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ELİZETES
lapunk pünkösdi számából

���� Szent Pál nyomában
Szíriában

(folytatás az elızı oldalról)

„Elmentem arra a helyre, ahol Saul
látta a fényt, és az Úr megszólította.
Nagy kegyelem volt, a szírek közül is
kevesen jutnak el oda. Damaszkusztól
kb. 18 km-re van, szegény Saulnak
volt ideje gondolkozni, míg onnan
gyalog bement Damaszkuszba.” –
– írta egyik e-mailjében Sári Gabriella
testvér Szíriából.
Hogy hogyan jutott ki a távoli ország-
ba, Szent Pál megtérésének helyére, s
milyen élményekben volt ott része –
errıl a kalandos útról, annak kegyel-
meirıl szóló izgalmas, képekkel is il-
lusztrált beszámolóját lapunk pünkös-
di számában közöljük.

A Pál apostol (feltételezett) meg-
térésének helyén épült modern orto-
dox templom. Ennek homlokzati mo-
zaikja látható lapunk címoldalán.

***********
Pünkösdi számunkban folytatjuk

az 1930-as évek nagy Szentlelkes
mozgalmának terjedésérıl, a Szent-
lélek Szövetségrıl szóló „krónikát” is,
amit tavalyi 4. számunkban elkezd-
tünk.

E. Gabriella testvér, szerk.

A TARTALOMBÓL:

Ha békére törekszel, védd a
teremtett világot –
   XVI. Benedek pápa béke
     világnapi üzenetébıl
A Házasság Isten ajándéka
Veletek a királyi papságban,
értetek a szolgálati papságban

(Sztrilich Ágnes testvér)

Kiengesztelıdés Istennel és
emberrel (Gyergyói Gy.-né, Gréti)
Autó- és húsböjt Ausztriában
Római keresztúti elmélkedések

Földön állva, mennyközelben –
Boldog Kugler József, Euszták
testvér (Koncz Z. Asztrik OH)
II. János Pál sanyargatta magát
Eladja mindenét egy osztrák
milliomos; Szén-dioxid böjt

ÉN-bálvány – Mammon-
   bálvány … (Exner G. testvér)
Miért elfogadhatatlan a
mesterséges megtermékenyítés?
Csontjainkba rekesztett
  teremtésterv (I.) Írisz Sipos
„Kényszerő heteroszexualitás?”
A gender-ideológia terjesztése …

Megtalált hivatás (Zics Ildikó)

Mária jelenés Egyiptomban
Hétköznapi csodák

(-riel-; Söjtöry Ágota tv.)

Fotó: Sári G.
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Ha békére törekszel,
védd a teremtett

világot

XVI. BENEDEK PÁPA EZ ÉVI BÉKE VILÁGNAPI ÜZENETE tanúbi-
zonysága annak, hogy az egyházi Tanítóhivatal a Szentlélektől megvi-
lágosítva mennyire prófétai módon látja, értelmezi az idők jeleit.
Néhány gondolata:

A teremtett világ megóvása életbevágóan fontos az emberiség békés
együttélése szempontjából – állapítja meg a Szentatya.
A természeti környezet használata közös felelősséget kíván meg az egész embe-
riség iránt, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Ha a
teremtett világot Isten ajándékának tekintjük az emberiség számára, jobban meg
tudjuk érteni az ember hivatását és értékét. A zsoltárszerzővel együtt csodá-
lattal hirdethetjük: „Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat,
amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy

gondot viselsz reá?” (Zsolt 8,4–5.)
A teremtett világ szépségének
szemlélése arra ösztönöz, hogy fel-
ismerjük a Teremtő szeretetét.
II. János Pál pápa már a húsz
évvel ezelőtti béke világnapra írt
üzenetében felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy napjainkban a világbékét
fenyegető veszély a természet
iránti kellő tisztelet hiányából is
fakad.
De már VI. Pál pápa is hangsú-
lyozta 1971-ben, hogy „a természet

könnyelmű kihasználásán keresztül [az ember] azt kockáztatja, hogy elpusztítja
azt, és ennek a pusztításnak önmaga is áldozatul esik”. Ebben az esetben „nem-
csak az anyagi környezet válik állandó veszéllyé: szennyezések és hulladék, új
betegségek, teljes romboló hatalom; hanem az emberi környezet is, mely nincs
többé az ember hatalmában, és így olyan környezetet teremt a jövőnek, mely el-
viselhetetlenné válhat számára: hatalmas méretű társadalmi problémává vál-
hat, mely az emberiség egész családját érinti”.
A jelenlegi válsághelyzetek – akár gazdasági, élelmezési, környezeti vagy tár-
sadalmi jellegűek –, alapjában erkölcsi gyökerűek és egymással össze-
függnek – állapítja meg XVI. Benedek pápa. Ezek arra köteleznek, hogy
életmódunkat a mértékletesség és a szolidaritás jellemezze.

Egyházunk-

tája

Fotók: E.G.
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Amikor az ember – ahelyett, hogy Isten munkatársának szerepét betöltené – Isten
helyébe lép, akkor kikényszeríti „az általa inkább elnyomott, semmint kormány-
zott” természet lázadását.
A Szentatya a továbbiakban
szól többek között a nemze-
tek közötti szolidaritás
szükségességéről, különö-
sen a fejlett, iparosodott orszá-
gok történelmi felelősségéről.
Kiemeli az ökológia felelőssé-
gére irányuló nevelés fontossá-
gát, amely „védelmezi a hiteles
humánökológiát és határo-
zottan megerősíti, hogy az
emberi élet minden szaka-
szában és állapotában
sérthetetlen; megerősíti az emberi méltóságot és a család egyedülálló
küldetését: itt tanulja meg az ember, hogy mit jelent a felebaráti szere-
tet és a természet védelme…”

A HÁZASSÁG ISTEN AJÁNDÉKA
AZ EMBER SZÁMÁRA

Tizenkét évvel ezelıtt Angliából indult el a kezdeményezés…

A Házasság hetérıl szóló rövid ismertetést lásd a lapban!



5

Veletek a királyi papságban,
értetek a szolgálati papságban

Január 25-e és 28-a között
újra sor került EGERBEN AZ
ORSZÁGOS LELKIPÁSZTO-
RI NAPOKRA.
A rendezvényen részt vett
Kocsis Fülöp hajdúdorogi
megyéspüspök, Katona
István egri segédpüspök,
Veres András szombathelyi
püspök és Bíró László, az
MKPK családreferens püs-
pöke. A záró liturgiát
Ternyák Csaba egri érsek
vezette. A konferencia fı témája – a papságnak szentelt évben –a kirá-
lyi (általános) és a szolgálati papság volt. (Fotó: Szarvas István)

Társaságunkat több testvér képviselte.
Az alábbiakban Sztrilich Ágnes testvér beszámolóját közöljük, aki több
év óta tevékeny résztvevıje a találkozónak.

Veletek a királyi papságban, érte-

tek a szolgálati papságban – alkal-
mazhattuk Szent Ágoston hyppoi püs-
pök mondását: „Veletek keresztény,
értetek püspök” az Egri Lelkipásztori
Napokon.

A papság évében sem tudunk
másként beszélni Krisztus papjáról,
mint aki Isten népébıl való, s mint
Krisztus, életét adja áldozatul soka-
kért.

Talán most érett be igazán, hogy
miért ’játékszabály’ ezeken a Lelki-
pásztori Napokon immár több, mint
húsz éve, hogy együtt jöjjön a lelki-
pásztor és egy-két munkatársa, sıt
az is, hogy ne csak továbbképzést
szolgáló elıadások legyenek, hanem
éljük az egyházat.

