok fiataljai nagyon vallásosak, az európai „keresztény” fiatalok
többségétıl viszont távol áll a hit. – Az európai ifjú katolikusoknak pl. csak 25%-a na-
gyon vallásos, míg az Európán kívülieknek 68 %-a. Kelet-Európában és Oroszországban
minden 3. fiatal meg van keresztelve, de a többségüknek semmi kapcsolatuk nincs Istennel
és az egyházzal. Ezzel szemben a tanulmány azt is megállapította, hogy a világszerte meg-
kérdezett fiatalok egyharmada, noha felekezeten kívülinek tartja magát, mégis vallásosnak
tekinthetı… (Forrás: MKPK honlapja)
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Boldog Sára testvér,
A SZÁZÉVES SZOCIÁLIS MISSZIÓS KARIZMA

ízes, érett gyümölcse

Nem világtörténelmi eseménynek, de több, üdvösségtörténeti eseménynek voltam,
voltunk a részesei. Szeptember elején közösen ünnepelte a Szociális Missziótár-
sulat, a Szociális Testvérek Társasága és az Egyházközségi Nıvérek Társasága a
Szentlélek kiáradásának, egy közösség születésének századik évfordulóját, s egy-
ben békességes jubilálásban tekintettünk rá ennek a magyarországi egyházban
fellobbant  karizmának a történetére.

Nem lehetett volna méltóbb hely az ünneplésre, mint az egykori Prohászka Hadiárvaház,
mely a szociális missziós nıvérek – s így bizonyos értelemben a mi számunkra is – a kö-
zös karizma bölcsıje volt. Ez a hely a karizma történetének emlékeit és sorsát is hordoz-
ta, hiszen a nyolcvanas évek végéig sérült életek számára nyújtott otthont, tehát – ha
másokkal és más körülmények között is – teljesítette szociális misszióját.
A politikai fordulat, az új utak keresése hosszú idıbe telt. Bátor döntés volt a szociális
missziós nıvérek részérıl, hogy „a karizma élete a fontos, és nem az, hogy ki éleszti a
tüzet”. S így – miközben ünnepeltük a szociális missziós karizma elágazásait – annak is
örültünk, hogy a „karizma bölcsıje” most úton van afelé, hogy az Élet Bölcsıje legyen, az
Élet Házává váljon, hogy határainkon belül is növekedhessen az, ami Böjte Csaba körül
„szokott” alakulni.
A közös karizmából, a „Deus Caritas est” (Isten Sze-
retete) iránti fogadalmas elkötelezettségbıl az Úris-
ten humora, a Szentlélek gazdagsága – s az emberi
és történelmi adottságok sokféle formációt hoztak ki.
A Szociális Missziótársulat a régi fogalom szerint
kongregáció, a mai megfogalmazás szerint: Meg-
szentelt Élet Társasága, a Szociális Testvérek Tár-
sasága az ’Apostoli Élet Társaságai’ közé tartozik, az
Egyházközségi Nıvérek pedig ún. ’Világi Intézmény’.
S ez a lelkiségi család mégsem olyan, mint a válások
által létrejött, sokféle gyereket egy háztartásba hozó
’mozaik’- család, mert itt nem a szeretet sérülései a döntıek – még ha voltak is ilyenek –,
hanem a felismert Isten- és emberszeretethez való hőség feszítette szét adott esetben a
kereteket. S az Isten Szeretetének egy-egy felragyogó iránya, megértett sugara elegendı
ahhoz, hogy egy közösség arra szentelje az életét, hogy azt szolgálja, tükrözze, annak a
küldetésében járjon.
Az egység és különbözıség természetfeletti ajándéka vált itt számomra tapinthatóvá,
és erısítette meg bennem azt a régi felismerést, hogy a mi sajátosan szociális testvéri
társadalmi missziónkhoz ez az „egység a sokféleségben” alapvetı, szükséges és meg-
ırizendı ajándék, a Szentlélek Úristentıl kapott közösségi karizma. A Szentlélek az, aki
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megırzi a karizmát, és meghaladva az emberi tényezıket, megújítva tovább árasztja. Az
emberi adottságok legfeljebb olyanok, mint a hegyi patakban a kavics és szikla, melyen
felzubog vagy talán szivárványosan meg is törik a víz, s olykor más irányt vesz.
Ezekkel az érzésekkel léptem be az „Élet Háza” kapuján, ahol a bejárattal szembeni falon
egy plakátról rám nézett Prohászka Ottokár, Farkas Edit – és Boldog Schalkaházi Sá-
ra testvér. Egy pillanatra felágaskodott bennem az ösztönös ember: „İ a miénk!” De
azután hálás örömmel ismertem fel: igen, ez így van rendjén.
Sára testvértıl tanultuk meg sokan, hogy a nehézségekre nem elmeneküléssel, hanem
életáldozattal kell válaszolni. İ, aki egész életét, írói tehetségét és fizikai erejét is az em-
beri Isten-éhség és szociális ínség enyhítésére, az emberi élet mentéséért adta oda,
egyben az egység záloga is közöttünk, a szociális missziós karizma beérett, ízes
gyümölcse –  és reményem szerint sokak életpéldája.

Sztrilich Ágnes testvér,
a Szociális Testvérek Társasága magyarországi kerületének elöljárója

***************************************************************

A százéves szociális missziós karizma ünnepe

a csobánkai Prohászka Ottokárról elnevezett Élet házában

A szeptember 7-i közös ünneplésrıl lapunk 35. oldalán láthatnak kedves olvasóink színes
képekkel illusztrált híradást. (Az eseményrıl egyébként több katolikus médium is tudósí-
tott.)  A délelıtt 9-tıl késı délutánig tartó rendkívül színes, tartalmas programot a Szociá-
lis Misssziótársulat nıvérei a szociális testvérekkel (fıként fiataljainkkal) karöltve, világi
munkatársak közremőködésével szervezték és bonyolították le.

A délelıtt folyamán három elıadás
hangzott el. Simon Anna Gabriella
nıvér, a Missziótársulat általános
fınöknıje A szociális missziós
karizma forrásai és elágazásai
címő elıadását lapunk következı
számában ismertetjük.
Mózessy Gergely Prohászka Ot-
tokárról mint szociális program-
adóról szóló elıadását két rész-
letben közöljük, „Tanúságtevık”
rovatunkban. Ezzel egyben meg-
emlékezünk a 150 éve született
Prohászka püspökrıl, aki a magyar
egyház kiemelkedı, nagy hatású
személyisége.

(Balról) a kedves „konferanszié”, Beıthy Cecília
nıvér, Sztrilich Ágnes testvér és Mózessy Gergely.
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A jubileumi év alkalmából Székesfehérváron nagyszabású kiállítást rendeztek tiszteletére,
melynek egyik szervezıje Mózessy Gergely volt. A harmadik elıadó, Sztrilich Ágnes
testvér az Egyház szociális tanításának kifejlıdésérıl beszélt  – arról, hogy miért
örömhír a szociális misszió: nem a múltat ünnepeljük, hanem azt, hogy a szentháromsá-
gos Isten önelajándékozásában élünk, ezért van reményünk, jövıképünk.

Az elıadások között két kedves, egé-
szen más jellegő, nem annyira a szel-
lemet, mint inkább a szívet megmoz-
gató elıadásra is sor került: a missziós
nıvérek által fenntartott keszthelyi Far-
kas Edit Szakiskola és Kollégium di-
ákjai Farkas Edit életét jelenítették
meg, a szikszói óvodások pedig (mint
ezt a 35. oldalon már megemlítettük)
Szent Erzsébet életébıl adtak elı epi-
zódokat. A nıvérek e kettı mellett még
több intézményt is fenntartanak (Buda-
pesten a Tusnádi utcai kollégiumot, a

Krisztina körúti Farkas Edit Szeretetotthont – itt van a rendházuk is –, Szikszón a Betánia
Szeretetotthont).
Intézményeik életébe az Élet Háza elıtt felállított tablókon keresztül nyerhettek bepillan-
tást a résztvevık. Az épületben (többek között) egy Prohászka emlékszobát, a szociális
testvérek életérıl, apostoli szolgálatainkról, „nagyjainkról” készített plakátokat lehetett
megtekinteni.
A déli szentmisét Böjte Csaba atya
mutatta be. Szeretetet és reményt su-
gárzó lényével és szívhez szóló szent-
beszédével arra biztatott, hogy ne fu-
tamodjunk meg a nehézségek elıl, ha-
nem Isten segítségében bízva életfela-
datként éljük meg ezeket, amelyek így
megérlelnek minket, közelebb visznek
Istenhez.

Az ebéd helyben fızött bográcsgulyás
volt, közben alkalom nyílt az ismerke-
désre, kötetlen beszélgetésre is.

Délután az Élet Házában mőhelymun-
kák, apostoli szolgálatainkkal való ismerkedés, vetítés várták az érdeklıdıket, a szabad-
ban pedig táncház, melybe kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak – akik még bír-
ták „szusszal”.

Fotók: Fecske O. E.G.
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„Boldog, aki olvassa” – A BIBLIA ÉVE

„A szentek kifogyhatatlan
tápláléka és szent éhsége”

����  Szt. Gellért vértanúságát ábrázoló
dombormő a gellérthegyi Sziklatemplomban.

(Fotó: E. G.)
Szent Gellért csanádi püspököt és vértanút
(Szent Imre nevelıjét) szeptember 24-én, az
1046-os pogánylázadás alkalmával elszen-
vedett vértanúsága napján ünnepli Egyhá-
zunk. Egyetlen fennmaradt mővében, a há-
rom ifjú himnuszáról szóló elmélkedésében
így buzdít minket, mai keresztényeket is:

Nagyon kevesen tudják, sőt,
talán senki sem tudja felfogni,
hogy mekkora erő van a Szentírás-
ban. Nézzétek, kedves testvéreim, mi-

lyen csodálatosak és milyen drágák a Szentírás sorai, és mindig szent vágyat
ébresztenek. A szentek kifogyhatatlan tápláléka és szent éhsége ez. E kimeríthe-
tetlen bőség nem hagy maga után semmi kívánnivalót … egyrészt a Szentírásból
szerzi meg az ember az üdvösség ismeretét, másrészt pedig maga a Szentírás
mindazokat, akik hisznek, és hitük szerint cselekednek, el is vezeti az örök életre.
… A Szentírás minden lapjáról az igazság szól, minden lapján az isteni erő tün-
döklik, és minden lapja a jövőt tárja fel az emberiség előtt. … … megtanít ben-
nünket a Szentháromság hódolatteljes ismeretére is, amelyet – a bálványok
tiszteletére fordított annyi évszázadon át – nem ismert meg a szomorú sorsú, el-
vakult emberiség…

Ezeket a szent iratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, ha-
nem isteni erő íratta le szent emberek által. … Ezért … a Szentírás szavait nem-
csak meghallgatni kell, hanem üdvös cselekedetekkel az embernek teljesítenie is
kell azokat. Egyszer ugyanis az Isten és az embertárs iránti szeretetre figyel-
meztet bennünket, máskor meg arra, hogy a világ mulandó dolgait túl ne érté-
keljük, ismét máskor meg azt csöpögteti beléd, hogy meg ne feledkezzél arról a
hazádról, amely majd örök lakóhelyed lesz. … Eddigi minden jótéteményét fe-
lülmúlva a Szentírás akkor a legirgalmasabb, amikor tanúsítja, hogy a mi ítélő
Bíránk elfogadja a bűnbánatot, és tanítja, hogy a mi jóságos Megváltónk meg-
bocsát… (Zsolozsmáskönyv IV. k. 1266-68. o., részletek)

Neked mit jelent a Szentírás? Van-e benned szomjúság Isten Szava
iránt, szánsz-e egy kis idıt az olvasására, imádkozására, hogy megérinthesse
a szívedet a Lélek által sugalmazott Ige – s igyekszel-e tettekre váltani, élni a
mindennapokban?
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Szentírásvasárnap – a Biblia évében

A Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt elıször,
hogy a világ püspökei a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát.
Ekkor született az Isten Szaváról szóló határozat, a Dei Verbum, amely buz-
dítja a katolikusokat a Szentírás rendszeres olvasására.

