„Nyújts feléje
védı kart…”
Jézus így imádkozott tanítványiért – és azokért,
akik az ı szavukra hinni fognak Benne: „Nem azt

Az idık
jelei

kérem, hogy vedd ki ıket a világból, hanem hogy
óvd meg ıket a gonosztól”. A világba küldi ıket (és minket), hogy tanúságot tegyenek az Igazságról – aki maga Krisztus – , hogy hirdessék Isten szabadító
Örömhírét. Úgy küldi ıket, mint bárányokat a farkasok közé – akiknek „fegyverük” az Ige kardja, a hit pajzsa. Küldetésük, hogy a Mesterhez hasonlóan szeretettel válaszoljanak a világ győlöletére is.
Feladatunk a világ megszentelése – ehhez hozzátartozik, hogy az idık jeleit
az Evangélium fényében lássuk és értelmezzük. Ezt teszik püspökeink is – mint
híveikért felelısséget vállaló lelkipásztorok, mint állampolgárok, mint keresztény értelmiségiek. A hazánkat az elmúlt hónapokban ért súlyos támadásokra
többen nyilvánosan is reagáltak (egyházmegyei vagy országos szinten, katolikus
hírportálokon), hiszen nem csupán a templomba járókért felelısek, hanem azokért a megkereszteltekért is, akik „nem gyakorló” keresztények ugyan, de igyekeznek a keresztény értékrend szerint élni.
Az alábbiakban elsıként dr. Székely János püspöknek (a Magyar Kurír honlapján január 12-én közölt) írásából idézünk egy rövid részletet, majd dr. Bábel Balázs
püspök gondolataiból és Márfi Gyula érsek úr levelébıl közlünk részleteket.

Idézet Székely János püspöknek a hazánkat érı támadások
okairól szóló írásából:
„A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdıdik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelısség II), hogy Magyarország
védi a házasság intézményét mint férfi és nı között létrejött életszövetséget
(Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelısség XXX). Nyilván sokan
vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a
határozott megfogalmazása.”

„Aki megvall engem az emberek elıtt…”
Dr. Bábel Balázs érsek gondolataiból
Az Európai Unióba való belépésünk a kisebbik rossz választásunk volt. … A
rabtartók most nem itt állomásozó hadsereggel, hanem a pénz hatalmával
akarják kikényszeríteni, hogy engedelmeskedjünk nekik. Fájdalmas, hogy a magyarok közül is szolgálatukba lépnek sokan, rossz hírét keltik az országnak. …
Az Európai Unió fényévnyi távolságra van attól, amit az alapító atyák
megálmodtak, akik hívı keresztények, mi több, katolikusok voltak. Jelenleg
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az Unió agonizál, a pénz az egyetlen életben tartója, amit célként fel tud mutatni,
a szélsıséges szabadosság kötelezıvé tétele, és nem az értékeké.
Az Európai parlamenti ülés közvetítésénél láthattuk, hogy hova jutottunk, a
dühödt indulatok érvényesültek, a valóság ismerete nélkül vádaskodtak. A
tényeket még utóbb is tagadják, gondolok a békemenet létszámára. … Minden
bizonnyal az imádság ereje segítette miniszterelnökünket, hiszen korábban
említette, hogy rendszeresen részt vett a roráté miséken, hogy lelkierıt kapjon. A
Szentlélek megadta neki, hogy fegyelmezetten, és még humorral is védje
hazánkat.
İ megvallotta keresztény hitét. …