Éljük a papságot – mindannyian a
keresztségben kapottat, amelyrıl a
gitáros gyerekdallal vésıdött sokak
szívébe: Királyi gyermek vagyok én! A
megszokott elnevezéshez: általános
papság – ez a biblikus elnevezés talán
jobban ráébreszt a keresztségben
kapott új élet méltóságára és a bér-
málásunkban kapott közös szolgá-
latra, amirıl a Zsinat azt mondta: Ke-
resztény vagy? Krisztus küldötte vagy!

S igen, a pap kiemelt módon, külön
szentségi jellel megpecsételve és
beleoltva Krisztus életébe kell, hogy
élje az áldozati papságot, mely foly-
tatja Krisztus megváltó életét, szolgálja
Isten népét.

Nem egyformán, de együtt! Eb-
ben mélyített el a liturgia, amikor a
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majd száz pap-testvér a Püspökkel
együtt koncelebrált, és az átváltoztatás
szavai mint „a nagy vizek zúgása”
hangzottak, s amikor egymásnak vála-
szolgatva énekelték férfi és nıi hangok
a Zsolozsmát.

S nem „csak a papságát” élte ki-ki,
hanem az Egyházat, Isten népének
valóságát, amikor a kiscsoportokban
megosztottuk életünk, szolgálatunk
mindennapjait, ahogyan a szekciók-
ban életünk aktuális kihívásairól hal-
lottunk az „Ellenszélrıl”, amiben élünk,
Péter utódjának eligazító szavairól,
Benedek pápa enciklikáiról, a Terem-
tés-védelem sürgetı feladatáról és ál-

landó, közös küldetésünkrıl, az
evangelizációról.

A Deus Caritas est eseménye volt
az esti szentségimádás, volt lehetıség
csöndben letenni az Úr elé életet és
szolgálatot, volt olyan helyszíne a
szentségimádásnak, ahol taizei har-
mónia hordozott, és volt, ahol a
Szentlélekre hagyatkozva járhattunk
közbe egymásért.

Élni a papság ajándékát – volt a
lelkipásztori Napok mottója. S éltük,
szenteltségi fokunknak megfelelısen a
papságot, és így éltük az Egyházat,
egy voltunk Krisztusban a Szentlélek
által, az Atya mindeneket újjáteremteni
akaró szeretetében.

Ágnes testvér

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

Bíró László püspökkel, Tomka Fe-
renc káposztásmegyeri plébánossal
és Nobilis Márióval, a rendezvényt
szervezı Országos Lelkipásztori
Intézet igazgatójával a Magyar Ku-
rír készített interjút a királyi és a

szolgálati papságról. Itt a beszélgetés végét idézzük, amelyben a ri-
porter kérésére röviden megfogalmazták, hogy mit jelent számukra a
papság ajándéka:

Bíró László: Én mindig azt élem meg, hogy nekem a hobbim a papság. A hivatá-
som teljesen egybeesik a hobbimmal. Ez nagy boldogság.
Tomka Ferenc: Fiatalon megragadott az a gondolat, hogy Jézus bennem élhet
és én benne élhetek. Az én kicsinységem ellenére ı mőködik bennem és minden
gyengeségem után újra átadhatom magam neki. Ebbıl árad ki a szeretet a test-
vérek felé, s jó látni, hogy mennyi mosolyt, örömet tud Jézus általam okozni má-
soknak.
Nobilis Márió: Leginkább olyankor élem meg vagy érzem a papság ajándékának
nagyságát, amikor azt tapasztalom, hogy én „eltőntem”, mert fáradt vagyok, nem
érzem jól magam, képtelennek érzem magam, vagy mert tudatosan „el akarok
tőnni”, és Jézus akkor ott van helyettem, ı mőködik. És ezt a „szentpálos” ta-
pasztalatot akár a királyi papság értelmében, a testvérek iránti mindennapi sze-
retetben, akár pedig gyóntatásban vagy az Eucharisztiával kapcsolatban élem
meg, az a lényeg, hogy tényleg ott van Jézus. Én már nem is vagyok szinte, ı vi-
szont élı módon jelen van.
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Kiengesztelıdés
Istennel és emberrel

Ma egyházi körökben is egyre gyak-
rabban hallani a követelményt: sze-
ress feltétel nélkül! Igen, a gyermek-
nevelésben tapasztalat, milyen súlyos
torzulást hoz létre a hibás szülıi hoz-
záállás: szeretlek, ha … nem szeret-
lek, ha… A gyermeknek életadóan
fontos megtapasztalnia azt, hogy a
szülı nem azért szereti, mert okos,
szép, jó, vagy engedelmes, hanem
mert ı él, és ı Isten ajándéka.
Valóban, Isten elfogad és szeret
bennünket úgy, ahogyan vagyunk,
de az İ szeretete sürget és hív is
minket a többre, a jobbra. Ha van
fülünk a hallásra, akkor épp az Úr ért-
hetetlen, felfoghatatlan és ingyenes
elıbb-szeretete miatt igyekszünk töre-
kedni arra, hogy viszontszeressük
İt, és bensıvé, sajátunkká tegyük Jé-
zus tanítását.

…..
Az ember nem képes a feltétel nél-
küli szeretetre. Törekedhet rá, de ez
csak annyira sikerülhet neki, amennyi-
re hagyja, hogy Jézus Krisztus szeres-
sen általa – benne – helyette. Így az-
tán szeretetkapcsolatainkban – a csa-
ládban, a munkahelyen, a közösség-
ben – rendre elıfordulnak kisebb - na-
gyobb sérülések, karcolások, néha se-
bek, sértések, szeretetlenségek. Igen,
az emberbıl mindig elıbújik a meg-
váltatlan ó-ember (Kol 3,9), és tör-zúz,
amíg fel nem ismerjük, és a bőnbánat-
ban el nem bánunk vele.

Ritka a színarany bánat. Ritkán fordul
elı, hogy azért megyek oda az Úrhoz
a gyóntatófülkébe, mert nagyon sze-
retem ıt, és nem tudom elviselni, hogy

vétettem ellene, hogy nem ép a sze-
retetkapcsolat köztünk.
A bánat motívumai között gyakran
jelen vannak nagyon is esendı,
emberi vonások is. …
…..

Hogyan történik a kiengesztelıdés
ember és ember között? Fel kell is-
mernünk, hogy ami a kapcsolatunkat
megsebezte, hiba, vétek, vagy bőn
volt-e. Ha hiba, tévedés volt, elnézést
kérünk. Ha vétek volt, figyelmetlenség,
kisebb szeretetlenség, akkor is vi-
szonylag könnyő kiengesztelıdni, hi-
szen nem tudatos, nem akart rossz
szándék állt a bántás mögött.
Ha tudva és akarva okoztam a rosz-
szat, akkor bocsánatot kell kérni. És
ez bizony nagyon sokszor ütközik a
büszkeségbe, abba, hogy képtelenek
vagyunk egymás elıtt megvallani,
hogy nem vagyunk hibátlanok, van
bennünk rossz, tudunk gonoszat cse-
lekedni. Jobban ragaszkodom a ma-
gamról felmutatott szent és tökéle-
tes képhez, mint az igazsághoz. Pe-
dig egyedül Jézus az ártatlan, a
bőntelen, sıt, ı maga az Út, az Iga-
zság és az Élet, İ az Út, amely a fel-
ismert Igazság által az Életre visz. …
Igen, a Mindenható pillantása alatt ol-
vad el a kevélység, meglátom teremt-
mény-voltomat, és akkor már könnyő
felismerni a méreteket, a saját mére-
temet is.
Mit tegyek, ha engem ért valami
megbocsáthatatlannak tőnı, na-
gyon súlyos sérelem? Ha a testvé-
rem bántott? Mit tegyek, ha meg sem
bánja, ha nem kér bocsánatot? Mit
tegyek, ha még ı tart haragot?? …