A Zsinat rendelkezései nyomán vezették be az új ünnepet, a szentírás-
vasárnapot, melyet a magyar püspökök az elsık között rendeltek el. Kezdetben
nagyböjt egyik vasárnapján tartották, késıbb áthelyezték szeptember utolsó va-
sárnapjára, mivel szeptember 30-án emlékezik meg az Egyház a nagy biblia-
fordítóról, Szent Jeromosról. (MK)

Ezen a napon a katolikus templomokban ki-
emelt helyre tesszük a Szentírást, hálát adunk Isten-
nek kinyilatkoztatott Szaváért. Ez is az Ige Megteste-
sülésének titka: a Bibliában Isten a törékeny emberi
szavakon keresztül „mondja el” nekünk, hogy kicso-
da İ és ki az ember.

İ a világ Teremtıje, a Mindenható, Szent Isten,
mindenek Ura – de egyben szeretı, gondviselı
Atyánk, a végtelen Irgalom, aki a saját képmására te-
remtette az embert. Az ember bőnbeesése után a má-
sodik isteni Személy emberré lett, hogy Megvál-
tónkká lehessen. „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(János ev. 3,16.) Majd kiárasztotta ránk a Szentlelket, hogy általa megismerjük a
„teljes igazságot”…

Idézet a DEI VERBUM kezdetű dokumentumból:

Az apostolok püspököket hagytak hátra utódaikul, és nekik „adták át saját
tanítói helyüket”, hogy az evangélium az egyházban mindig sértetlenül és eleve-
nen megmaradjon. Ez a szenthagyomány, valamint az ó- és újszövetségi szent-
írás mintegy az a tükör, amelyben a vándorló egyház szemléli Istent, akitől
mindent kap, míg csak el nem jut odáig, hogy úgy lássa Őt színről színre, amint
van.

Az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével kibontakozik
az egyházban: egyre teljesebb lesz az áthagyományozott tények és igék értelmi
megragadása, akár a hívők elmélkedése és tanulmányozása folytán, amikor a szí-
vükben el-elgondolkodnak rajtuk; akár a lelki dolgok bensőséges és élményszerű
megértése folytán; akár azok igehirdetése alapján, akik a püspöki utódlással
együtt megkapták az igazság biztos megtalálásának karizmáját. Az egyház ugyanis
a századok folyamán állandóan az isteni igazság teljessége felé tart, amíg csak be
nem teljesednek benne az Isten igéi.
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SZENT PÁL ÉVE

„Tudtotokra adom, testvérek, hogy
az általam hirdetett evangélium nem
embertől ered. Hiszen nem embe-
rektől kaptam vagy tanultam, hanem
Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.”
– írja Pál apostol a Galata levélben

(1, 11-12.)
„Örvendjetek az Úrban szüntelen! …
Lelki jóságotokat ismerje meg min-
denki. Az Úr közel van. Ne aggódja-
tok semmiért. Minden ügyetekben
hálaadással párosult imádsággal és
könyörgéssel terjesszétek kéréseteket
Isten elé. Akkor Isten békéje, amely
minden értelmet meghalad, megőrzi
szíveteket és elméteket Krisztus Jé-
zusban.” (Filippi levél 4,4-7.)

Nem hagyott ki senkit sem…

Sokan elmélkedtek és írtak már Jézus kereszten elhangzott szavai-
ról, mégis megosztom Veletek ezt a kegyelmi élményt, ami engem
mélyen megrendített.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtti napokban tör-
tént velem. Ültem a szobámban és néztem a falon függő keresztet.

Végigvonult bennem, kikhez is szólt a megfeszített Krisztus.
Szólt az Édesatyjához:

„Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!”
Szólt az  Édesanyjához:

„Asszony, íme, a te fiad!”
Szólt a Barátjához:

„Íme, a te anyád!”
Szólt az Ellenségeihez:

„Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek.”
Szólt a Sorstársához:

„Bizony, mondom neked: még ma ve-
lem leszel a paradicsomban.”

Ott, felfeszítve, mindenétől megfoszt-
va, életének utolsó órájában mindenkihez
volt szava. És ezek a szavak nem az ítélet,
hanem a szeretet, az irgalom, a gondos-
kodás szavai voltak.

Azokkal törődött, akiket szeretett. És nem hagyott ki senkit sem.
M. Ildikó

Szent Pál szobra a római Szt. Pál
Bazilikában (Fotó: Danka M. )
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Gondolatok az Egyház megújulásáról
Szent Páter Pio
példája kapcsán

Szentekre – Szentlélekkel eltelt, lánglelkű apostolokra
–és élő, tanúságtevő közösségekre van szüksége az Egyháznak…

Negyven éve, 1968. szeptember 23-án
költözött az égi hazába a sokak által
tisztelt, szeretett Pio atya, az immár szentté
avatott misztikus. Rá emlékezünk a követke-
ző gondolatokkal, egy – kb. 12 évvel ezelőtt
íródott, de csak nemrégiben napvilágot lá-
tott – személyes hangvételű könyv (megté-
rés-történet) egyik jegyzetének részletével.

Pater Pio szentmiséin a résztvevők
szeme láttára elevenedett meg újra és újra
Krisztus keresztáldozata, golgotai szenvedése.
Az 1968-ben elhunyt Pio atya, ez a stig-
matizált olasz kapucinus szerzetes Isten ke-
gyelméből testén viselte Krisztus sebeit, ötven
éven át testében-lelkében átélte, eleven oltár-
ként, az Úr Jézus megváltó szenvedését. Za-
rándokok sokasága érkezett San Giovanni
Rotondóba, ahol Pio atya élt, hogy elvégezze
nála szentgyónását és részt vehessen az általa bemutatott, a szó szoros értelmében
a saját testében is megjelenített szentmise-áldozatban. Szentmiséi után a megren-
dült sokaság nem akart eltávozni, még sokáig ott maradtak hálát adni Krisztus ál-
dozatáért. 1999. májusában avatta boldoggá Páter Piot a Szentatya.

Igen-igen fontos, hogy legyenek jó pásztoraink. Egy lelkes, buzgó, Krisztus
szeretetét sugárzó lelkipásztor képes összegyűjteni a szétszóródott „nyájat”, oda-
vonzani az elkóborolt „bárányokat” is, a langyosakat pedig buzgóvá tenni. Szen-
tekre, szent papokra van szüksége ma az Egyháznak. A mai világban nem elég a
„jámborság”, lánglelkű apostolok kellenek. Olyanok, akik a megélt evangélium-
mal, életük példájával vonzanak. Hiszen a mai ember már nem hisz a taní-
tóknak – a puszta szónak – , ill. csak akkor hisz nekik, ha egyben tanúk
is, amint VI. Pál pápa megállapította.

És mennyire kellenének ma a jó lelkivezetők, Szentlélekkel eltelt gyóntatók, s
egyben igazi atyák, a sebzett lelkek orvosai, irgalmas szívű gyógyítói, akik ugyan-
akkor merik fekete-fehéren bűnnek nevezni a bűnt, s nem „kenik el”. Ugrásszerű-
en fellendül a lelkiélet szintje ott, ahol akad ilyen pap, aki rendszeresen,
hétközben is elérhető a hívek számára.

Milyen jó lenne, ha a buzgó világi hívek átvállalhatnák a leterhelt lelkipászto-
roktól a nem kifejezetten papi feladatokat – akár főállásban is –, és a lelkipásztor
el tudná engedni ezeket. Így azzal tudna elsősorban foglalkozni, ami a legfonto-

Tanú-
ságtevık
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sabb, legszentebb, kiváltságos feladata. Mennyi kegyelmet közvetíthet egy
pap pl. a szentgyónásban a neki adatott oldó-kötő hatalom révén! Amit
megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is – mondja Jézus Péternek és
apostolainak ma is, hiszen a Szentírás szava ma is érvényes, élő Ige. A pap egyet-
len szavával (mondatával) – ami valójában Jézus Szava, hiszen a pap Őt szemé-
lyesíti meg a szentségek kiszolgáltatásakor – eltörli megbánt, megvallott bűnein-
ket, és ez a Szó újjáteremti a lelket, új élettel ajándékozza meg.

Az Egyház megújulásának másik elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek élő,
tanúságtevő közösségeink, amelyek azt sugározzák, ami olyan nagyon megra-
gadta az első keresztény közösségekbe betévedt embereket: „mennyire szeretik
egymást”.

A diktatúra szétverte nálunk a korábban virágzó katolikus egyesületeket, kö-
zösségeket, mozgalmakat, a templom és az otthon falai közé szorította a hívő em-
bereket, megtiltva a „gyülekezést”. És az emberekbe lassan beleivódott, hogy a
vallás magánügy, amiről még csak beszélni sem ajánlatos. Ezért is fontos
megújító, hiánypótló szerepük van az újonnan, kb. a ’70-es évektől, egy-egy
lelkiségi megújulási mozgalom sodrában létrejött kisközösségeknek, ahol a hí-
vők személyes kapcsolatba kerülhetnek egymással, újra megélhetik, hogy egy
Test vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak Krisztusban. Különösen fontos ez a
nagyvárosi óriásplébániákon, ahol a templomba járó hívek egyébként alig ismerik
egymást.

… az a fajta KÖZÖS IMA, melyet napjainkban kisközösségi keretben
gyakorolnak – elsősorban a karizmatikus megújulási mozgalom imacsoportjaiban
–, valahol középen áll: a személyes, magánima és a liturgia közötti átme-
netet képez, mint a különféle hagyományos, ún. paraliturgikus imaformák, pl. a
rózsafüzér-bokrok házaknál is stb. *

Az Egyház 2000 éves történelme során mindig képes volt a megújulásra –
többek között épp a Lélek ihlette, általában egy-két karizmatikus egyéniségen ke-
resztül elindított lelkiségi mozgalmak hoztak újból és újból fiatalos lendületet,
pezsgést, új tavaszt Krisztus Testének megfáradni látszó tagjaiba. – A múltban
ilyen volt pl. a ferences mozgalom.

Hála az újjáteremtő Léleknek, hogy napjainkban a kor igényeinek megfelelő
új lelkiségi mozgalmakat indít, új formákat teremt. És hála a Szentatyáért,
Egyházunk prófétai lelkületű fejéért, aki tud olvasni az idők jeleiben, s így maga
is támogatja ezeket a mozgalmakat, s buzdítja a plébániai közösségeket, hogy
váljanak kisközösségek közösségeivé, hogy kisközösségi formában is éljék
meg az Egyházat, legyenek így is az Evangélium tanúi.

Az Egyház legkisebb, alapsejtje a család. De sajnos a mai magyar családokban
elvétve fordul csak elő közös (családi) ima, mivel még mindig kevés az olyan csa-
lád, melynek valamennyi tagja vallásos, ill. nem divat a közös ima (szégyenlik
egymás előtt is?). – Hála Istennek, úgy tűnik, kialakulóban van nálunk egy fiatal,
öntudatos, jó értelemben vett katolikus elit – nagyrészt épp a lelkiségi mozgal-
maknak köszönhetően –, akik már igyekeznek megélni az ún. családegyházat.