Részletek Márfi Gyula veszprémi érsek
Dávid Baer professzor úrnak írt válaszlevelébıl
Az érsek úr részletesen válaszolt Dávid Baer professzor úrnak (Texas
Lutheran University U. S. A.) a jelenlegi magyar helyzetet, illetve a mai magyar
kormány tevékenységét értékelı, kritizáló levelére. A professzor levele „mind a
magyarországi, mind az európai helyzet felszínes és egyoldalú ismeretét tükrözi,
a távolabbi összefüggések figyelembe vétele pedig teljesen hiányzik belıle” – írja
bevezetıjében az érsek úr. Válaszlevelének elsı részében a vallásszabadság
kérdését veszi górcsı alá. Az alábbiakban a levél további részeibıl idézünk néhány részletet. (Az érsek úr hozzájárult levele nyilvánosságra hozatalához.)
… A mai Európa nemcsak a gazdasági érdekek mentén, hanem ideológiailag is megosztott. Van még egy rejtızködı keresztény Európa, de van
egy nálánál sokkal hangosabb, a hatalom és a médiumok nagy részét kezében tartó, élesen keresztényellenes, ultraliberális Európa is. – A mai Európa
felszínén a Nagy Építészt még elismerı, de Jézus Krisztus és a Tízparancsolat
Istenét tagadó réteg lebeg. … Számukra az európaiság egyet jelent az abortusz
engedélyezésével, a szabad szerelemmel, a homoszexuálisok házasságának elismerésével, a gender-ideológia hirdetésével és a vadkapitalista szabad versenynyel, amely a tıkések extraprofitjához, a kis- és középvállalkozások csıdjéhez és
a kisemberek teljes elnyomorodásához vezet.
(Strasbourgban) … a világ legnagyobb diktátorának (Mao Ce-tungnak) hívei
oktatták a demokráciát, és egy közismert pedofil (D. Cohn-Bendit) tanította móresre Orbán Viktort, az ötgyermekes családapát, akinek mind az öt gyermeke
ugyanattól az asszonytól (a feleségétıl) született. Ezen a meghallgatáson ı volt a
legeurópaibb, kis túlzással: az egyetlen európai. Imponáló türelemmel hallgatta
végig a habzó szájjal üvöltözı Daniel Cohn Benditet és társait, a vádakra higgadtan válaszolt, majd engedélyt kért arra, hogy a hagyományos családmodell
híveként, hazaszeretı emberként és hívı keresztyénként maradhasson meg európainak.
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S. Köder festménye (Elítélés) 
Orbán Viktornak nem az Unióval
van elsısorban baja, hanem azzal a
nemzetközi nagytıkével…
… (kamat) adófizetıikké akarják tenni az egyes államokat is. Ennek érdekében megpróbálják befolyásolni a szabad választásokat, illetve
igyekszenek megvenni az egyes kormányokat. Az a „jó kormány”, amelyik
hajlandó felvenni az elınytelen hiteleket is, majd azok gyors elköltésével
örökös adófizetı gyarmattá teszi hazáját. …
… Más szabályok vonatkoznak
a „rossz kormányra”, amely megpróbál kitörni az adósságcsapdából. Ezt akkor is leminısítik, ha az államháztartási hiány ezt nem indokolja,
miniszterelnökét Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlítják…
A nemzetközi nagytıke birtokosai különösen is haragszanak Orbán Viktorra, mert több olyan, nagytıke-ellenes intézkedést hozott …, amelyeket már
több ország is átvett, illetve átvenni szándékozik. ….

A teljes(ebb) szöveget ld. a lap 17-19. oldalán!

Tengertıl tengerig – élettıl életig
Földrészeken átívelı életvédı zarándoklat
Január 28-án a lengyelországi
Jasna Góra-i pálos monostorban 17
európai és ázsiai ország képviselıi
között egyedülálló együttmőködés
jött létre, melynek jegyében hamarosan két földrészt átfogó életvédı
zarándoklat indul.
Az idén tavasszal induló és
„Tengertıl tengerig” elnevezéső zarándoklat az oroszországi Vlagyivosztoktól a portugáliai Fatimáig, a
Csendes-óceántól az Atlanti óceánig ível.