Liturgikus év
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…..
Az igazi megbocsátásnál mindkét
fél óriási lehetıséget kap a fejlıdés-
re, sıt, életet kap, méltóságot, sze-
retetet, egy darab kincset, mely Isten
fényét sugározza! Az igazi kiengesz-
telıdésnél nincs jelen sem a butaság,
sem a naivság, sem a félretett büszke-
ség nyoma. …

Gyergyói Gyuláné, Gréti
(lelkinapos jegyzetek)

A teljes cikket lásd a lap
8-11. oldalán!
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Részletek egy római nagypénteki
keresztút elmélkedéseiből

A SZENTATYA BEVEZETİ
IMÁDSÁGÁBÓL:
Leszállt Rómára az éj, mint ahogy
azon az éjszakán Jeruzsálem házai-
ra és kertjeire. Most mi is a
Getszemáni kert olajfái alá állunk
és követjük a názáreti Jézus lépteit,
földi életének utolsó óráiban. A fáj-
dalom, a magány, a kegyetlenség, a
gonosz és a halál birodalmába te-
szünk utazást, amely azonban egy-
ben a hit, a remény és a szeretet út-
ja is, mivel utunk végsı állomásá-
nak sírboltja nem marad örökre le-

pecsételve. A sötétség elmúltával, Húsvét hajnalán felvillannak az öröm fényei, a
csöndet az élet szava váltja fel, a halált a feltámadás dicsısége követi. …
(A képen: Borsos Miklós: Feltámadás)

G. RAVASI ATYA ELMÉLKEDÉSÉBİL:
10. ÁLLOMÁS –
JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK
A kereszt elıtt, amelyen a haláltusával küzdı test
függ, felvonul a tömeg, amely látványra vár. A fe-
lületesség, a banális kíváncsiság, az erıs érzelmek
keresésének ábrázolásával állunk szembe, amely
mai társadalmainkat is jellemzi. Napjaink emberei
is mintegy kábítószerként keresik a túlzásokat,
amelyek felrázzák közönyös lelküket, érzéketlen
szívüket. A kereszt tövében jelen van a katonák
kegyetlensége, amely még a szenvedést és halált is
kigúnyolja. Jézus nem száll le a keresztrıl, de ép-
pen megalázottsága, látszólagos veresége nyitja
meg a dicsıség és az élet kapuját, kinyilatkoztatva
a történelem és a világ valódi Urát és Királyát.

14. ÁLLOMÁS – JÉZUS SZENT TESTÉT SÍRBA TESZIK
A halotti lepedıbe burkolva, Jézus keresztre feszített és meggyötört testét arimatei
József szeretetteljesen lassan becsúsztatja a sziklasírba. A csönd óráiban Krisztus
valóban olyan lesz, mint minden ember, aki belép a halál sötét ölébe. A nagypénteki
alkonyatban azonban már felragyognak a szombat fényei a jeruzsálemi otthonok
ablakaiból. A zsidók virrasztása mintegy jelképe a tanítványok titkos várakozásá-
nak. Egy másmilyen hajnal várakozása ez, amely szombat elteltével megjelenik majd
Krisztus tanítványainak szeme elıtt. (2007.)
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Földön állva,
mennyközelben

A BETEGEK VILÁGNAPJÁT II. János
Pál pápa 1992-es döntése óta február 11-
én, Szőz Mária elsı lourdes-i jelenésének
napján ünnepli egyházunk. Ez alkalomból
közöljük a Betegápoló Irgalmasrend újabb
boldogjának, KUGLER JÓZSEF,
EUSZTÁK testvérnek az életrajzát. Bol-
doggá avatására 2009. október 4-én került
sor a regensburgi székesegyházban. Az
ünnepélyes szertartáson részt vettek a
magyarországi irgalmasrendi szerzetesek,
valamint budapesti, pécsi és érdi munka-
társaik is.

Kugler József 1867. január 15-
én született egy oberpfalzi patkó-
kovács hatodik fiaként egy
Neuhaus nevű faluban. …

…..
1925-ben a bajor rendi kápta-

lan, nem kis meglepetésre, pro-
vinciálissá választja. Így vált a
sántikáló lakatosinasból 18 egész-
ségügyi intézmény és mintegy
400 szerzetes elöljárója – abban az
időben ennyi tagot számolt a virágko-
rát élő Bajor Tartomány. Euszták test-
vér aztán ezt a hivatalt testvérei bizal-
mát élvezve haláláig betöltötte.

Legjelentősebb alapítása a
kezdetben 450 ágyas regensburgi
kórház a betegápoló iskolával.

…..
Egyszerűségét nem csak agyon-

foltozott csuhája, kitaposott cipője és
kopott aktatáskája jelezte. Ha egy mód
volt rá, a háttérből figyelte az ünnepsé-
geket és kitért az újságírók elől. Tar-

tományfőnökként nem tartotta leala-
csonyítónak, hogy a kórtermekből reg-
gelente kihordja a vizeletesedényeket,
kerti munkát végezzen, a kórházkony-
hán zöldséget pucoljon vagy odakoz-
mált kondérokat súroljon.

Rendíthetetlen hitének és
imádságos életének példája test-
véreinek világító fáklyaként mutatta a
biztos irányt. Egy alkalommal rendtár-
sai a kórház előtt nagy parádéval vo-
nuló Hitlert a refektóriumból nézték,
amely valóban igazi látványosságnak
számított. Amikor észrevették, hogy ott
áll a hátuk mögött, neki is helyet
akartak csinálni az ablaknál. Erre ő je-
lentőségteljesen a kórháztemplom irá-
nyába mutatott: A mi führerünk ide-
bent van!

A nemzetiszocializmus hata-
lomra jutásával az Irgalmasrend a
katasztrófa szélére sodródott. A kórhá-
zakat lefoglalták, a testvéreket beso-
rozták katonának, fogyatékos
ápoltjaik százait vitték a gázkam-

Tanúság-
tevık
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rába. A tartományfőnököt, Euszták
testvért, mintegy 30 alkalommal hall-
gatta ki a Gestapo. Ő azonban a sú-
lyos megaláztatások és életve-
szélyes fenyegetések ellenére is
mindvégig bátran képviselte test-
vérei és a betegek érdekeit. A
müncheni és straubingi házak bombá-
zása után haladéktalanul a helyszínre
sietett, hogy vigaszt nyújtson az embe-
reknek.

Mindehhez az imából és a
szentségekből merítette az erőt.
Megfigyelték, hogy állandó dialó-
gusban volt Istennel…

…..
79 éves korában, 1946. június

10-én hunyt el Regensburgban, az
életszentség hírében. 1956-ban az

imameghallgatások számának növeke-
dése miatt testét a temetőből a kór-
háztemplom oldalkápolnájába helyez-
ték át, ahová azóta is betegek ezrei vi-
szik panaszaikat közbenjárását kérve.

A hamvak boldoggá avatás
előtti ünnepélyes átvitelén, 2009
nyarán jelen volt Magyarország
prímása, Dr. Erdő Péter is.

Koncz Z. Asztrik OH

A teljes cikket ld.
a lap 13-15. oldalán!
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II. János Pál sanyargatta magát

– erısítette meg Sławomir Oder, a pápa szenttéavatási ügyének
posztulátora Miért szent? – Az igazi II. János Pál a boldoggá-avatási
posztulátor szemével címő könyve bemutatóján, január 26-án.

„Ha betegség miatt nem voltak
fájdalmai, önként vállalt kényelmet-
lenséggel, önmegtagadással fegyel-
mezte a testét” – mondta Oder,
megjegyezve, hogy már krakkói ér-
sekként is gyakorolta az aszkézist.
Gyakran aludt a földön, és errıl
többen tudtak az érseki rezidencián,
hiába győrte össze az ágynemőt, hogy
úgy tőnjék, mintha az ágyban aludt
volna. Közvetlen környezetében töb-
ben hallották, hogy Karol Wojtyła
mind Krakkóban, mind a Vatikánban
rendszeresen ostorozta magát. …..