(Részlet Exner Gabriella testvér „Aki szomjazik, jöjjön” c. könyvének
Jegyzetek, gondolattöredékek c. fejezetébıl. Új Ember K., 2008)

*Heribert Mühlen professzor Újuljatok meg Lélekben c. művében missziós
centrumnak nevezi a karizmatikus imacsoportot, az ima-összejövetelt pedig
mint „missziós liturgiát”, „imaistentiszteletet” írja le.
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Mózessy Gergely:

Prohászka, a szociális programadó  (1.)

,,Egy nagyszerő, fölséges, isteni kritériuma van
az igazságnak, az elveknek, s ez a tény a tett.”

Prohászka Ottokárt méltán nevezhetjük a
19. század végének Magyarországán a
szociális kérdés egyik legnagyobb teoreti-
kusának. Mégis sokkal több volt ı, mint el-
méleti szakember. Nagyhatású jelenség
volt, aki képes arra, hogy a felismert iga-
zságokat mások számára is átadja, má-
soknak is személyes ügyévé tegye. Csak
úgy lehetett ilyen sikeres, hogy mindenben
hiteles volt.

Indíttatások
Prohászka Ottokár 1858. október 10-én, idén 150 esztendeje született

Nyitrán. Már gyerekkorában megérezte a szociális kérdés súlyát, a létbiztonság
megteremtésének felelısségét. Bár anyai nagyatyja a nyitrai tehetıs pékmester
volt; szőkebb családja nem bıvelkedett az anyagiakban. Atyja, Prohászka Do-
monkos katona volt, ki épp azért lépett ki a seregbıl, mert a házasságkötéskor
kötelezı kauciót nem tudta letenni. Szerelme miatt új életpályát vállalt, vállalta a
kishivatalnoki létet, a rendszeres áthelyezéseket, költözéseket. Pozsonyban, Ró-
zsahegyen, Losoncon majd Nyitrán élt a család, innen a távoli Voralbergbe,
Feldkirch városába helyezték, ahova legidısebb fia, Ottokár nem követte. Nyitrán,
távoli, gazdag rokonoknál élve tanult tovább, de nem érezte így jól magát, ezért a
kalocsai jezsuita internátusba került, az érettségit pedig Esztergomban tette le,
immár kispapként. Hogy világi pap lett – és nem jezsuita szerzetes – az anyagia-
kon múlt. Itt és most nem idézném levélváltását a családjával, áprilisi emlékün-
nepségünkön Bíró püspök a szószéken tette ezt. Idıs atyja beszélte le a szerze-
tespapságról, mondván: ı idıs, halála után édesanyjáról, testvéreirıl egyházme-
gyés papként jobban tud gondoskodni.

A család azonban nem minden. Hiszen ugyanebben a közegben nıtt fel Ot-
tokár öccse, Gusztáv, aki meglehetısen léha életet élt. Mivel adósságai gyakran
terhelték, gyakran iróniával telve nevezte Ottokár „drága öccsének”. Prohászka
Ottokár szociális érzékenységének így más forrását is kell keresnünk. Vélemé-
nyem szerint a legfontosabb benyomásokat Rómában nyerte egyetemi tanulmá-
nyai alatt. A Gregoriana hallgatója, a Collegium Germanicum-Hungaricum növen-
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déke 1875-1882 között volt. Ez XIII. Leó Rómája volt, szellemileg pezsgı közeg.
Annak a pápának a székvárosa, aki az elsı szociális enciklikát megalkotta késıbb
(Rerum Novarum, 1891-ben elsı magyar fordítója épp Prohászka lett, nem vé-
letlenül…). Ahogy mondani szokták, a levegıben bizonyára ott volt már a kérdés.

Az ifjú papnövendék – már ekkor is – egyszerre volt élenjáró a személyes
karitász terén és teoretikus. A zilált lelki alkatú festızseni, Csontváry Kosztka Ti-
vadar 1881-ben jutott vándorlásai alatt el Rómába, és – ahogy errıl megemléke-
zik – a papok közt egy tál levest csak ettıl a félénk ifjútól kapott. Aki már ekkor
komplex módon gondolkodott a szociális kérdésrıl: hiszen alig egy esztendıvel
korábban vetette papírra Prohászka azt a tanulmányt (A társadalmi válság, 1880),
melynek gondolatai késıbbi cikkeiben is vissza-visszatérnek.

1881-ben pappá szentelték. 1882-ben – zsebében két doktorátus-
sal – Magyarországra hazatérıben Szent Ferenc sírjánál Assisiben
megfogadta, hogy egész életében a szegények pártfogója lesz.

Hazatérve hamar felfigyelt a sajtó fontosságára.
Ezen a helyen az elıadó

Prohászkának három 1894-ben megje-
lent, e kérdésben programadónak minı-
síthetı („Mi a szociális kérdés?”; „A pap-
ság föladata a szociális kérdések körül”;
„A keresztény szocialista akció” címő)
cikkét ismertette, értékelte röviden.

Ezután arról szólt, hogy Prohászka
nem maradt „szoba-társadalomfilozófus”,
hanem szerepet vállalt a politikai
életben is.

Az elıadásnak ezt a két részét la-
punk, következı (adventi-karácsonyi)
számában közöljük!

A Szociális Missziótársulat
Prohászka legnagyobb gyakorlati alkotása a szociális kérdés kezelésére –

paradox módon tulajdonképpen nem is saját alkotása. A Szociális Misszió Társu-
latot, a ,,hivatásos szociális munkások egyházi szervezetét'', mint az Országos
Katolikus Nıvédı Egyesület szakosztályát ugyanis 100 esztendeje, 1908-ban
Farkas Edith alapította. Ám a Társulat ezer szállal kötıdött Prohászkához, lété-
ben és lelkiségében meghatározó szerepe volt Fehérvár püspökének. Jellemzı,
hogy csak halála után változott az eredendıen világi társulat egyházmegyei fı-
hatóságú szerzetes kongregációvá (1929).

Prohászka elméleti alapot adott, segédkezett az alapszabály létrehozatalá-
ban, egyénenként és testületileg is lelki atyja volt a tagoknak, szerteágazó véd-
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nöki munkát végzett érdekükben. A Társulat csobánkai hadiárvaházát róla neve-
zeték el. Az „Ottokár” húzónév hatott, a fenntartásra az adakozók sorjáztak.

Prohászka a másik nyomora iránti érzékeny s azt megszüntetni akaró szociá-
lis érzékre nevelt, amelybıl következnie kell a gyakorlati szociális munkának. Ez
nem merült ki az alamizsnaadásban, hanem az egyes ember erkölcsi és anyagi
felemelését célozta, mindazon eljárások, szövetkezetek, társulatok, intézmények
támogatásával, melyek az elesettek helyzetén javítani tudtak. A nık szerepét
rendkívül jelentısnek tartotta a gyakorlati szociális munka területén: ugyanis a
nıi psziché, a gyengédség, empátia, szeretet, anyai ösztön, gyakorlati érzék, az
otthon melegének megteremtésére való adottság mind alkalmas tulajdonságok a
szociális érzék kifejlesztésére.

A Társulat a társadalom valós igényeinek felismerésébıl született, s annak
szolgálatára szentelte tevékenységét, azt a feloszlatásig tartó 42 sikeres esztendı
dinamikus fejlıdése mutatja.

Végül Prohászka személyes jótékonykodását és a róla szóló visszaem-
lékezéseket említette meg néhány mondatban az elıadó. A fent említett ré-
szekkel együtt ezt is lapunk következı számában közöljük.

����    Folytatás a 3. oldalról!

BOLDOG SÁRA TESTVÉRNEK, huszadik századi egyháztörténelmünk egyik legro-
konszenvesebb hısének, még halálában is küzdenie kellett a diktatúrákkal.
Történelmünk sajátos fintora, hogy a szociálisan elkötelezetett, tudatosan náci-
ellenes Salkaházi Sára hısi példáját az ateista hatalom igyekezett elhallgatni,
mint annyi más olyan személyt és intézményt, akik vállalták a zsidók és más ül-
dözöttek megmentését. A magát szocialistának tekintı pártállam a katolicizmus
szociális vonulatát különösen kényelmetlennek találta, céljainak jobban megfe-
lelt a konzervatív, a modern élettıl elzárkózó egyház képe. …
… A huszonegyedik század keresztényének feladata kiszabadulni az ideológiák
fogságából, s mint Boldog Sára testvér, hőségesen ragaszkodni Krisztushoz, aki
az igazság.
Boldog Sára testvér hív bennünket a nemzetek közti kiengesztelıdésre. A népek
közötti kiengesztelıdés égetıen szükséges egy társadalmon belül, de nemzetek
között is. Schlachta Margitot, a Szociális Testvérek Társaságának alapítóját…
egy alkalommal megkérdezték: „Miért védi a zsidókat,” „Én a keresztényekkel
akartam megértetni, hogy mire kötelezi ıket vallásuk, hogy Krisztus a feltétel
nélküli felebaráti szeretetet tanította, ebbıl következik az embertársak jogainak
védelme úgy, ahogy a Tízparancsolatban áll.” Salkaházi Sára megérti az alapító
szándékát. 1944-ben, amikor … mindennél veszélyesebb volt zsidó ismerısök-
kel, barátokkal mutatkozni, Sára testvér nemcsak mutatkozik a sárga csillagot
viselı, üldözött, halálra keresett honfitársaival, hanem a lakását is megosztotta
velük…

A szent – mondja egy bölcsesség – átlagember, de átlagember voltát az átlag-
embernél keményebben formálja. Így lett Salkaházi Sárából, Kassa szülöttjébıl,
szent, s ezen az úton válhatunk mi, átlagemberek is szentekké…

(Bíró László/ MK)
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A teljes odaadást kell
megvalósítanunk

Részletek Majnek Antal munkácsi
megyéspüspök Szent István király
ünnepén mondott homíliájából

A püspök atya szentbeszédében elsı, szent királyunk példája kapcsán
az idık jeleire figyelmeztetett – melyek mindannyiunkat megtérésre,
Istenhez való visszatérésre, az egyre teljesebb odaadásra hívnak.

… Az Istenben való örvendezésre, Isten dicséretére szólítja Dávid király az
egész világot. Hogy miért szükséges a felszólítás – azt bizonyítja a világ megke-
veredett értékrendszere, hiszen ma sokan megcsodálják azt a rablót, gyilkost,
szélhámost, aki ügyesen végzi munkáját. Hamis értékek, bálványok százait kínál-
ják a képes újságok, a rádió, a TV. Nekünk, hívıknek át kell látnunk ezeken a
mulandó, kétes értékő nagyságokon, szépségeken, és észre kell vennünk minden
gazdagság forrását, a teremtı Istent! Szükséges, hogy Isten küldöttei felszólítsa-
nak bennünket az egyetlen Fölség dicséretére, mert még nem vált természetünk-
ké a tiszta élet, át vagyunk itatva a világ hazug csábításaival, melyek érzéketlen-
né tettek bennünket Mennyei Atyánk szeretı jósá-
gának fölismerésére. …

Ma Szent István király életpéldája ad
alkalmat az istendicséretre.

… İ Isten tervének csodálatos megva-
lósítója: befogadta a kegyelmet, átélte és továb-
badta azt szeretteinek és népének. Az Úristen ál-
tala a megtérés útjára vezette a magyar népet,
meggyökereztette és ezer éven át a sok harc és
megpróbáltatás után is megtartotta a Kárpát-
medencében.