Eddig az alábbi nemzetek életvédı
képviselıi tettek felajánlóst: Ausztria,
Csehország, Egyesült Királyság, Fehér-Oroszország, Kazakisztán, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Oroszország,
Portugália,
Spanyolország,
Svájc, Szlovákia.
…
Az életvédı találkozó központjául
szolgáló ikon annak az eredetinek a
másolata, amely częstochowai Fekete Madonna néven ismeretes.
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Ó, Szeplıtelen Szőz Mária, Istennek
Szent Anyja! A te védelmezı kezedre
bízzuk az élet és szeretet kultúrájának
ügyét. Oly korban élünk, mikor a halál
civilizációjának világmérető támadása
ártatlan emberek tömegeit pusztítja el. A
magzati életkorú gyermekek, idısek és
betegek körébıl szedett áldozatok száma már túllépte a kétmilliárdot. Naponta
ötvenezer gyermek hal meg az anyaméhben. Sokan egyáltalán nem akarnak
gyermeket. Mindenfelé bevetik a termékenység és az élet elpusztítására alkalmas fegyvereket.
Egyre több a meddı házaspár is. A
gyermeket a modern technológia termékévé vagy sejtek és szervek raktárává
teszik. A babákat elıre meghatározott
tulajdonságok szerint gyártják, válogatják. Folyékony hidrogénben – az élet és
halál senki földjén – embriók százezreit
raktározzák.
Az ember által alkotott nemzetközi
jog megtagadja a jogvédelmet a magzati
életkorú gyermektıl. Napról napra újabb
országok teszik törvényessé az eutanáziának nevezett kényszerhalált. Szaporodnak a házasság és a család elleni támadások.
Ó, Szent Szőzanya, fogadalmat teszünk, hogy minden erınkkel védjük a
kezdıdı és védtelen emberi életet. …
…..
Czestochowa, 2012. január 28.
Páty, 2012. február 11.

Emlékezetes, hogy a lengyelek
már 1994. május 15-én, a pálosok
hazatelepülésének 60. évfordulóján
a Gellért-hegyi Szent
Gellértsziklatemplomnak ajándékozták a
częstochowai
Fekete
Madonna
kegyképének másolatát. 2011. június 30-án pedig Magyarországra érkezett a kegykép újabb hiteles másolata, amit a kormány nevében
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár
fogadott a Szent István-bazilikában.

Közreadta: dr. Téglásy Imre, a Zarándoklat Magyar Nemzeti Bizottságának
tagja

A zarándoklat fogadalomtevıinek imája:

Tiltakozás az Obama-kormány rendelete ellen
Obama háborút indít a katolikus egyház ellen – ezzel a címmel jelentették a
lapok, hogy nyílt konfliktusba került az
Egyesült Államok elnöke a püspöki
karral. Január közepén ugyanis az
Obama-kormány kötelezte az egyházi
fenntartású kórházakat és iskolákat is
arra, hogy olyan egészségbiztosítást

nyújtsanak, ami kiterjed a fogamzásgátlásra, a sterilizációra és az abortáló
hatású szerekre is. Ellenkezı esetben
hatalmas támogatásokat von meg az intézményektıl az állam.
… A Vatikáni Rádiónak adott interjújában

Gregory Aymond New Orleans-i érsek
hangsúlyozta: ilyen döntés még sohasem
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született az USA-ban. Azt hitték eddig,
hogy az Egyesült Államok egy autonómiára, igazságosságra és szabadságra épülı ország. Úgy tőnik azonban, hogy nem az.
… a püspöki kar hivatalos közleményben is tiltakozott. Számos egyházi és
világi személy és csoport is határozottan felszólalt a rendelkezés ellen.
Sokan (köztük protestáns, ortodox, ortodox zsidó csoportok is) úgy ítélik meg,
hogy az támadást jelent a vallásszabadság szélesebb körő alapelve ellen.
….

ség, a lelki nagyság és a méltóság
arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni,
mely a Nyugatot megmentette? …
VICTOR HUGO (1802-1885) francia
költı, író: Magyarország a hısiesség
megtestesülése. Magyarország nem
halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából, ahová
az önkény fektette.
R. BACKWILL angol politikai író:
Magyarország foglalja vissza helyét a
nemzetek között, és legyen az, ami
régente volt: Európa legbüszkébb védıbástyája. (1841.)