Emellett a köztudottan igen
édesszájú II. János Pál minden nagy-
böjtben rendkívül szigorúan böjtölt,

olyannyira, hogy húsvétra mindig több kilót fogyott. Ugyancsak böjtölt a
pap- és püspökszentelések elıtt, valamint más konkrét szándékokért.

Eladja mindenét
egy osztrák milliomos

A 47 éves üzletember rájött, hogy a pénze miatt lett
boldogtalan. Ezért úgy döntött, hogy megszabadul
majdnem ötmillió dollárt érı vagyonától… Az alpesi
villából egy kis faházba vagy egy garzonlakásba sze-
retne költözni Innsbruck mellett, kb. 250 000 forintos
havi járadékkal.

Vallomása szerint sokáig azt hitte, hogy a nagyobb
gazdagság és a luxus automatikusan több boldogságot
is jelent, de egyre inkább úgy érezte, rabszolgaként
dolgozik olyan dolgokért, amelyekre nincs is szüksége
igazán, és nem is kíván. …

…..

Bıvebben lásd a lap 15-16. oldalán!
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ÉN-bálvány –
– Mammon-bálvány…

– Az ember – Isten-arcú teremtmény
– avagy árucikk? (II/1. rész)

A sporthírekben gyakran halljuk, hogy X. Y. játékost ennyi és ennyi dollárért
vettek meg… vagy: x dollár összdíjazású sportág. Talán a legtöbbünknek már fel
sem tőnik, a mai élet velejárójának tartjuk az efféle meghatározást, elfogadva a
jelenséget vagy legalábbis beletörıdve, hogy „ilyen világban élünk”, amelyben
mindennek legfıbb értékmérıje a pénz. A piacorientált, fogyasztói
mentalitás áthatja mai világunkat, még az olyan területeket is, mint pl. a
mővészet. (Lásd a képcsarnokokban árult, méregdrága „elit mővészetet”, vagy az
interneten keresztül is kínált, a vevıképes keresletet kielégítı festményeket.)

Minden megvásárolható, megszerezhetı – az egészség, sok esetben maga
az életbenmaradás is attól függ, hogy képesek vagyunk-e megadni az árát – per-
sze egy bizonyos határig…

EMBERKERESKEDELEM

– egyre többször találkozunk ezzel a kifejezéssel is. Nem véletlenül, hiszen
évente 2,4 millió embert érint világszerte, ebbıl 1,3 millióan szexuális visszaélés
áldozatai (a M.K. által közzétett adatok).

Az emberkereskedelem (a fegyverkereskedelemmel és a kábítószer-
kereskedelemmel együtt) ma a legjövedelmezıbb üzletág. Tömeges méreteket
öltött a modern rabszolgaság, a prostitúció, ezen belül a gyermekek prostitúcióra
kényszerítése is. Az emberi testet eszközként, élvezeti tárgyként, eladható,
megvásárolható áruként kezelik – ami soha nem látott mértékben sérti épp
a napjainkban annyira hangoztatott, követelt emberi jogokat, tiporja sárba
az emberi méltóságot.

Tágabb értelemben ide sorolhatjuk a szervkereskedelmet is és a mesterséges
megtermékenyítés során megölt (feleslegessé vált, „számfölötti”) embriókból ki-
vett ıssejtek felhasználását kutatási, gyógyítási célra – tehát látszólag humánus
célra – de milyen áron… Ráadásul az esetleges gyógymódokat csupán egy igen
szők, milliomos réteg tudja megvenni, akkora összegért, amibıl sok százezer af-
rikai gyermek életét lehetne megmenteni (akik egyszerő járványos gyermekbe-
tegségek áldozataivá válnak, gyógyszer hiányában, vagy éhenhalnak).

A JOGOKÉRT VALÓ KÜZDELEM VISSZÁSSÁGA

Történik mindez a XX-XXI. században, hatvan évvel az Egyetemes Emberi
Jogok Nyilatkozatának megjelenése után. Amikor az ún. fejlett demokráciákban
egyre újabb és újabb jogokat küzdenek ki s iktatnak törvénybe, legálissá té-
ve pl. a melegek élettársi kapcsolatát (több országban már gyermeket is fogad-
hatnak örökbe), megkönnyítve a válást, az abortuszt… De ki védi meg a legvéd-

Az idık
jelei
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telenebbek, a legkiszolgáltatottabbak, pl. a gyermekek jogait – melyeket
szintén deklarált az ENSZ – ahhoz, hogy egymással életreszóló szeretetszövet-
séget kötött apa és anya nevelje ıket, vagy a magzat-gyermek jogát ahhoz,
hogy megszülessék, hogy éljen – ami a legalapvetıbb emberi jog. Milyen tör-
vényhozás az, amely legálissá teszi az anya és az orvos által közösen elkövetett
emberölést – vagy az orvos és a beteg ill. hozzátartozói által elkövetett
/ön/gyilkosságot (eutanázia esetén)?

 Káin és Ábel.
Borsos Miklós grafikája

NINCS JÓ ÉS ROSSZ –
MINDEN RELATÍV?

…..

E felfogás szerint nincsenek
abszolút értékek, abszolút mérce,
minden egyes egyén maga dönti
el, mi az igazság – ami megfelel az
ı szubjektív megítélésének, érték-

rendjének. S mivel nem létezik objektív igazság, sok igazság él egymás mellett,
egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csupán „más”. Tehát minden iga-
zság egyformán érvényes, még ha az destruktív, életellenes magatartáshoz vezet
is. Az ún. pluralista (posztmodern) társadalom ideológiai alapjává vált ez a felfo-
gás. XVI. Benedek pápa rögtön a megválasztása utáni elsı megnyilatkozásaiban
felhívta a figyelmet arra, hogy kialakulóban van a relativizmus diktatúrája. *

Az értékválság, a relativista életfelfogás, a határok elmosása az emberi élet
minden szintjén jelentkezik. …..

* A relativizmusról mint korunk meghatározó ideológiájáról részletes, alapos le-
írást nyújt Gabriele Kuby A nemek forradalma c. könyvében (Kairosz K., 2008).
(A könyv internetes változata letölthetı a Magyar Kurír honlapjáról.)

AZ IGAZ ELÍTÉLÉSE – A TOLERANCIA JEGYÉBEN?

A relativizmus legfıbb vezényszava a tolerancia. Ha valaki ragaszkodik a
maga meggyızıdéséhez (anélkül, hogy rá akarná kényszeríteni a másikra),
könnyen rásüthetik a megbélyegzı diszkriminatív jelzıt. Azonban épp a toleran-
cia harcos képviselıi feledkeznek meg az általuk hangoztatott, a másiktól megkí-
vánt toleráns magatartásról a más meggyızıdésőekkel, pl. azokkal szemben,
akik különbséget mernek tenni jó és rossz között…

…..
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A „mi az igazság?” – létezik-e
egyáltalán – Pilátus kérdése, aki a
többség, a tömeg nyomásának
engedve (és saját hatalmát féltve)
halálra ítéli az igazat, az általa
bőntelennek nyilvánított, ártatlan
Jézust, és helyette szabadon en-
gedi a köztörvényes bőnözıt, a
gyilkos Barabást. (A képen: Mun-
kácsy: Ecce homo, részlet )

Természetesen a tolerancia
elve maga eredetileg pozitív fo-
galom…

Kétségkívül jó, ha tiszteletben
tartjuk egymás felfogását, s nem
tekintjük ellenségnek a más meggyızıdésőeket, nem akarjuk arra kényszeríteni
ıket, hogy megtagadják a hitüket pl. Ez utóbbi magatartás vezet a mindenkori
vallásháborúkhoz, s vezet a napjainkban világszerte tapasztalható újkori keresz-
tényüldözéshez, melynek során számos országban, sok millió keresztény szen-
ved hátrányos megkülönböztetést, sıt vértanúságot.