István, aki szabadon és önként vette fel a
kereszténységet, valóban tiszta szívbıl dicsérte az
Urat mind az örömök és a gyızelmes hadjáratok,
mind a nehézségek idején. István király felelıs-
séget vállalt népéért, és mert független or-
szágot alapítani. A történelem igazolta, hogy jó
utat választott. Élete örök példája annak, hogy az
evangéliumi ideál megvalósítható. …

… azokat a csodákat, melyeket a zsidó nép az
Egyiptomból való kivonulás alatt átélt, a honfoglalás után a kereszténységre át-
térı magyarok is megélték. Szent István hívı népe az évszázadok során
rájött arra, hogy Istennek köszönheti megmaradását, életét, s ma is
Tıle kaphatja békéjét, boldogságát! …

Az idık
jelei
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Amíg Szent István intelmei szerint igyekeztek élni a következı nemzedékek,
addig emelkedett és erısödött az ország, de amikor elhagyták az igazságot, külö-
nösen a szegényekkel való szolidaritást, jöttek a bajok, a nyomorúság, az ellen-
ség. Errıl a törvényszerőségrıl Mózes könyvébıl hallunk: ha betartja a nép
Isten parancsolatait, nagy áldás száll életére és utódaira, de ha nem,
akkor annak átkos következményei lesznek.

Egy nemzet semmiképpen sem újulhat meg anélkül, hogy az egyes
emberek meg ne újulnának. Olyan sok a figyelmeztetı jel: testi-lelki be-
tegségek, a demográfiai helyzet, a morális állapotok romlása! A létbizonytalanság
lesz úrrá a munkanélkülieken, de a kiábrándultság és keserőség érezhetı a mun-
kások, parasztok többségén és különösen a szegény betegeken.

Ezek a még apró jelzések mind arra figyelmeztetnek, hogy Isten nélkül,
hit nélkül nem lehet országot építeni és megtartani. Nem lehet sem a tár-
sadalom, sem az egyén szintjén növekedı, virágzó életet élni. István király az Úr
Istenre alapozta országirányító tevékenységét, és az ország növekedett, erısö-
dött. … A mai társadalom megpróbálja kizárni Istent a közéletbıl, az alkotmány-
ból, az oktatásból, a médiából – azután csodálkoznak, hogy miért van annyi baj
az emberekkel és az országgal. Jézus azt mondja, hogy csak a szılıtın maradó
szılıvesszı hoz termést. … Benne kell maradnunk, akkor İ is bennünk marad, és
így lehetnek sikeresek az egyéni és a közös dolgaink is.

Bizony, ez radikális odaadást jelent, teljes elkötelezıdést az Igazság
mellett, Isten mellett. …

(Itt a skót futóbajnok, Eric Liddell és a nemrég elhunyt fiatal kolozsvári
egyetemi lelkész, Orbán László példáját hozta fel a püspök atya – utóbbi életét
adta egyik diákjáért, akit kimentett a vízbıl.)

Ezek az emberek nem kötöttek kompromisszumokat, hogy az életük egyik
területére beengedik Istent, a másikra meg nem. Teljesen Istenben maradtak, a
végsıkig követték az akaratát, és gyümölcsöt hoztak: maradandó gyümölcsöt.

Ezt a teljes odaadást kell megvalósítanunk a saját életünkben, ha
azt akarjuk, hogy jobb legyen az életünk, jobb legyen a családunk, a lakóhelyünk,
az országunk. Odaadással kell végeznünk a munkánkat, hogy annak jó legyen az
eredménye. Odaadással kell szeretnünk a családunkat, odaadóan kell dolgoznunk
a hazánkért. … Nemzetünkön az segíthet, ha egyre több lesz az odaadó, a saját
önzését félretevı ember. A megtért, és egy jobb világ reménységében dol-
gozó-fáradó emberek közösségébıl pedig megújult, erıs ország szület-
het.

Pál apostol a szentleckében a lelki eltompultság ellen szól, és a lelki meg-
újulásra hív fel. Sajnos aktuális ez ma is, ugyanis a körülöttünk lévı világ gyakran
ennek éppen az ellenkezıjét sugallja. Az információáradat, ami szinte elborít
bennünket, nagyon is alkalmas arra, hogy eltompítson, hogy érzéketlen-
né tegyen az igazságra. Csak az eltompultságunkkal magyarázható, hogy mi-
közben a reklámok nyomán elhisszük, hogy számtalan termékre szükségünk van,
nem foglalkozunk azzal, hogy a világon százmillióknak – és körülöttünk is sokak-
nak – hiányoznak az élethez szükséges legelemibb feltételek is. Elhisszük, hogy
van idınk a televíziónkra és a számítógépünkre, de nincs idınk a családtagjaink-
kal és az Istennel való kapcsolatra. Ezért a mi idınkben különösen kérnünk kell
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a Szentlelket, hogy segítsen megkülönböztetni a rosszat a jótól, a lé-
nyegeset az értéktelentıl, az igazi értéket a hamistól.

„A megtévesztı kívánság romlásba dönt” – tanultuk most az apostoltól. Ne
hagyjuk tehát magunkat megtéveszteni! Vigyázzunk, mert ma divatosak azok a
nézetek, amelyek szerint csak az egyéni kívánság számít, és mindenkinek
joga van kívánságait kielégítve élni akár mások rovására is. Persze ez csak a ha-
talmasoknak sikerül. A gazdagnak joga van ahhoz, hogy gazdagságát egyedül él-
vezze, és ne mutasson szolidaritást a szegényekkel. A nınek joga van ahhoz,
hogy ne szülje meg a gyermekét, de a védtelen és kiszolgáltatott gyermeknek az
anyaméhben nincs joga ahhoz, hogy életben maradjon. A gyerekeknek az iskolá-
ban joguk van mindent megtudni a test mőködésérıl és vágyairól, de nincs lehe-
tıségük tanulni a lélek mőködésérıl és legmélyebb vágyáról: az Istenrıl, s az ı
örök, szép országáról. Ma, amikor ennyire körülvesz minket a hazugság,
sürgetıbb, mint valaha az igazság keresése és megélése, a következı
nemzedéknek való hiteles továbbadása. De az igazságot csak a megtért, az Is-
tenhez visszafordult ember tudja hitelesen képviselni. …

Most, a Szentírás évében különösen is fordítsunk idıt, figyelmet Isten ne-
künk küldött üzenetére. S ha keresztény életünk útját járva megtapasztaljuk Isten
szabadítását, ı küldeni fog, hogy örömünket feltétlenül osszuk meg másokkal is:

Kik félitek Istent, gyertek ide mind, halljátok s elmondom,
mily nagy dolgot tett velem!…

Ifjúsági imavirrasztás a jövıért!
2008. november 28-29-én

a szociális testvérek kápolnájában
(Bp., II. ker., Báthori L. u. 6.).

21 órakor szentmise, utána közös ima reggel 6-ig.:
taizei jellegő, spontán ima, meditáció, csendes

imaidı. Alkalom lesz beszélgetésre is, és pihenés-
re is lehetıséget biztosítunk a virrasztás ideje

alatt. Jelentkezés és további információ:
Zich Ildikónál: 30/533-2840, zics.ildiko@gmail.com
***************************************

Utánad vágyódik a szívem…
A szociális testvérek lelkiségmélyítı napokat
tartanak fiatal lányok részére, akik szeretnének az
imaéletben elırehaladni és a szerzetesség iránt is
érdeklıdnek. Idıpontok: (szept. 21., okt. 24.),
nov. 23., dec. 14. – – Helyszín: ld. fent.

(Akkor is be lehet kapcsolódni, ha nem tudsz minden alkalomra eljönni!)
A testvérek által vezetett lelkinapok programja: mély lelki tanítás, sok csend,
megosztás, beszélgetés és közös liturgikus ima (szentmise, zsolozsma).

Elızetes bejelentkezést kérünk Katalin testvérnél: 06(30) 513-7024;
katalin.sz@freestrt.hu Szeretettel várunk!
További információ közösségünkrıl: www.communio.hu/szocialistestverek
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Vértanúság a XX-XXI. században

HENRI BOULAD jezsuita atya szeptember-
ben hazánkba látogatott, s több, nagy érdeklı-
dést kiváltó elıadást tartott. A leginkább sok-
koló hatású elıadása (amely több alkalommal
elhangzott) AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉG,
ill. a nyugati világ kapcsolatáról, az iszlám fun-
damentalista irányzat térhódításáról szólt.

Szeptember 27-én a Püspöki Konferencia
irodaházában beszélt Boulad atya (elıadásának
magyar fordítását kézbe is kaphatták a résztve-
vık) a Nemzetközi Krisztusi Szolidaritás (CSI)
nevő szervezet ez évi nyílt ülésén. Ez az emberi
jogi szervezet 1977 óta emeli fel szavát a ke-
reszténységet és a humánumot világszerte érı
támadások ellen.

Boulad atya neve már korábban is ismerıs
volt nálunk a katolikus lelkiségi irodalom olvasói
számára, hiszen számos könyve megjelent ma-
gyar fordításban is. Emellett világszerte elismert

iszlám szakértı. Alexandriában született, apai ágon szír-libanoni, anyai ágon
olasz-egyiptomi származású, görög-katolikus rítusú, francia anyanyelvő. Tanul-
mányait Libanonban, Franciaországban és az Egyesült Államokban végezte.
1985-tıl a kairói Karitász vezetıje, 1991 óta az észak-afrikai országokért felelıs
Karitász elnöke, 1992 óta az egész Közép- és Közel-Kelet Karitász elnöke és a
római Karitász Világközpont elnökhelyettese. Egyiptomban él, a kairói jezsuita is-
kolában tanít, tehát bıséges személyes tapasztalatai alapján tud szólni az emlí-
tett témáról. Missziójának érzi járni a világot, elıadásokat tartani, felhívni a nyu-
gati világ figyelmét az iszlamizálódás veszélyére, a keresztények ellen egyre ag-
resszívebben fellépı s terjeszkedni akaró radikális iszlámra.

Mivel már több katolikus sajtóorgánumban ismertették Boulad atya elıadását,
hírt adtak látogatásáról, interjúkat készítettek vele, A Lélek Szavában eltekintünk
elıadásának részletesebb ismertetésétıl. Csupán néhány címszó az elıadás
tartalmából: az iszlám nem csupán egy vallás, hanem egyúttal egy társadalmi
rendszer is, az ún. saría, az isteni törvény áthatja, szabályozza a közélet és az
egyének életének minden szintjét. A radikális és hódító iszlám beszivárgása Eu-
rópába alapjaiban fenyegeti az európai demokráciákat – az iszlamizálódás a be-
vándorlásra, a demográfiai folyamatokra és az áttérésekre vezethetı vissza.

Ha nem újul meg Európában a keresztény hit, az általa hagyott szellemi őrt
betölti az iszlám, a keleti vallások, az ezoterika, a New Age, a szekták…
A nyitottság, a tolerancia jegyében nem fogadhatja be Európa az
intolranciát, ami az iszlám jelenlegi f ı irányzatát jellemzi.