(Forrás: M.K.)

Bıvebben ld. a lap 21. oldalán!

Szent PIO született FRENCESCO
FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:
Magyarország egy olyan kalitka,
amelybıl egyszer még egy gyönyörő
madár fog kirepülni. Sok szenvedés
vár még rájuk, de egész Európában
páratlan dicsıségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az emberiségre. …

RÓLUNK MONDTÁK
(Válogatás egy interneten terjedı
PPS-bıl.)
ENEA SILVIO PICCOLOMINI - II. Pius
pápa (1405-1464):
Magyarország a kereszténység pajzsa
és a nyugati civilizáció védıje.

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia
Nobel -díjas író:
… A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és
igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendıben. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi
áldozatra. … (1957. október 23.)

MILTON JOHN (1608-1674):
Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn.
CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (16891755), francia filozófus:
A magyar híres szabadságszeretetérıl,
nemes és nagylelkő jellemérıl, hısi
bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király
kolostor vezetı lámája:
Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan
tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és
spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. (2007.)

CHARLES MAURICE TALLEYRANDPÉRIGORD gróf (1754-1838) francia
államférfi, diplomata mondta Napóleonnak: Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra
és büszkék múltjukra. Vedd el e nép
múltját, és azt teszel velük, amit
akarsz.

…..
****************

JULES MICHELET (1798-1874) francia
történész: A magyar nemzet a hısies-
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„Új evangelizáció
a keresztény hit átadására”
Országos Lelkipásztori Napok

Hivatás –
küldetés

250 hazai és határainkon túli
lelkipásztor, világi munkatárs, katekéta győlt össze
közös gondolkodásra, kapcsolatépítésre, feltöltıdésre
január 23-26-a között az egri
Szent János Továbbképzı
Központban. Az idei, 37. Lelkipásztori Napok témája –
kapcsolódva a világ püspökei
ıszi rendes szinódusának
témájához
–
az
„új