Igen, mindenkinek joga van a maga életfelfogása szerint élni, cselekedni –
amíg az nem ütközik a másik jogával, nem sérti a másik ember jogait. És itt a
nagy egyenlısdi határa…Keresztény hitünk különösen is arra kell hogy ösztönöz-
zön minket, hogy ilyen „ütközés” esetén Megváltónk példája szerint a gyenge, a
védtelen, a kiszolgáltatott ember mellé álljunk, aki nem képes érvényt szerezni a

jogainak, kiállni a maga igaza, érdekei mellett. …

…..

Exner Gabriella testvér

A CIKK 2. RÉSZÉT LAPUNK KÖVETKEZİ SZÁMÁBAN KÖZÖLJÜK!

TARTALMA CÍMSZAVAKBAN: – Isten-arcúság – az ember legalapvetıbb jo-
ga: a döntés szabadsága; a Bölcsesség ajándéka. – – A globális válság
gyökere  – az örök értékek szem elıl tévesztése – a bumeráng visszaüt; a
„kairosz” – a megtérés ideje. – Mit tegyünk? – az Evangélium válasza;

Slachta Margit tanítása.

A teljes cikk (1. része) a lap 17-20. oldalán!
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Miért tartja elfogadhatatlannak az Egyház
a mesterséges megtermékenyítést?

Gyakran vallásukat aktívan gyakorló katolikusok is tájékozatlanok ezen
a téren. Hámori Antal kánonjogásznak, az Életvédı Fórum alelnökének
nyilatkozatából idézünk…

Lásd a lap 20-21. oldalán!

Európai petíció a magzati életért
és az emberi méltóságért

Carlo Casini, az életvédı mozgalom
olasz elnöke, olasz európai parla-
menti képviselı 2009. december 15-
én találkozott Jerzy Buzekkel, az
Európai Parlament lengyel elnöké-
vel és Erminia Mazzonival, a Petíciós
Bizottság elnökével, hogy átadják
az európai állampolgárok aláírásait.
A találkozón jelen voltak egyéb eu-
rópai országok élet- és családvédı
mozgalmainak képviselıi is.

Az aláírásokat az EU 27 országában és Horvátországban győjtötték
össze. A beadványhoz csatlakozók azt kérik, hogy az EU Alapvetı Emberi Jogi
Chartájában és az Emberi Jogok és Alapvetı Szabadságok Védelmérıl Szóló Eu-
rópai Egyezményben ismerjék el minden emberi lény élethez való jogát, a
fogantatástól a természetes halálig. A petícióban továbbá annak a kérésük-
nek is hangot adnak, hogy a családot mint egy férfi és egy nı házasságán
alapuló egységet ismerjék el a törvénykezésben, valamint biztosítsák a
család jogát és kötelességét a gyermekek nevelésének szabad megvá-
lasztásához.
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Írisz Sipos:

Csontjainkba rekesztett
teremtésterv (1. rész) *

… Testünk elégtelenségén, sőt mulandóságán túl ősidők óta egy sokkal
mélyebben rejlő, alapvető, szorongató, rossz érzés figyelhető meg az
ember testiségével kapcsolatban.

1. A TESTTELENSÉG  KULTUSZA

Egy no-body megasztár: a Michael Jackson-jelenség
Minden kultúra megtalálja annak a formáját, hogy megbirkózzon ezzel a

szorongató érzéssel. A popkultúra a „megasztárban” alkotta meg saját médiu-
mát. Az új fogalom elsőként  a Michael Jackson-jelenséget jelölte.

Korábban egyetlen popbálvány sem örvendett ekkora médiajelenlétnek,
egyetlen zenésznek sem sikerült a lemezeiből ennyi példányt eladnia. A videoklip
megjelenésével az extravagáns hanghoz immár egy univerzális test is tartozott. A
tulajdonképpeni bűvöletet az afroamerikai  fiatalember felismerhető bőrszín,
kor és nem nélküli mesterséges lénnyé való fokozatos  mutálódása je-
lentette. Kinézetét közönsége szépségideáljához igazította, és engedte,
hogy azt számtalan műtéttel arcába szabják, bőre alá gyömöszöljék és a vérébe
fecskendezzék. Az egyre álarcszerűbbé váló ábrázat, a manószerű  hang és a gépies
mozgás rajongóit és gyűlölőit egyaránt megbabonázta. Jackson maga alkotta
újjá saját testét, megszabadította mindattól, ami identitásához hozzátartozott,
és ezzel a posztmodern kor átalakuló ikonjává vált.

Megrendítő képsor…

Az ember nem vetheti le
a bőrét, nem cserélheti
ki büntetlenül a neki
adott Arcot.
Jackson arcát végül már
csak tapaszok tartották
össze, így el kellett  ta-
karnia rajongói elől.
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A test nélküli, virtuális „identitás/ok/tól”
az identitás nélküli preparált tetemig

Újabb ingerrel csábít a világháló. Itt a legkülönfélébb chat-szobákban és fóru-
mokon bárki szert tehet egy vagy több identitásra, és más virtuális
identitásokkal léphet test  nélküli – akár erotikus – cserekapcsolatra.

Ennek kontrapontjaként tombol a test kultusza: legyen az élő, vagy
holt. A virtuális testekben megvalósuló élet materializálódott ellenpárját alkotják
a pszeudoélettel bíró valódi testek. Máig több mint 25 millió ember zarán-
dokolt el Gunther von Hagen „Testvilágok”
című kiállítására, hogy megtekintse az élethűen
pózoló plasztinátumokat, preparált tetemeket. Ha az
alakok műanyagból lennének, a kiállításnak valószí-
nűleg soha nem lett volna ekkora látogatottsága; a
művi és művészi módon közszemlére tett tes-
teknek eredetieknek kell lenniük ahhoz, hogy
szolgálni tudják a bizarr halálkultuszt. –
Mindkét jelenség egy a testtől elidegenedett kultúra
allegóriájaként jelenik meg. Előbbi a test nélküli
identitást magasztalja, utóbbi az identitás
nélküli csupasz testet.

2. A TEST MINT KULTURÁLIS PARAMÉTER

A testi léttel kapcsolatos szorongás mélyen lenyúlik az emberi egzisztencia és
identitás fundamentumáig. Minden ember biológiai testéhez hozzátarto-
zik három olyan jellemző, amely meghatározza fel nem rúgható helyét
a társadalomban:

…..

A rokonság, a generációk szövedéke és a nemiség által kapcsolatok jönnek
létre.

Ezeknek a kapcsolatoknak az aszimmetria az egyik lényeges jellem-
zője. Mindig egyenlőtlen felek: szülők és gyerekek, fiatalok és idősek, férfiak és
nők, különböző tehetséggel megáldottak állnak egymással szemben. Ez felettébb
kényes, de mégis alapvető fontosságú dolog, hiszen csak a különbözőségben
tudunk egymástól tanulni és egymás által fejlődni.

Az emberi együttlét akkor válik valóban termékennyé, ha a különbözőség ér-
zékelése mellé az istenképiség és egyenértékűség felismerése társul.

Ám a különbözőség magában rejti azt a veszélyt, hogy az egyik fél
hátrányba kerül: az egyenlőtlenség hirtelen az életet fenyegető hatal-
mi eszközzé válik. S amikor a nemzedékek, a nemek és testvérek – tágabb ér-
telemben a nemzetek – között a  hatalmi harc eszkalálódik, kitör a háború!