A következ ı oldalon egy Boulad atya el ıadásával összecseng ı interjút
közlünk. (Az interjú már néhány éve a szerkeszt ıség „asztalfiókjában” la-
pul, Sz. Ágnes testvér bukkant rá egy amerikai inter netes portálon, s fordí-
totta le.) �
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A vértanúság és a mohamedán fundamentalizmus
Interjú Robert Royallal

„Úgy tőnik, hogy a keresztények vértanúhalála mögött ott van a múlt ideológiája,
ami manapság a mohamedán fundamentalizmusban jelenik meg” – írja Robert
Royal 2002-ben megjelent könyvében, melynek címe: „A huszadik század
vértanúi”. Ennek legutóbbi jellemzı példája, ahogyan Andrea Santoro atyát
meggyilkolta Törökországban egy tizenéves. A fiatal török azt vallotta, hogy az a
győlölet késztette, amit a nyugati világ sajtójában megjelent Mohamed-
karikatúrák váltottak ki belıle. Ezért készült ez az interjú R. Royallal, aki
Washingtonban a Faith and Reason Institute igazgatója.

Kérdés: Hogyan reagálnak az emberek,
amikor kortárs vértanúkról beszél?
Royal: Nehezen értik meg, még a katoli-
kusok is, hogy nem csak az elsı kereszté-
nyek idején, s nem csak a Colosseumban
történtek vértanúságok. Ugyanakkor soha
nem volt ilyen tömeges ez a jelenség.
Kérdés: Mi ennek az oka?
Royal: Könyvemben elemeztem az elmúlt
század ideológiáit, de azóta még inkább
kitapintható az a tendencia, ami valószí-
nőleg egy éven belül igen komollyá vál-
hat. S ez a fundamentalista mohame-
dán tömegek sértettsége a Nyugattal
szemben, melyet radikális vezetık és
diktatórikus rendszerek igen könnyen ma-
nipulálhatnak. Nézzük például Törökor-
szágot. Mindig is veszélyes hely volt kato-
likus papok számára, mert bár szekularista
rendszernek nevezi magát, a kereszté-
nyek iránt igen csekély volt mindig a tole-
ranciája. Nem is lepett meg Santoro atya
meggyilkolása. Sıt az ı esete a közeljö-
vıben, ha növekszik a Kelet és Nyugat fe-
szültsége, tipikussá lehet. Mutatja, hogy
igen sok fanatikus, adott esetben moha-
medán, kész a legkisebb provokációra
erıszakkal válaszolni.
Kérdés: Milyen messzire nyúlik vissza ez
a feszültség? Visszanyúlik-e szeptember
11-e elıtte, Irak megszállása elıttre?

Royal: Szerintem igen. Erre mutat
Faisalabad püspökének, John Josephnek
a titokzatos meggyilkolása 1998. májusá-
ban. A mohamedán fundamentalizmus
egyre inkább gátolja, hogy mohamedánok
a közéletben munkát vagy szerepet vállal-
hassanak, ez pedig számukra igazolja az
önbíráskodást. Ma sok mohamedán or-
szágban ez eszköze az ún.
mohamedanizálásnak, az Iszlám erı-
szakkal való érvényre juttatásának,
mellyel a vallási tisztaságért küzdenek or-
szágaikban. Nem minden Korán kutató és
mohamedán vallási vezetı tartja ezt he-
lyesnek, de a fundamentalisták befolyá-
sa egyre erısebb.
Kérdés: Mely országokban vannak legin-
kább veszélyben a keresztények?
Royal: Az egyik minden bizonnyal a még
Pakisztánnál is merevebb Szaud-Arábia.
Ott a keresztény hit minden megnyilvánu-
lása meg van tiltva, s elméletileg még
azért is bebörtönözhetnek valakit, hogy
odahaza imádkozik. Például, az Öböl-
háború idején amerikai katonáknak meg-
tiltották, hogy imádkozzanak csata elıtt. S
szinte mindenütt a mohamedán világ-
ban halállal büntethetı az a mohame-
dán, aki keresztény hitre tér. A keresz-
tények jogait rendszeresen megsértik
Kuwaitban, Qatarban, Omanban, az Arab
Emirátusban, Törökországban. S ez a
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tendencia egyre fokozódik. Keresztényel-
lenes támadásokat tapasztalunk Egyip-
tomban s természetesen Irakban is. S ott
van Kína és Észak-Korea, sıt sok európai
országban is tanúi vagyunk a keresztény-
ellenesség újjászületésének, s a vallás-
ellenes mozgalmak igen erıszakosakká
válhatnak.
Nem szabad elfelejteni, hogy azért folya-
matosan történnek próbálkozások a mo-
hamedán világgal való dialógusra. De ez
igen nehéz, mert mindig meghiúsítják az
olyan kormányok érdekei, akik minden al-
kalmat megragadnak, hogy a tömegeket
Nyugat-ellenes erıszakra bátorítsák.
Kérdés: Mit gondol, ezekben az orszá-
gokban keresztény-ellenes vagy Nyugat-
ellenes ez a győlölet?
Royal: A mohamedán világ országainak
többségében nem létezik ez a megkülön-
böztetés. A Nyugat-ellenesség magában
foglalja az amerikaiakat, az európaiakat,

a keresztényeket és a zsidókat egya-
ránt. Az olyan szerzetespapot, mint
Santoro atyát, a nyugati kormányzat kép-
viselıjének tekintik a mohamedán világ-
ban, mivel egyet jelent a vallás és a politi-
ka. Ennek a győlöletnek a gyökerei visz-
szanyúlnak az I. világháborúban elszen-
vedett megaláztatásokhoz. Természete-
sen van ok arra, hogy a Nyugat átgondolja
a magatartását a Közel-Keleten. De az a
különbség, hogy a keresztények készek
a dialógusra, míg a mohamedán orszá-
gok légköre annyira elmérgesedett,
hogy aligha lehetséges becsületes vé-
leménycsere, az egyenlıség alapján.
Elég arra utalni, hogy bár valóban blasz-
fémiát jelentenek a mohamedánok számá-
ra a Mohamedrıl megjelent karikatúrák,
azonban a keresztény- és zsidó-ellenes
karikatúrák az arab újságokban és plaká-
tokon mindennaposak, s ezt alig akad, aki
belátná. (NEW YORK, 2006. febr. 13.)

Fordította: Sz. Ágnes

Az európai püspökök szolidárisak
az indiai és iraki keresztényekkel

AZ EURÓPAI PÜSPÖKI KONFERENCIÁK TANÁCSA ESZTERGOMI KÖZGYŐLÉSÉN
OKTÓBER 2-ÁN AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT TETTE KÖZZÉ:

Aggodalommal figyeljük a híreket az Orissában még mindig zajló esemé-
nyekrıl: az indiai államban múlt kedden újabb keresztény asszonyt gyilkoltak
meg és további háromszáz házat gyújtottak fel. Szolidaritásunkat fejezzük ki az
ország keresztény lakosságának és fıpásztorainak, és felszólítjuk az európai
kormányzatokat és intézményeket, hogy vessenek be minden lehetséges eszközt
az erıszak megfékezésére. Hírforrásainkból úgy értesültünk, hogy augusztus 23-
a óta több mint hatvan embert megöltek, több ezer a sebesültek száma, és több
tízezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

Szintén aggodalmunkat fejezzük ki az Irakban élı keresztények és más val-
lási kisebbségek helyzete miatt, akiknek el kellett menekülniük hazájukból sza-
bad vallásgyakorlásuk korlátozása miatt. Felhívjuk az európai országok felelıs
tisztségviselıit, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának kötelezettségébıl
adódóan fogadják be ezeket az embereket.

Nyugtalansággal figyeljük az egyes afrikai, illetve latin-amerikai országok
jelen helyzetét is, ahol egyre növekvı fenyegetettségben van az emberi méltó-
ság, valamint a szólás- és vallásszabadság.
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Hit és evangelizáció
a XXI. századi metropoliszban

Ralph Martin  elıadása (2. rész)

A tavalyi budapesti városmissziós hét s annak
folytatásaként az idei ráirányította figyelmün-
ket keresztény hitünkbıl fakadó legfontosabb
küldetésünkre: a Jézus Krisztus melletti tanú-
ságtételre, az általa hozott Örömhír hirdetésé-
nek központi jelentıségére. Errıl szólt Ralph
Martin teológiai professzor elıadása, melyben
alapvetı fogalmakat világított meg, és min-
tegy elméleti felkészítést adott az evan-
gelizációhoz. Az elıadást több részletben, rö-
vidített formában adjuk közre. Lapunk ez évi
2. számában az elıadás bevezetı részét kö-
zöltük. Ebben az elıadó a II. vatikáni zsinat és
az azt követı pápai dokumentumok alapján
beszélt arról, mit is értünk voltaképpen az
evangelizáció, új evangelizáció fogalmán…

Fotó: M.K.

Mindezeket keretként véve most már rátérhetünk szőkebb témánkra, a hitnek a 21. szá-
zadi metropolisz újra-evangelizációjában betöltött szerepére – folytatta elıadását R.
Martin.
Ez önmagában is igen tág téma, amelyet sokféleképpen lenne érdemes kifejteni, de itt és
most csak egy irányra összpontosítok, amely szerintem a legfontosabb…
Evangelizációs erıfeszítéseink közepette tisztában kell lennünk az evangéliumi üzenet
tartalmával és mibenlétével, különben a választott eszközök és az elért eredmények
meglehetısen vitathatóak lesznek. Fontosak ugyan az evangelizációs programok, a ter-
vek, a folyamatok is, a tartalmi egyértelmőség azonban elengedhetetlen. Mit jelent ke-
reszténynek lenni? Mi az az igazság, amelyet Isten akarata szerint tovább kell ad-
nunk másoknak? Számít-e, hogy elfogadjuk vagy sem ezt az üzenetet?

KEGYELEMBİL MEGVÁLTVA

A Szentírás gyakran összefoglalja az evangéliumi üzenet alapvetı elemeit. A Jn 3,16. is
egy ilyen megállapítást tartalmaz: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy mindaz, aki ıbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Az Efezusi
levél 1,7-8. is ilyen szakasz: „Benne van számunkra a megváltás az ı vére által, a bőnök
bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelıen, amelyet igen bıségesen juttatott ne-
künk minden bölcsességgel és ismerettel.”
Amikor ezeket a rövid Örömhír-összegzéseket olvassuk, megdöbbent bennünket a meg-
váltás tervének mélyén rejlı túláradó szeretet, kegyelem és nagylelkőség. Az evangéli-

Hivatás –Hivatás –Hivatás –Hivatás –

küldetés
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um legalapvetıbb eleme nem a mi szeretetünk Isten iránt, hanem Isten irántunk
való szeretete (1Jn 4,9-10). Amint az ı szeretete volt az, ami a teremtést szerezte,
ugyanúgy az ı szeretete az, ami a teremtés megújulását szerzi. A Szentírás Isten szere-
tetét mint nagyszerőt, mérhetetlenül nagylelkőt, gazdagot, gyengédet és reánk pazarlóan,
számolatlanul kiáradót jeleníti meg (ld. Ef 1,7-8; 2,1-10; Titusz 3,3-8).
Isten Fiának ezt az üdvözítı erejő ajándékát egyáltalán nem érdemeltük ki. Tisztán és
teljes egészében Isten szabad választásából ered, ı kedvez nekünk, ı árasztja ki
kegyelmét ránk azáltal, hogy Jézust adja nekünk. „Mert kegyelembıl üdvözültetek a
hit által. Ez nem tıletek van, hanem Isten ajándéka: nem tettek által, hogy senki se di-
csekedjék.” (Ef 2,8-9.)
A Szentírás azt mondja, természetünk szerint nem mást érdemlünk, mint Isten haragját,
hogy meghaljunk bőnünk miatt. Krisztus nélkül „gonoszságban és ínségben tengıdtünk,
győlöletesek és egymással győlölködık voltunk” (Titusz 3,3). „…teljesítettük a test és az
érzékek kívánságait” (Ef 2,1-3).
Isten szabadon úgy döntött, hogy egy újabb esélyt ad az emberi nemnek. És olyan esz-
közt választott, amely a bőnt eredeténél pusztítja el, a kevélység gyökerét: a Sátán ha-
zugságát, miszerint „olyanok lesztek, mint az istenek”. A megváltás szívében az alázat
mélységes értelmő cselekedete áll, hiszen Isten Fia felajánlotta önmagát értünk ál-
dozatul. Ezt nekünk is alázattal kell elfogadnunk: a bőn beismerésével és a hitben
való alárendelıdéssel…