evangelizáció a keresztény
hit átadására” volt.
Erdı Péter bíboros A kérügmatikus hit alapjai címő elıadásával kezdıdött a rendezvény. … Bátorító szavakkal kell odafordulnunk a távolállókhoz. Ne
életmódbeli tanácsokat nyújtsunk, hanem Jézust állítsuk a középpontba. A segítı szeretet cselekedetei tesznek tanúságot tanaink hitelességérıl.
Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója beszédében
hangsúlyozta: az evangelizációt önmagunkon kell kezdenünk. A Lelkipásztori Intézet három éves közös gondolkodás ívét rajzolta fel a konferencia témaválasztásakor: az elsı év önmagunk, a második szőkebb környezetünk, a harmadik a tılünk távolabb állók evangelizációját helyezi a középpontba. Az
örömhír átadása lélektıl lélekig – erre a misszióra kaptunk meghívást.
A nyitónapot csoportbeszélgetés, szentségimádás zárta.
A második napon Keszeli Sándor, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi
Fıiskola docense az evangelizáció teológiai, fogalmi alapjait határozta meg elıadásában. Jézus tanítványaival megtapasztaltatta a teljes szeretetközösséget.
Eltöltötte ıket a vágy, hogy ezt az örömet továbbadják. Az egyház erre a misszióra kapott küldetést…
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök. beszédében elmondta:
Az új evangelizáció célja, hogy újra kösse azokat a szálakat, melyek az embert
elszakították létforrásaitól. Elsırendően a vallástól, a családtól, a nemzettıl, de a
földtıl és a közösségektıl is. …
A konferencia délutáni elıadásai, fórumai korunk meghatározó kommunikációs jelenségeit helyezték a figyelem középpontjába.
Aggódunk, hogy eltőnnek az egyházból, ugyanakkor haragszunk is rájuk –
mondta Lothringer Éva szociális testvér a fiatalok generációjáról, az Ygenerációról tartott, nagy érdeklıdéssel kísért helyzetelemzésében. Mára
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óriási lett a távolság a generációk között, fıként a nagyvárosokban. A problémák
győjtögetése helyett sokkal fontosabb számba venni az erıforrásokat, a fiatal
generáció értékeit. … Szőcs Sándor, az Apcsel29 szervezetfejlesztı vállalkozás
vezetıje az online misszió szerepérıl, lehetıségeirıl szólt az evangélizációban.
…..
Az elıadásokat követıen fórumon folyhatott tovább a beszélgetés Lothringer
Évával és Szőcs Sándorral. A konferencia résztvevıi további fórumokon Fábry
Kornéllal az Alfa-kurzusról, Dúl Gézával a cigánypasztorációról, Kálmán
Peregrinnel a kegyhelyek kapcsán a mővészetnek, a szentségeknek, ereklyéknek az új evangelizáció szolgálatában betöltött szerepérıl beszélgethettek.
A Lelkipásztori Teológiai Napok harmadik napján a résztvevık Bíró László
püspök elıadásában kaptak buzdítást önmaguk evangelizációjának útján. Világi
apostolok munkájuk számos gyümölcsérıl tettek tanúságot. Gorove László és
felesége a szentségi házasság evangelizációs szerepérıl tartott elıadást;
Laczkó Mihály lelkész a katolikus egyház szerepvállalásról beszélt a szenvedélybeteg-gondozásban. Az esti szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be.
Délután a fizikailag, lelkileg rászorulók érdekében végzett missziójukról beszéltek néhányan: Marik József, Kunszabó Zoltán és László Viktor .
Nem értenünk kell Istent, hanem találkozni vele – mondta a zárónapon
Varga László. A hitrıl való beszéd feltétele, hogy a hír közvetítıjét lángra lobbantsa Isten szeretete. Mindig az adott helyzetbıl kiindulva kell gondolkodnunk. A
ma emberének legnagyobb szüksége a közösségre van.
A résztvevık csoportbeszélgetéseken összegezték a négynapos találkozó gyümölcseit, és a záró hálaadásban fogalmazták meg felismeréseiket, feladataikat. A záró
liturgián részt vett Alberto Bottari de Castello nuncius. (M.K.)

A teljes szöveg a lap 23-24. oldalán olvasható

Az új, átalakult szerzetesség
fogja megmenteni a mai világot
– ezt a sokak számára talán meghökkentı meggyızıdést vallotta WALTER NIGG
német (protestáns) teológus, lelki író (1903 - 1988), számos szent avatott életrajz írója. Fenti megállapítását A szerzetesek titkai címő (magyarul Beöthy
György fordításában a Szt. István Társulat kiadásában 1984-ben megjelent) tanulmánykötetének bevezetı fejezetében olvashatjuk. A könyv egyes fejezeteiben a nagy szerzetesrendek történetét, lelkiségét kíséri végig, a pusztai remeteségtıl (Szt. Antaltól) Jézus Társaságáig (Szt. Ignácig). Az alábbiakban a könyv
bevezetı fejezetének 3.-4. pontjából idézünk fel néhány (az könyv írása idején
különösen is) nagyon elıremutató, prófétai gondolatot.