Ebből fakad a testiség miatti alapvető kényelmetlen érzés: a testünk-
be vannak írva mindazok a különbségek, amelyek egymáshoz rendelnek, de
egyben ki is szolgáltatnak egymásnak minket. Ez az egymásra utaltság tesz
bennünket sebezhetővé…
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3.TESTKÉPEK - VILÁGKÉPEK

Vallásos gyakorlatok és dogmák, filozófiai rendszerek és technikai kísérletek
gigantikus felépítményével próbálják meg a különböző kultúrákban az
emberek legyőzni az átkos testiséget. …

A teológia és a filozófia testellenessége
…..

A modern kor: a test mint osztály, faj vagy áru
…..

Posztmodern kor: a test mint performance

A világképek posztmodem kiárusítása során összegubancolódnak a testidegen
idealista és materialista ideológiák szálai, tetszőlegessé és kicserélhetővé válnak:
minden lehetséges, ám semmi sem kötelező.
Ott, ahol a saját test, a saját személyiség már
csak határ és tulajdonság  nélküli konstrukci-
ónak számít, az identitásért (önazonosságért)
folyó bárminemű küzdelem nevetségesnek
tűnik. Így nem marad más, mint az előremenekülés:
az énünkön való végső túladás önmagunk  ki-
figurázása által.

Így nem meglepő, ha a nemi identitást a testről
leválasztó radikális „gender-koncepciók” a szá-
mos melegmozgalom gyakorlatában a szexu-
alizált test kultuszával kapcsolódnak össze. S
diadalt ül a paradoxon: egyetemi oktatók a letisztult
intellektus utolsó fellegváraként nem az aszkézist
hirdetik, hanem a mámort, és a politikai innová-
ció netovábbjaként dicsérik a nemiség paró-
diáját, az egész  világon terjedő melegfelvo-
nulásokon látható karneváli „performance”-ot.

Mai etikai kihívások

A normák és viszonyítások ilyen megszűnése láttán hol húzhatók meg a hatá-
rok? Ha minden egészleges, minden testi tisztán fikció, mi garantálhatja azt,
hogy az „ember” kategóriája egyáltalán még azonosítható marad? Ha
az egyént, a személyt körvonalazó határok tetszés szerint eltolhatók, akkor végső
soron az ember és a nem-ember közötti határ is önkényessé, megfon-
tolás tárgyává válik.

Nem csoda, ha egy, az „ember” méltóságát sérthetetlennek deklaráló és a nem-
zetközi jog segítségével védő korban például az eutanázia és az embrióvé-
delem kapcsán fellángoló bioetikai viták robbanásukat élik. Ezeknél mindig
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az „emberfelfogások” harcáról van szó: ki „még nem” és ki „már nem” ember?
Ezért a testiség – a test, lélek és szellem összefüggésének – kérdése az etika lé-
nyegét, és eképp a keresztény etika lényegét is érinti.

Mit tud a keresztény hit, mit tud az egyház a szabadon meghatároz-
ható identitás kultuszával  szemben felmutatni? –

– A TANULMÁNY 2. RÉSZÉBEN ERRE VÁLASZOL A SZERZŐ.

Tartalma címszavakban:
Teremtés és testiség – mezítelenség és szégyen; A testiség felértékelése
a szövetség és a törvény által; Elválasztás és megkülönböztetés;
A testiség rehabilitációja Krisztusban: vérrokonság; sorsközösség;
asztalközösség; a Krisztus testeként élő közösség; Krisztus testi jelenvaló-
sága a világban.

FOLYTATJUK!

* Az interneten is közzétett tanulmányt itt némileg szerkesztett, rövidített for-
mában közöljük. Forrás: Dominik Klenk: A nemek összezavarása. Gender
mainstreaming. A férfi és a nő vége? (Kairosz Kiadó, Budapest, 2009, ill. a Magyar
Kurír honlapja)

A kötet több ehhez hasonló nagyszerű tanulmányt tartalmaz,
ajánljuk elolvasásra!

Bıvebben lásd a lap 22-26. oldalán!

„Kényszerű heteroszexualitás”?

– a kétneműség paródiája –
áldozatok és tettesek?

Az alábbiakban a fent jelzett kötet egy másik tanulmányának néhány
fontos gondolatát idézzük/ismertetjük. (Konstantin Mascher: Felszámol-
ható-e a nemi jelleg? - A nemek polaritásától az elmosódó identitásokig.)

Az angol ’gender’ kifejezés a szo-
ciális nemet jelenti, míg a „sex’
szón a biológiai nemet értjük. A
gender tágabb értelemben az ér-
zett nemi identitást kifejező nemi
szerep. A pár évtizeddel ezelőtt né-
hány tudós által megfogalmazott el-
mélet mára politikai programmá lett.

Ennek a politikai törekvésnek a kez-
detei a női egyenjogúságért küzdő
mozgalmakban keresendők. …

… A legtöbb feminista elmélet azt
a marxista tézist képviseli, hogy a
nemek megkülönböztetése már önma-
gában egyenlőtlen hatalmi viszonyokat
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okoz, és elnyomáshoz vezet. Szerintük
az egyenlőtlen bánásmód megszünte-
tése érdekében fel kell számolni a
férfi és a nő közötti alapvető
megkülönböztetést.

…..
1990-ben jelent meg Judith
Butler Egyesült Államok-beli retorika
és irodalomtudomány professzor A
nemek bánata (Gender Trouble) c.
könyve, amely azzal a kérdéssel fog-
lalkozik, hogy „miként lehet megbon-
tani a nemek kategóriáját, amely a
nemek hierarchiáját és a kényszerű
heteroszexualitást okozza.”
Válasza: alakítsuk újjá nyelvünket! A
politikai cél, hogy a nyelv és a fo-
galmak új értelmezése által ala-
kítsuk át a valóságot.
Emellett a férfi és a nő kategóriák meg-
szüntetésének leghatásosabb eszköze
szerinte a paródia és a travesztia (a
travesztia az irodalomban egy komoly
tárgyú mű más korba vagy más műfaj-
ba történő ironikus átírása). A kari-
katúraszerű megjelenítés által
lepleződik le leginkább a férfi/női
minták törékenysége – állítja
Judith Butler. Erre remek alkalmat
nyújtanak pl. a médiában is sokat sze-
replő „Gay-Pride-Parades” (= meleg
büszkeség felvonulások). – Butler
asszony megfeledkezik arról, hogy va-
laminek a paródiája önmagában még
nem cáfolja meg annak érvényességét.
…
Világszerte nők millióit durván
elnyomják, számukra női jogaik
védelme létkérdés. Ezért meg-
döbbentő, hogy épp azok a teóri-
ák válnak hangadókká az emberi

jogok betartásával foglalkozó
nemzetközi fórumokon és a nők
egyenjogúságát tárgyaló konfe-
renciákon, amelyek megkérdő-
jelezik a „nő” mint kategória lé-
tét. (Jó példa erre az ENSZ 1995-ös
pekingi nőkonferenciája. – a szerk.)

**************
Társadalmunk különösen érzékeny
minden hátrányos helyzetű személy
iránt. Ezt használják ki a gender
mainstreaming funkcionáriusai, ami-
kor az áldozat-tettes sémát alkal-
mazzák, és mindenkit, aki nem érzi
magát a „heteroszexuális mátrix”-ba
tartozónak, tehát minden
aszexuálisan, transz-, bi-, inter-
és homoszexuálisan élő embert
áldozatként állítanak be a több-
ségi tettes társadalommal szem-
ben.

…..

Az áldozatközpontú gondolati és
cselekvési minták mechanizmusa
érvényesül itt is. Minél inkább törek-
szünk a diszkrimináció megszüntetésé-
re, annál erősebb  lesz az érintettek
azon szubjektív érzése, hogy ők áldo-
zatok, és az élet még több területére
vetítik rá az áldozat-tettes sémát.
A gender mainstreaming koncepciójá-
val … állítólag mérhető a tolerancia és
a nyíltság. A alapként szolgáló léptékek
azonban nem a létező társadalmi
konszenzusból, tehát a lakosság iga-
zságérzetéből származnak, hanem teó-
riákból és ideológiailag irányított moz-
galmakból.