A HIT ÁLTAL MEGVÁLTVA

… A hit általában az evangélium hirdetésekor, az igazság meghallásából származik
– amikor olyan jeleket, bizonyítékokat látunk vagy hallunk, amelyek megerısítik a hit igaz-
ságát –, illetve a Szentléleknek a lélekben való közvetlen mőködése által (Róm 10,8-
15; 2Kor 3,16-18; Jn 14,10-11; 1Tessz 5,9). Maga a hit és a belıle eredı megtérés is
Isten kegyelmébıl és jóindulatából származnak.
Ahogy II. János Pál pápa a Redemptoris Missio-ban megfogalmazta: „Isten igéjének hir-
detése a keresztény megtérésre irányul, azaz Krisztusnak és az ı Evangéliumának teljes
és ıszinte befogadására a hit által. A megtérés Isten ajándéka, a Szentháromság mőve;
a Lélek az, aki megnyitja a szívet, hogy az emberek higgyenek az Úrnak és megvallják İt
(vö. 1Kor 12,3).
MI HÁT AKKOR A HIT? A hit nem más, mint hogy lelki szemeinkkel amúgy láthatatlan
valóságokat látunk meg, amelyek végtelenül fontosabbak, mint a biológiai szemeinkkel
tapasztalható valóság. (Vö.: Zsid 11,1-3.)
A Szentírás több különbözı jelentést tulajdonít a hit fogalmának. A „hit letéteménye”
(2Tim 1,13-14; 2,2; Júd 3.) arra az igazsághalmazra utal, amelyet Isten kinyilatkoztatott. A
hitnek ez az elsıdleges jelentése, miszerint az igazság tudása az, amelyre gondolunk,
amikor „a hit” továbbadásáról vagy „a hit” tanításáról beszélünk. Bármennyire alapvetı
fontosságú is ez a fajta hit, ennyi mégsem elég. „De az ördögök is hiszik ezt” (Jak 2:19),
csakhogy belılük hiányzik az engedelmesség és a bizalom.
A Szentírás beszél még „a hitnek való engedelmességrıl” (Róm 16,26.) is. Ennek a
fogalomnak jól ismert megfogalmazása, hogy „a hit (is), ha tettei nincsenek, halott önma-
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gában” (Jak 2,16). Az evangélium egyik célja és gyümölcse egy olyan fajta emberi visel-
kedésmód, amely igazodik ehhez az igazsághoz.
Miközben engedelmeskedünk a számunkra kinyilatkoztatott igazságnak, egyre töb-
bet fogunk fel az igazságból és egyre több gyümölcsét élvezhetjük ennek életünk-
ben. A valódi változás az evangélium ereje által mehet végbe. Még hosszú évek óta
tartó megszokások, függıségek és a pogány világ befolyása is legyızhetı az Istennel
való élı kapcsolat segítségével. …
Az Efezusi levélben (2,10.) találjuk: „Hiszen az ı mőve vagyunk, Krisztus Jézusban jó-
tettekre teremtve, amelyeket Isten elıre elkészített, hogy azokat gyakoroljuk.” Jótetteinket
is Isten készítette tehát elı, hogy azokat végbevigyük.
Isten kegyelme által leszünk képesek akarni és tenni mindazt, amire ı hív bennün-
ket. Nemcsak engedelmességre hív bennünket a hitben, hanem képessé is tesz
bennünket az engedelmességre. Mekkora kegyelem!
A hit mint bizalom a harmadik és talán a leggyakrabban elıforduló értelmezés a Szent-
írásban. „Boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,45.) Jé-
zus üzenetének alapvetı buzdítása az, hogy bízzunk benne és az Atyában. Azt mondja
nekünk, hogy hagyjunk fel az aggodalmaskodással azzal kapcsolatban, mit eszünk, vagy
mit iszunk, s helyette keressük az ı országát magunk közt. A többi majd megadatik. (Lk
12,28-31.)
Jézus arra hív bennünket, hogy higgyünk Isten jóságában, Isten hatalmában, Isten
igazságában, és mindenek felett Isten mindannyiunk iránti személyes szeretetében,
mely életünk minden területére és szükségletére kiterjed.
Az egyházi vezetık kezdik megérteni, hogy sok katolikusnak szegényes a Jézussal
való személyes kapcsolata. Amikor amerikai püspökök egy csoportjával találkozott, II.
János Pál pápa kihangsúlyozta ezt: „Néha maguk a katolikusok is elvesztették vagy so-
hasem volt alkalmuk megtapasztalni Krisztust személyesen: … az élı Istent, aki „az út, az
igazság és az élet” (Jn 14,6)”
A katolikusok mindig is hajlottak arra, hogy a hitbıl a tanítás-alapot és egyfajta erkölcsi
engedelmességet emeljenek ki, és nem azt, hogy a hit Istennel való személyes kap-
csolat, amely bizalomból, alárendelıdésbıl és Istenre hagyatkozásból épül fel. Úgy
gondolom, ez a tendencia okozta az Egyházban az istentisztelet, az élet és a küldetés
sorvadását, és ez szabott korlátokat a Lélek megtapasztalásának és mőveinek. …

Az elıadás befejezı, 3. részletét (Megváltva a pokoltól; Megváltva a Mennyországnak)
lapunk következı számában közöljük.

Missziós világnap
Az Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárn apján tartja a vi-
lágmisszió napját.  „Minden részegyház felel ıssége az egész világon” cím-
mel jelent meg XVI. Benedek pápának az idei missziós világnapra írt üzene-
te. „Az a missziós megbízás, amit Krisztus az apost oloknak adott, min-
dannyiunkat érint … mindannyian misszionáriusok vag yunk, akiket az Úr
küld, hogy az İ tanúságtev ıi legyünk létünk minden pillanatában” – írja
üzenetében a pápa.
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A missziót az imádságnak kell táplálnia
A Papi Kongregáció 2008. évi leveléb ıl

idézünk fel néhány fontos gondolatot az alábbiakban .

„A papság megszentel ıdéséért tartott hagyományos imanap  alkalmá-
ból, amelyet Jézus Szentséges Szívének ünnepén tartu nk, a cselekvéssel
szemben az imádság els ıbbségére  szeretnék emlékeztetni, hiszen ett ıl
függ a cselekvés hatékonysága.”

Az Egyház küldetését az Úr Jézussal való egyenkénti,  személyes kap-
csolat alapozza meg. A missziót az imádságnak kell táplálnia. „Itt az ideje,
hogy az aktivizmus és a fenyeget ı szekularizmus láttán a karitatív munká-
ban tevékenyked ı sok keresztényben újra meger ısítsük az imádság jelen-
tıségét.” (XVI. Benedek, Deus caritas est , 37)

A papi hivatás egyedüli mértéke a radikalitás . Ez a teljes önátadás csak
az újra és újra meghozott imádságos döntésekkel jöh et létre. A papi n ıtlen-
ség ajándékát is a teljes Krisztushoz való hasonulá s távlatában lehet elfo-
gadni és megélni.

Isten, aki els ıként szeretett minket, a teljes odaadásra tanít. Enn ek a
teljességnek legtökéletesebb megnyilvánulása az Euch arisztia, mert „Jézus
az Eucharisztiában nem »valamit« ad, hanem önmagát a dja; a tulajdon tes-
tét ajánlja föl és a tulajdon vérét ontja. Így aján dékozza saját létének teljes-
ségét, kinyilatkoztatva ennek a szeretetnek ısforrását.” ( Sacramentum
caritatis , 7)

A levél az Eucharisztia naponkénti
megünneplésére buzdítja a lelkipásztorokat,
hiszen ez teljes papi életük egyetlen kielégí-
tı magyarázata. Ugyanígy nem élhet a pap a
mindennapi szentségimádás nélkül, mely-
nek során Krisztus újjáalkotja.

Ahogy az Egyház természeténél fogva
missziós lelkület ő, úgy a papi identitáshoz
is hozzátartozik a küldetés. A misszió sür-
getı vágya napról napra épül és megújul az
Úrral „együtt töltött id ı” által. „A Jézus
Krisztussal való közösség bevon bennünket
az ı »mindenkiért« való létébe, és ezt teszi
a mi létmódunkká is” (XVI. Benedek, Spe
salvi , 28).

Sürget ı feladatként jelöli meg a levél
egy imamozgalom elindítását a papi hivatásokért és a már felszentelt papo-
kért, amelynek középpontjában a szüntelen szentségi mádás áll.

Claudio Hummes bíboros, a Kléruskongregáció prefekt usa már az év
elején sürgette egy világméret ő imamozgalom elindítását a papok megszen-
telıdéséért, középpontjában a szentségimádással, ill. l elki anyaságot vállal-
va a papokért. (A kezdeményezést az Osservatore Romano újság hasábjain is-
mertette.) /VR/MK/
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„CSAK TE, URAM!”
Beszélgetés Tobisch Márta testvérrel

Tobisch Márta testvér az idén pünkösdkor
tette le Társaságunkban az örökfogadalmat.
Ez adott alkalmat arra, hogy megkérdezze ıt
A Lélek Szava: hogyan, mikor hallotta meg a
hívó szót az Istennek szentelt életre, hogyan
talált rá közösségünkre, s hogyan éli meg a
szociális testvéri hivatást a világban, a min-
dennapokban – immár örökfogadalmas test-
vérként.

– Márti, milyen volt az a „fészek”
– családi háttér –, ahonnan elindultál?
Kaptál-e ott indíttatást a hitre?

– Az élı hitet az anyatejjel szívtam
magamba. A szüleim számára a hit nem-
csak külsıséges rendszer volt, hanem
valóban meghatározta életük minden as-
pektusát. Így számomra is természetes
volt már gyerekkoromtól, hogy az Isten
dolgai a templomon kívüli ügyek is.

Belém vésıdött az is, amikor a legki-
sebb öcsém születése elıtt az édesanyám
élete is veszélybe került egy betegség mi-
att, és az orvosok meg akarták szakítani a
terhességet. Mondták neki, választhat a
saját és a gyerek élete között. İ a gyerek
életét választotta, aki egészségesen, négy
kilóval meg is született – a szüleim pedig
békében felnevelték mind az ötünket,
mostanában pedig már az unokáik kötik le
az energiáikat…

– Mikor hallottad meg az Úr hívását
a  szerzetesi életre,  mi  segített  a  felis-

merésében és követésében? Teljesen
egyértelmő volt, vagy meg kellett küz-
dened érte? – hiszen ott volt elıtted
pozitív példaként, modellként a keresz-
tény házasság, család is… – Mit gon-
dolsz, mennyiben segített a hívó szó
meghallásában az, hogy vallását „gya-
korló” keresztény családban nıttél fel?

– Nyilvánvaló, hogy segített, pl. az,
hogy ferences gimnáziumba jártam, és így
volt tapasztalatom arról, kik és milyenek a
szerzetesek – meg hát az élı, személyes
hitet, amely a szerzetesi hivatás alapfel-
tétele, én a családomban kaptam…

A hívást akkor hallottam meg, amikor
Bécsben dolgoztam egy évet. Egyedül él-
tem egy bérelt lakásban, de számomra ez
nem egyedüllét volt, hanem kettesben-lét
az Úrral, ami tetszett. Ez gondolkoztatott
el arról, hogy esetleg szerzetesi hivatásom
van. Magyarországra visszatérve két évig
nem tudtam dőlıre jutni ebben a kérdés-
ben. Végül egy lelkigyakorlaton láttam

 A fogadalomtétel elıtti lelki napon Márti kö-
szönetet mondott minden testvérnek, különö-
sen azoknak, akik közvetlenül is segítették ıt a
képzés során s hivatásának kibontakozásában.
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meg egy kicsit többet (ezt a Hét Láng ka-
rizmatikus közösség szervezte, amelynek
az ima-összejöveteleire akkoriban jártam).
A napi egy óra csendes szentségimádás
elıtt volt a lelkigyakorlatos elıadás. Aznap
többek között Szent Ignác megkülönböz-
tetési módszerérıl is szó volt. Gondoltam,
alkalmazom ezt a módszert a magam kér-
désére. Ugyan nem csináltam szisztemati-
kusan végig a Szent Ignác-i metódust, de
amikor vége lett a szentségimádásnak, az
volt a fejemben, hogy 70% az esélye,
hogy szerzetesi hivatásom van. És az,
hogy a 70% elég sok, arra már lehet épí-
teni, lehet közösséget keresni.

 – Ez akkor egy igazi matektanárhoz
illı „megfontolás” volt… – És rögtön
rátaláltál a Társaságra, vagy más kö-
zösségekkel is megismerkedtél a kere-
sésed során?

– A szociális testvérekre rögtön ráta-
láltam, mivel az elıbb említett lelkigyakor-
lat egyik résztvevıje, hallván a 70%-omról,
elirányított a testvérek hivatástisztázó lel-
kigyakorlatára. Ezen viszont rögtön meg-
állapítottam, hogy a szociális testvérek kö-
zössége nem nekem való – hiszen pont
úgy élnek, ahogy én is akartam, de nekem
nem sikerült: világi munkahely mellett
minden nap huzamosabban idızni az Úr-
ral és misére járni… Úgy gondoltam, ne-
kem kolostor és kötött napirend kell.

Így aztán más közösségekben kezd-
tem hivatást tisztázni, néhány napra be-
beköltözve hozzájuk: több tanító rendnél,
mivel tanár vagyok; a Nyolc Boldogság
közösségnél, mert rajongtam a karizmati-
kus megújulás iránt; a Kármelben, mert a
szemlélıdés is vonzott; a klarissza
oblátákon is gondolkoztam, mert valaki
ajánlotta nekem… Eltelt több, mint egy év,
és az Úristen kitartó csendes munkával
szépen visszaterelt a szociális testvérek

közé. Állandóan találkoztam velük az ut-
cán, mindenhova hívogattak… A „kegye-
lemdöfést” az adta meg, amikor tılünk pár
buszmegállónyira indítottak hivatástisztázó
kurzust épp akkor, amikor feloszlott az
imacsoport, amelybe addig jártam, és kö-
zösséget kerestem…

– A Társaság karizmájának melyik
mozzanata, lelkiségének négy „alap-
pillére” közül melyik vonzott a legin-
kább, melyik áll hozzád a legközelebb?

– A Társaság szentlelkessége (kariz-
matikus hátterem miatt) már az elsı talál-
kozásunkkor nagyon tetszett nekem. Ké-
sıbb az is tudatosodott bennem, hogy a
szociális érzékenység is nagyon mélyen
gyökerezik a személyiségemben. A kor-
szerőség számomra mindig is evidencia
volt, nem is tudnám másképp elképzelni a
XX.-XXI. század szerzeteseit. A benedeki
lelkiséget a Társaságban kapott bencés
élmények, tapasztalatok kapcsán szeret-
tem meg. Ezeken az élményeken értem
részben a noviciátusi képzést, ahol meg-
ismerkedtünk szent Benedekkel és a Re-
gulával, részben pedig azt az egy-egy hó-
napot, amelyet egy német és egy spanyol
bencés nıi monostorban tölthettem a Tár-
saság jóvoltából.

– Hogyan élted/éled meg ezt a lelki-
séget a mindennapjaidban? – a „világ-
ban”, munkahelyeden, a közösségben?

– A munkahelyemen leginkább azt
élem meg, hogy testvér vagyok. A BKV-n
zötykölıdı, a munkában elfáradó, a rossz
törvényektıl sújtott, az élet megpróbálta-
tásait viselı hétköznapi ember testvére.
(Az „alappillérek” közül ez talán leginkább
a szociális érzékenységhez tartozik.)

Azt tekintem a magam kihívásának,
hogy a mindennapokban adódó nehézsé-
geket keresztény módon reagáljam le.
Hogy ne menjek bele a dühöngés, bosz-
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szúvágy, depresszió, panaszkodás csap-
dájába, hanem tartsak ki Krisztus szere-
tetében. Ezt leírni könnyebb, mint megélni,
de azért törekszem rá.

A másik, ami könnyen élhetı a mun-
kahelyemen, a benedeki lelkiség. Ez néha
nem több, mint egy kis figyelmesség, em-
beri légkör teremtése a mindennapok ru-
tinja közepette. Amikor pl. a kollégámnak
teát fızök, és megjegyzi, hogy ıt még eb-
ben az iskolában soha senki nem kínálta
teával. Vagy amikor az osztályommal
ebédet fızünk azoknak a tanároknak,
akiknek a szombatjukat, vasárnapjukat
felvételiztetés miatt az iskolában kell tölte-
niük, étkezési lehetıség nélkül…

– A kollégáid, tanítványaid tudják-e
rólad, hogy szerzetes vagy, hogyan fo-
gadják, érdekli-e ıket?

– Van, aki tudja, van, aki nem. Nem
hirdetem magamról különösképpen, de az
ilyesminek híre megy azért. Természete-
sen érdekli az embereket az ilyen különös
dolog, de a kollégáim nem akarnak a ma-
gánéletemben turkálni, ezért csak nagyon
visszafogottan érdeklıdnek, a gyerekek
pedig egyáltalán nem kérdezısködnek.
Néha azért (fıleg a kollégák közt) érzem,
hogy különös súlya van annak, amit mon-
dok vagy teszek.

– Hogyan éled meg a jel, ill. „ko-
vász” szerepet közöttük?

– Bízom az isteni cselekvésben. Állami
iskolában nem nagyon lehet nyíltan evan-
gelizálni. Pedagógiai balfogásaim kapcsán
pedig mostanában sokszor azt élem meg,
hogy az Úr azt választja ki, ami a világ
szemében kicsi és gyenge; és abba he-
lyezem a reményem, hogy meg fog nyil-
vánulni az İ ereje az én erıtlenségem-
ben. Máskor pedig ünneplek, amikor lá-
tom, hogy valóban cselekedett, például
hogy megóvta a gyerekeket a világ rossz

befolyásától, vagy alakította, nemesítette
ıket, vagy egyszerően szent Jelenlétével
bearanyozta valamelyik iskolai eseményt,
közénk hozta az İ Országát…

– Visszatérve az örökfogadalomra:
mit jelentett számodra az életre szóló
„Igen” kimondása? Több-e, más-e ez,
mint a korábbi, „egy évre” szóló foga-
dalmak?

– Persze, hogy más, de a korábbi fo-
gadalomtételekkor is mindig más és más
nyert hangsúlyt, azok sem voltak egyfor-
mák… Érdekes módon az örökfogada-
lommal kapcsolatban a közösségi dimen-
zió emelkedett ki nekem nagyon. Az, hogy
most már végérvényesen ehhez a közös-
séghez, ezekhez a konkrét emberekhez
kötöttem a szekerem rúdját, életre-halálra.
İk adattak nekem. Amikor a fogadalom
után más örökfogadalmas testvérekkel
beszélgettem, éreztem rajtuk is az afölötti
örömet, hogy most már végképp megér-
keztem a közösségbe…

– Közösségünkben minden foga-
dalmas testvér egy, az életét, személyi-
ségét, Istennel való kapcsolatát legin-
kább kifejezı „mottót” választ. A te
mottód igen rövid: „Csak Te, Uram!”
– Mit jelent számodra ez a három szó,
miért választottad ezt?

– Nagyon sok irányból szoktam ráta-
lálni mindig ugyanerre az egy rövid mon-
datra, amely számomra kifejezi a lényeget.
Sok minden benne van. A sodró erejő
radikalitás, a szeretet kizárólagossága, de
az a fajta elszántság is, hogy akkor is İt
választom, ha semmit nem értek…

– Márti, nagyon köszönöm, hogy
sok elfoglaltságod mellett idıt szakítot-
tál A Lélek Szavára, és megosztottad
mindezt Olvasóinkkal.

Exner Gabriella testvér
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Szövetség az életért

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
lelkészsége (Szőcs Balázs  egyetemi
lelkésszel az élén) az idén nyáron is
megszervezte a Kárpát-medencei
magyar árvák és nehéz sorsú gye-
rekek táborát. Az augusztus 4-10-ig
tartó tábornak ezúttal a Böjte Csaba
atya által alapított csobánkai Élet Háza
adott otthont. A elhelyezés most is sát-
rakban történt, igazi tábori körülmé-
nyek között éltek a résztvevık. A Ma-
gyarországról és határainkon túlról összegyőlt mintegy 300-350 gyereket kb.
száz, fıként egyetemista fiatal segítette. A gyerekeket 15-20 fıs kistáborokba
szervezték, ezek élén 2-3 segítı állt, 4-5 kistábor pedig egy-egy altábort alkotott.
Tavaly Erdélyben rendeztek hasonló tábort, melyen néhány fiatal szociális testvér
is részt vett segítıként. Az idén egyik jelöltünk (novíciánk), Gaál Veronika  képvi-

selte közösségünket.
A tábor célja az, hogy erısítsék az össze-
tartozás tudatát az anyaországi és a hatá-
rainkon túl élı gyerekekben. Az idén 1848
volt a konkrét téma (a 160. évforduló apro-
póján).
A változatos programok (játékok, kirándulá-
sok, kézmőves foglalkozások, táncházak)
mellett igyekeztek lelki tartalmat is adni a
közös együttlétnek. Két csúcsa volt a tábor-
nak: egy dunai hajókázás Szentendrérıl a
Lágymányosi-hídig és a Földes László,
HOBO által tartott jótékonysági koncert.

Mimózák
Múlt hétvégén hazalátogattam a csa-
ládomhoz. Anyukám nagyon szeret
kertészkedni, különösen a virágokat
kedveli. Van a faluban egy hasonlóan
virágkedvelı barátnıje, akitıl nemré-
giben kapott egy csomag mimóza-
magot, mert ı megvette ugyan, de
nem volt kedve vagy ideje elvetni. Hát
anyukám elvetette, és ki is kelt, így
lett vagy 50 mimózája.
Mi lett a sorsuk? Már rengeteg embert
jókedvre derítettek, tudniillik ez az a
növény, amely érintésre hirtelen ösz-
szecsukja a leveleit, és ezt mindenki

nagyon élvezi.  A virágok felét  vissza-
adta anyukám a barátnıjének. Nekik
kocsmájuk van, s a kocsma törzsven-
dégeinek is nagyon tetszett a virág,
mindenki kért belıle.
Otthon a testvéreim naphosszat elját-
szottak vele. Keresztanyámnak épp
névnapja volt, hát vittünk neki is
ajándékba. İ is nagyon örült neki, az
unokatesóimmal együtt. És még má-
soknak is adtunk belıle, én is hoztam
kettıt ajándékba.
Egy kis példa ez arra, hogy ilyen apró-
ságokkal mennyi vidámságot lehet a
világba vinni. „Örüljetek az Úrban
mindenkor!” (Verus)
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Az élı Egyházzal találkoztunk

A közismert zarándokhelyen, Medugorjéban, ahol a Sz őzanya elıször 1981-
ben jelent meg hat gyereknek, s azóta a világ egyik  leglátogatottabb zarán-
dokhelyévé lett, minden nyáron ifjúsági „fesztivált ” rendeznek. Az idei, 19.
találkozón részt vett Rétfalvi Valéria  és Vida Katalin  testvér is. Rövid (erede-
tileg csak „bels ı használatra” szánt) élménybeszámolójukat az alábbi akban
közöljük.