Kissé bıvebben a lap 26-27. oldalán!
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A gender-ideológia terjesztése Európában

Európa-szerte parlamenti viták folynak a gender-ideológiával kapcsolatos törvény-
tervezetekrıl, több országban (így nálunk is) megszavazták már ennek jegyében az
azonos nemőek élettársi kapcsolatának legálissá tételét, figyelmen kívül hagyva a
különbözı szakmai és civil szervezetek ill. a lakosság tiltakozását. Egyházi vezetıink
is figyelmeztetnek arra, hogy ez az elmélet s a nyomában létrejövı szabályozások
alapjaiban kérdıjelezik meg a házasság (házastárs) és a család értelmezését, össze-
zavarják az emberi lét alapjait, az emberi kapcsolatok alapvetı viszonyítási pontjait.
Mivel az ideológiát és annak a gyakorlati életbe való átültetését már nem csupán
egyetemi szinten, hanem a nevelés-oktatás minden szintjén terjesztik (az óvodától
kezdve), beláthatatlan következményei lehetnek a jövı nemzedékre nézve.

A gender-elmélet terjesztésérıl szinte naponta jelennek meg híradások az interneten,
és a nyomtatott sajtó is egyre gyakrabban foglalkozik a témával. Szemléltetésül itt
csak két ilyen témájú híradást közlünk röviden.

A gender –az EU-ban

Semleges nemre való
nevelés az óvodákban…

Lásd a lap 28. oldalán!
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Megtalált hivatásMegtalált hivatásMegtalált hivatásMegtalált hivatás
„… egyre nagyobb örömmel vágyom rá,
hogy egészen, a világ elıtt is kimondva

Istené legyek”

Zics Ildikó, a Szociális Testvérek Társaságának egyik jelöltje (közis-
mertebb kifejezéssel: novíciája), az idén pünkösdkor teszi le elsı foga-
dalmát. Tanúságtétele hitének alakulásáról és a megtalált hivatásról
egy 2009. évi antiochiás hétvégén hangzott el.
(Az Antiochia lelkiségi mozgalomról A Lélek Szava 2009/4. számában jelent meg
egy ismertetés, melynek keretében Ildikó is válaszolt kérdéseinkre.)

Vallását gyakorló katolikus család-
ban nıttem fel. Édesanyám mélyen
vallásos, hitét tetteiben is erısen
megéli, így sokat tanultam tıle. Ta-
nulmányaimat is vallásos közegben
végeztem, a székesfehérvári Szent
Imre Általános Iskolába és a Ciszterci
Gimnáziumba jártam.

2001-ben kezdtem el járni – nıvé-
rem lelkesedésének hatására – a
Nagyboldogasszony Antiochiás közös-
ségbe, amit én is nagyon megszeret-
tem.

Hitéletembe 2004 nyara hozott
nagy változást. Akkor részt vettem
egy viziturán, amelyen megismerked-
tem négy fiúval, akik az ezotéria hí-

vei voltak. Ezeket a srácokat az isko-
lából  már   látásból   ismertem: olyan
típusú fiúk voltak, akik helyesek, jó
fejek, így mindenki az ı társaságukat
keresi.

De ebben az esetben ık keresték
az én társaságomat. Mindegyik „má-
gus” volt, és nekem egész héten ezt a
témát, az ı hitüket magyarázták – és
hogy nincs Isten. A folyamat odáig ve-
zetett, hogy megkérdıjeleztem a hi-
temet, de Isten létérıl volt egy mély
megtapasztalásom, ami miatt a létét
nem kérdıjeleztem meg. …

…..
Nagy igazság- és Istenkeresés

kezdıdött el bennem ekkor.

…..
Ahogy azokkal a fiúkkal egyre töb-

bet beszélgettem, azt éreztem, hogy
az ı hitük nem igaz és sötét hit, és
hogy ık nem Istenhez tartoznak, ha-
nem valami máshoz. Ha én tartozha-
tok Istenhez, miért akarnék máshoz
tartozni!?! – gondoltam.

…..

A 2005. tavaszi Nagymarosi talál-
kozón tudtam kimondani az elsı ige-
nemet a szentségimádás alatt, amit
szociális testvérek tartottak. A
szentségimádás végén, amikor min-

Hivatás –

küldetés
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denki felállt, tudatosodott bennem:
„te jó ég, mit tettem!” – és lerogytam
a földre. Ebben a pillanatban a tö-
megbıl kivált egy kislány, a nyakamba
ugrott, és össze-vissza ölelgetett. Is-
ten ölelését éltem meg benne.

Hivatásom történetében ezután
következett a neheze, a próbatétel:
megtalálni azt a közösséget, ahol
meg tudom élni, ill. fel kellett nınöm
a hivatásomhoz. Tele voltam álmodo-
zásokkal, hamis elképzeléssekkel…

Ebben a küzdelmes idıben sem
hagyott magára az én Istenem, adott
jeleket, amelyekbıl tudtam, hogy jó
úton járok. …

2005-ben nem iratkoztam be a fı-
iskolába, csak arra vágytam, hogy
olyan házban lakjak, ahol van kápol-
na. Beköltöztem egy közösségbe,
ahova befogadnak olyan keresı lá-
nyokat amilyen akkor én voltam. Itt
az utolsó napon a szerzetes nıvér
megkérdezte, hogy nem mennék-e ki
Angliába, az ottani közösségükbe.
Volt két órám, hogy eldöntsem – s két
hét múlva már repültem is. Hét küz-
delmes hónapot töltöttem ott, nagyon
fontos volt ez az idıszak a hivatásom
szempontjából.

Mikor hazajöttem, továbbra sem
tudtam, merre induljak el. Elmentem
Medjugorjebe, hogy talán ott megtu-
dom, megmásztam minden hegyet, de
semmi. Ekkorra már szinte minden
egzisztenciális támaszomat elveszí-
tettem, feladtam az iskolámat és az
Antiochiát is Anglia miatt, így a bará-
tokat is. Már augusztus vége volt, és
én még mindig nem tudtam, mit te-
gyek szeptembertıl. …

….
2006. szeptember 17-én, Sára

tv. boldoggáavatásán, amire éppen el
tudtam menni, mialatt felolvasták Sá-
ra testvér életfelajánlását az összes
szociális testvérért, azon gondolkod-
tam, hogy nincs benne idıkorlát, azaz
minden testvérért felajánlotta az éle-
tét, akik azóta beléptek, sıt, azokért
is, akik ezután fognak belépni. Ekkor
megszólalt bennem egy hang: „igen,
érted is”.

Most itt vagyok a Szociális Test-
vérek Társaságában, másodéves no-
víciaként. Sokat fejlıdtem hivatá-
somban, és szívemben egyre nagyobb
örömmel vágyom rá, hogy pünkösd-
kor egy évre – örökre letegyem elsı
fogadalmamat, hogy egészen, világ
elıtt is kimondva Istené legyek.

A tanúságtétel teljes terjedelmében a lap 29-31. oldalán olvasható!

Minden kedves Olvasónknak a Feltámadt
Krisztussal való találkozás örömét,

az İ Szeretetének megtapasztalását
kívánjuk: A Lélek Szava Szerkesztısége.
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Mária  jelenés
Egyiptomban

2009. december 11-én hajnalban nagy esemény köszöntött az egyiptomiak-
ra: a híres gízai térségben (Kairó), a Nílus egyik szigetén El-Waraq-ban
megjelent a Boldogságos Szent Szőz. Több, mint 200 ezren voltak szemtanúi
a csodás eseménynek, amely reményeik szerint a béke és a kiengesztelıdés
gyümölcsét termi sok megtéréssel.