Kati a fiatalokkal, én a kevésbé fiatalokkal utaztam Szombathelyrıl a fesztiválra,
melynek az idén – a Sydney világtalálkozóhoz kapcsolódóan – a Szentlélek volt a
témája. Hatvan országból, mintegy 60 ezer fiatal érkezett a találkozóra, a szent-
misét 444 pap mutatta be, és mintegy húszezren áldoztak.
Öröm volt látni a világ különbözı országaiból érkezett tiszta arcú, tisztességes
öltözető, vidám fiatalok sokaságát , akik imádságos jelenlétükkel tanúságot tettek
arról, hogy Krisztus feltámadott!
Az esténkénti rózsafüzér és szentmise után a rendszerint egy és negyedórás
(egyik nap egészen reggelig tartó) szentségimádás, az öt km-es fáklyás körme-
net, és nem utolsósorban a cenakolo közösség színházi elıadása evangéliumi je-

lenetekbıl – igazán élı Egyház-
ról tettek bizonyságot. Az el-
hangzott tanúságtételek egyike
Eperjes Károlyé volt, aki a rózsafü-
zérrıl beszélt, sokakat nagyon
mélyen megérintve. Felmentünk a
Jelenések hegyére és a
Krizsevacra keresztutat végezve.
Lélekben magammal vittem az
egész Társaságot, a betegekért
külön is kértem a Szőzanyát.

(R. Valéria testvér)

Rövid beszámolónkhoz mellékelek két illusztrációt. Az egyiken a nagy tömeg lát-
ható. Minden elıadás, tanúságtétel, vagy a szentmise egyes részei után is éne-
keltünk egyet – gyönyörőeket egy fantasztikus ének- és zenekartól. A Nyolc Bol-
dogság Közösség-beli nıvérek táncolták elı, hogy hogyan mozogjunk az éne-
kekre.

A másik képen (ld. a következı oldalon) a Cenacolo közösség (drogtól sza-
badult fiatalok és segítıik) színdarabjának egy jelenete látható. A darabban
mindent a közösség tagjai készítettek, még a profi színfalakat is. Mennybemene-
telkor pl. felhúzták az „Úr Jézust”, majd fáklyák, angyalok stb. szálltak le az "ég-

Lelkiségek, mozgalmak, közösségek
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bıl". Fény, füst, hanghatások, ének
és tánc... Fantasztikus volt. Aznap
délelıtt is ık voltak az elıadók.
Többek között egy volt drogos há-
zaspár, s a szentmisén egy – szintén
egykori drogos – pap prédikált.

Az olasz Elvira nıvér nagy
csodája az Úristennek. Már kb. 50
házat nyitott meg szerte a világon.
Igen jó nevelı. Megtanítja a hálát, a
bocsánatkérést, a tőrést stb. Pl.
asztali felszolgáláskor ha valaki nem
köszöni meg az ételt, visszaviszik.
Ha valaki nem viseli el az igazság-
talanságot, kellemetlenséget, és morog vagy igazolja magát, a többiek azt
mondják neki: „Lekésted ezt a vonatot!” Mármint az önuralom vonatát. Mert El-
vira nıvér tudja, hogy ha ebbıl a gyógyulást segítı közösségbıl kikerülnek, akkor
úgyis a fınöknek lesz igaza, s a feleségük sem fog mindig egyetérteni velük, szó-
val be kell gyakorolni a tőrést.

Élmény volt a látnokokat hallgatni. A Szőzanyát úgy mutatták be, mint
aki teljesen közvetlenül érintkezik velük. Az ı életük is természetes kombinációja
a természetfelettinek (pl. egy jelenés) és a mindennapinak. Többgyermekes
anyák már. Marija mesélte, hogy este elmondja a rózsafüzért, 18.40.-kor jön a
Szőzanya, utána következik a vacsoráztatás, a vele járó türelemjátékkal, mert van
egy nagyon rosszul evı gyermeke. Szintén ı mesélte, hogy egyszer régebben
nagyon kimerült, és egy hétig otthon kellett feküdnie. Bántotta a dolog, hogy a
többiek böjtölnek, kimennek a jelenés helyére, ı meg otthon van pizsamában. A
Szőzanya azt mondta neki, hogy most ez a dolga, mert nem vigyázott magára. És
megköszönte, hogy az ünnepre (éppen valamilyen Szőzanya ünnep volt aznap) új
pizsamát vett.

Nagyon helyes fiatalok jöttek az iskolából és máshonnan is a mi buszunkkal.
Hazafelé mikrofonos „visszatekintést” rendeztünk: ki miért jött, milyen ajándékot
kapott, mi érintette meg a legmélyebben. A legtöbben a mezítláb megjárt hegye-
ket (Jelenések hegye, Krizsevác) emelték ki. Sokan közülük így mentek fel, ami
mélyen összekapcsolta ıket a szenvedı Jézussal. Remélem, hogy a sok kegyelem
tartós lesz bennük is és bennem is.

Nagyon ajánlom minden fiatalnak ezt az ifjúsági találkozót, amelyet
minden évben megrendeznek augusztus 1-5-ig.            (V. Katalin testvér)

Régi-új ének

Mennyekben virágzó fa,
Édességes Szőz Mária,
Égnek tündöklı kapuja,
Esetteknek Édesanyja.

Hallgasd szívvel kérésünket,
Gonosztól oltalmazz bennünket,
Nagyasszonyunk óvd lelkünket,
Szent Fiadhoz vezess minket.

                                  /A – a/
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„Engem nagyon szeret a Jóisten”
Egy kültag testvérünk bemutatkozása, tanúságtétele

Egy Nógrád megyei kis faluban,
Tolmácson születtem 1941-ben. Né-
gyen voltunk testvérek, három lány
és egy fiú. Ma már csak ketten élünk
a bátyámmal, nıvéremet és húgo-
mat az Úr magához szólította. Édes-
apám a II. világháború viharában el-
tőnt, de a Jóisten egy igazi bibliai
erıs asszonyt adott édesanyánkul.
Határozott, senkitıl sem félı ember
volt, aki a gyermekeiért mindent
megtett. Igaz istenhitre nevelt ben-
nünket abban a lehetetlen világban
is. Ismerte, élte és tanította a bencés
lelkiséget: „Imádkozzál és dolgoz-
zál!”

Iskoláimat szülıfalumban kezd-
tem, jó tanáraink voltak és nagy-
szerő papunk, akiket nagy tudásuk
ellenére büntetésbıl helyeztek az
eldugott kis faluba. Így kora gyer-
mekkoromtól szilárd alapokra épült
a  hitem. 14 éves koromtól dolgoz-
nom kellett, mert édesanyámat 25
hold  földjével kuláknak nyilvánítot-
ták, majd a TSZ-be kényszerítették.
1956-ban kerültem Pestre, írószer-
gyárban dolgoztam normában, mel-
lette közgazdasági technikumban
érettségiztem. Késıbb a Helyközi
Távbeszélı Igazgatóságnál lettem
raktáros, majd 1600 embernek
munkaruhása. Itt sokat tanultam,
minden tanfolyamra jelentkeztem,
amire  csak lehetett. Nehezen kerül-
tem be a felsıoktatásba a családi
hátterem és a munkám miatt, de
végül is egy mőszaki és egy számvi-
teli fıiskolát is  sikerült elvégeznem.
A Postai Tervezıintézet gazdászat-
vezetıje lettem. Minden munkahe-
lyemen jól éreztem magam, de itt
nagyon szerettem dolgozni, és en-

gem is szerettek. 1996. év végén, 40
éves munkaviszony után mentem
nyugdíjba, de még most is rendsze-
resen járok dolgozni egy  barátnım
és férje cégeihez, elemzı és köny-
velıi munkára.

Engem nagyon szeret a Jóisten.
Egy nagyon rendes embert küldött
mellém az életben, a férjemmel 48
éve boldog házasságban élünk. Há-
zasságunkat tíz év után egy fiúval ál-
dotta meg a Jóisten, aki szorgalmas,
dolgos ember. Férjemmel együtt já-
runk templomba, tagja vagyok a ró-
zsafüzér-társulatnak, a Fatimai ima-
csoportnak, és a Szent Mónika Kö-
zösségnek, ahol péntekenként talál-
kozunk, imádkozunk, Szentírást ol-
vasunk és a vezetınk tanítása alap-
ján beszélgetünk. A vezetınkrıl csak
annyit, hogy az Isten  áldja meg a
férjével és a nyolc gyermekével
együtt.

A nyugdíj melletti munka lehetı-
vé teszi, hogy gyakran részt  vegyek
zarándokutakon a Makrovilág Uta-
zási Irodával hazánk gyönyörő kegy-
helyein és külföldön is, a világ min-
den táján. A múlt évben  hivatáso-
kért ajánlottuk fel imáinkat, ebben
az évben pedig Árpád-házi Szent Er-
zsébetrıl elnevezett templomokba
megyünk. Az utazásoknak köszönhe-
tem a szociális testvérekkel való
megismerkedést is. Kalocsán jár-
tunk, ahol egy kedves idıs nıvér a
Szent Mónika Közösségrıl beszélt.
Hazaérve a saját templomunkban a
hirdetések között hallottam meg,
hogy  nálunk is van Mónika-közösség.
Felkerestem és tagja lettem. Ez öt
éve lehetett. Itt sokat hallottam a
Társaságról a közösség vezetıjétıl,
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lelkigyakorlatainkat mindig szociális
testvérek tartották. A Szentlélek
szemináriumunkat is két testvér ve-
zette. Részt vettem a Társaság ün-
nepein, és elkezdtem járni a biblia-
óráira, majd az idısebb kültagok lel-
ki napjaira is.

Szeretnék kültag-ígéretet tenni.
Miért szeretnék kültag lenni? Elsı-
sorban azért, mert nagyon szeretem
a testvéreket. A bencés lelkiség
gyermekkoromtól „anyanyelvem". A
Társaság imádságait, a Szentlélek-
himnuszokat naponta imádkozom, a
lelkisége nagyon közel áll hozzám.
Szeretném, ha az életemben a
Szentlélek vezetésére egyre jobban
rátalálnék, és a Társaság munkájá-
ban is megtalálnám a magam felada-
tát.

Végezetül hadd idézzem Sík
Sándor TE DEUMÁT, ez találóan ír
az én nehéz, de boldog életemrıl is.
(Itt csak néhány versszakot idézünk:)
„Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem győjtöttem másnapra valót,

hála legyen.(…)

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetıvel,

hála legyen. (…)

Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná,

hála legyen.

Hogy sosem féltem a szeretettıl,
és szerethettem, akik nem szerettek,

hála legyen. (…)

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását …

hála legyen. …”
Mária
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