Csütörtök éjjel, valamivel éjfél
után, a varaqui biztonsági őrök egy
különleges fényjelenségnek voltak ta-
núi, mely a Szűz Mária és Mihály
arkangyalnak szentelt kopt
templom fölött lebegett.

… A középső kupola fölött tűnt fel
aranykoronával a fején, tiszta
fehérbe és kékbe öltözve, egy
fénypalásttal körbevonva. A
templom tetején álló keresztek
fényesen ragyogtak, ahogy az alak-
zat az épület kupolái és ikertornyai
közt lebegett. A jelenés péntek hajnali 1
órától 4-ig tartott.

…..
A tömeg gyorsan felduzzadt a téren,
emberek ezrei vették körbe a templo-
mot. A tömegben egyaránt jelen voltak
muzulmánok és keresztények, elfátyo-
lozott hölgyek és fedetlenek egymás
mellett. A decemberi csípős hideg elle-
nére a tömeg másnap reggelig kitar-
tott. …

…..

Az egyik szemtanú (Maher Nazmy)
gondolata a jelenés okáról: „Isten kö-
zelebb akar minket, warraqiakat ve-
zetni magához. A legtöbben kereske-
dők, kézművesek vagyunk, Rá már
nem marad időnk, túlságosan elfoglal
minket a megélhetésünk. Amióta a
Szent Szűz megjelent, a templom
telve van az imádókkal.”

A warraq-i templom papja, Daoud
Ibrahim a következőket mondta a cikk
írójának: „A jelenés a béke üzene-
tét hordozza, felhívás a kiengesz-
telődésre.” – Az egyház nagy gonddal
regisztrálta és dokumentálta az ese-
ményt, a szemtanúk számával, fényké-
pekkel és videofelvételekkel együtt.

Bıvebben lásd
a lap 32. oldalán!

Örömhír!
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Hétköznapi csodák
A 90-es évek közepén jegyeztem
le az alábbi „esetet”, apró öröm-
hírként, hétköznapi Isten-
tapasztalatként:

Adtam egy szegény családnak
(anya és fia, az anya fekvıbeteg, félig
béna, a fia ápolási segélyt kap) 1000
Ft-ot. A plébános atya azt mondta, ne
adjunk nekik a Szt. Antal perselybıl,
mert a fiú nem megbízható, rosszul él
a pénzzel („jószándékú” keresztények
figyelmeztették erre az atyát). A fél-
árú ebédet elintéztem nekik az étke-
zınkbıl, de volt, hogy azt sem tudták
befizetni. Emiatt bennem is volt egy
bizonytalanság, hogy vajon jól te-
szem-e, ha adok nekik pénzt. (A fiú
állítólag iszik olykor – én még nem
láttam ittasan –, és együtt él valaki-
vel, rá is költi a pénzt – azt a keveset.)
De mégsem tudtam megállni, hogy ne
adjak, mert az anya szerint a szó szo-
ros értelmében éheztek már, nem volt
pénzük ételre (még kenyérre sem).

Aztán egy olyan belsı indítást,
gondolatot kaptam, hogy ha az Úrnak
úgy tetszik (s ha İ egyetért azzal,
hogy odaadtam azt az 1000 Ft-ot),
akkor valahonnan „visszaadja” ne-
kem, valakit indítani fog arra, hogy
pénzt adományozzon nekem a szegé-
nyek részére. Közben semmi ésszerő
alapja nem volt ennek a gondolatnak,
mert ugyan kitıl kapnék én ado-
mányt?

És vasárnap (pénteken jártam en-
nél a családnál) találkoztam F. Klári-
val, aki a beszélgetésünk végén egé-
szen váratlanul megkérdezte: – Apro-
pó, hogy állsz a pénzzel? – Mert ı
most többet kapott a munkahelyén –
mondta, és abból szeretne nekem adni
1000 Ft-ot. – Elıször egészen meg-
döbbentem, hogy hogyan is jutott
eszébe ilyesmi, és nem akartam elfo-
gadni. De aztán „beugrott”, hogy hi-

szen ez az Úr ajándéka – és elfogad-
tam.

Ez az eset arra indított, hogy foly-
tassam azt az utat – amit egyszer ré-
gen már elkezdtem –, és épp most,
amikor egyre nagyobb lesz a szegény-
ség, bízzam rá magamat egészen a
gondviselı Atyára.

Inspirációt kaptam ehhez M.
Basileia Schlink: Hogyan éltük át Isten
csodáit? c. könyvébıl – de én is sok-
szor megtapasztaltam a múltban ilyen
egészen konkrét, apró dolgokban is a
mennyei Atya szeretetét. Egyébként
errıl a könyvrıl meséltem Klárinak,
ezután tette fel a kérdését. De ma-
gamról nem beszéltem neki.

Azóta még két alkalommal adtam
a néninek pénzt – igaz, csak 200 Ft-ot,
kenyérre, vajra –, és mindkét alka-
lommal még aznap kaptam egy nénitıl
100 Ft-ot a „Szt. Antal-perselybe”.

(- riel -)

A gyermekeken
keresztül…

Sok évvel ezelıtt történt. A nyári
hittantáborból haza kellett jönnöm a
befejezés elıtti napokban. A közösen
átélt kalandos hét után - ami bıvelke-
dett jókedvben, izgalmakban -, nehéz
volt „idı elıtt” elköszönni. A búcsúzás
közben kissé el is érzékenyültem, s
akkor az egyik kisfiú, Tamás odasza



27

ladt, átölelt, vígasztalt. Mélyen érin-
tett figyelmes szeretete. Akkor még
nem ismertem családját, szüleit, csak
öccsét, aki szintén velünk táborozott.

Késıbb, amikor kamaszodott, ta-
nítottam az iskolai hittancsoportban.
Alaposan próbára tett ez a kis létszá-
mú, de annál elevenebb osztály. Se-
gítségül hívtam osztályfınöküket, aki
a szülıkhöz irányított. Akkor ismer-
tem meg közelebbrıl Tamás édes-
anyját. Ezután sokszor láttam a
szentmiséken, de nem tőnt fel, hogy
nem áldozik. Egyszer aztán megkere-
sett, hogy szeretne elsıáldozó lenni,
segítsek a felkészülésben. Örömmel
találkoztunk hétrıl hétre, sokat me-
sélt gyermekkoráról, szülıfalujáról,
ahol neki nem adatott meg Istennel
közelebbrıl megismerkedni. Az asz-
szony idıs édesanyja, aki pár évvel
ezelıtt megtért, azért imádkozott,
hogy most már a lányával együtt ré-
szesülhessenek a szentségek vételén
keresztül is az Úristen végtelen sze-
retetében.

Isten jóságában azt az ajándékot
készítette számukra, hogy az idıs néni
temetési miséjén lehetett a leánya el-
sıáldozó. Gyász és kegyelem túlcsor-
dulása egyidıben. Istennél minden le-
hetséges. Hála érte. (Söjtöry Ágota)

Gyermekszáj:Gyermekszáj:Gyermekszáj:Gyermekszáj:
Helyszín az Operaház. Egy ismerıs
családból három gyermekét vitte el az
édesapa a Diótörı c. elıadásra.
Csendben figyeltek. A legkisebbik, öt-
éves kisfiú, aki apja ölében ült, egy-
szer csak váratlanul megszólalt:
- Apa, a te fınököd az igaz, hogy a
Bajnai Gordon, de az egész világ Ura
az az Isten! – A körülöttük ülı embe-
rek dupla élményben részesültek.

A terjesztésért felelıs testvérünk
e-mail címe: zsokmarika@gmail.com

Hírforrásaink: a MKPK Sajtóirodája, a
Magyar Kurír, a Vatikáni Rádió és
egyéb (egyházi) honlapok.

A Lélek Szava
Katol ikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusz-
tusban, októberben és adventben.

Kiadja: a Szociális Testvérek Társaságá-
nak magyar kerülete
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