Csak a szerzetesség abszolút keresztény felfogása felel meg lényegi meghatározásának. … Minden külsı szolgálatnál lényegesebb a tisztán örökkévalókra beállított istenszeretet. … A szerzetes vallásos ember, akinél középpontban áll az égı gond a lelkekért. Mindent feláldoz lángoló kereszténysé
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gének, amely égı csipkebokor módjára fog tüzet a lelkében. … Tudatosan aláveti magát egy keresztény normának, amely egész életét átalakítja és világossá teszi. …
… Sötét jelenünk számára semmi sem hiányzik annyira, mint ezek a
belsı vezetésre alkalmas személyiségek, akikbıl gyógyító hatás sugárzik.
… a szerzetesi útmutatás titka, hogy csöndben világítson, és ez képes teljesen
átjárni az élet sötétségét. …
…..
Az emberi kultúra fenyegetı megsemmisülésének tényleges leküzdése
csak a kereszténységtıl származhat. … egy megújult kereszténységtıl,
amelynek követei újra teljesen fegyvertelenül mint bárányok mennek a farkasok közé, akik a szeretet új parancsát, amelyrıl mindenki felismeri Krisztus tanítványait, egészen komolyan veszik. Kisded nyáj, amelynek élı reménysége újra az Isten országa. …
…A régi szerzetesrendek reaktiválása mellett második fontos lehetıség az új
szerzetesrendek alapításának tudatos szándéka. … belsı szükségét érezzük
annak, hogy a mai idıkben mindenekelıtt új rendalapításoktól lehessen fordulatot várni. A gyógyulás új, átalakult szerzetességbıl indul ki! …
… A mentés zavaros korunkban nyilván kisebb körökbıl tud majd kiindulni, ezeknek pedig mindenekelıtt bátorságra van szüksége, hogy kicsik
maradjanak, különben eleve alkalmatlan elemek terhelnék ıket. De az új
testvéri közösségeket nem szabad összetéveszteni érdeklıdık körével vagy
zártkörő klubbal, ezek ugyanis nem járnak elkötelezettséggel. Az ilyen életközösségnek szerzetesi jellegőnek kell lennie, ami többek között elkötelezettséget jelentı fogadalommal jár, és a vallási áldozat eszméjén alapszik.
Ezekben az új rendalapításokban kezdenek újra csörgedezni a misztika forrásai, ami pedig az egyik leglényegesebb feltétele a keresztény újjászületésnek. …
Ugyanakkor az új szerzetesség csak akkor tudja hathatósan átformálni
az egész kor tudatát, ha nem marad meg egyszerően eddigi elképzelések
falai között. … az új szerzetesrendeknek magukon kell viselniük a XX. század jellegét… Az új szerzetesnek többnek kell lennie, mint csupán egy szerzetesrend tagjának vagy képviselıjének, éppen szerzetesség fölötti látókörével
és beállítottságával képes bizonyítani a szerzetesi élet tarthatóságát.
Isteni dolgok szervesen fejlıdnek, csendben, észrevétlenül. A szentség
atmoszférája éppen olyan elválaszthatatlan ettıl, éppen olyan feltétele, mint a
vele egybekötött gondviselésszerő történelmi küldetés. … Minden rendalapító
Isten kiválasztott edénye volt….

Bıvebben ld. a lap 25-26. oldalán!
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MEHR –
„TÖBBET
ISTENBİL”

Lelkiségek, mozgalmak,
közösségek

Az imaház „mozgalom” az amerikai Cansas Cityből indult több, mint
10 évvel ezelőtt. Néhány fiatal egyetemista elhatározta, hogy a nap 24 órájában
dicsőítik Istent azért a Jóért, aki Ő maga... Mára nemzetközivé nőtte ki magát ez a
dicsőítő – ökumenikus – kezdeményezés.
Európában
Augsburgban
alakult katolikus kezdeményezésre a szintén ökumenikus Gebetshaus (imaház),
ahol állandó dicsőítés folyik
a nap minden órájában. Fiatal, sokszor családos emberek vállalják föl ezt a hivatást,
akik feladták a munkahelyüket,
adományokból élnek, és az imát
érzik egyetlen küldetésüknek. Napi 4-6 órát vannak dicsőítő szolgálatban az imateremben,
egyébként pedig segítenek az imaház körüli munkákban. Vezetőjük, a 33 éves, három gyermekes családapa, Johannes Hartl teológiai doktor, aki a tavalyi Országos Karizmatikus Találkozón emlékezetes előadást tartott.
…..
Amint azt lapunk 2. oldalán jeleztük, több szociális testvér is részt vett
a négynapos rendezvényen. Közülük ketten írásban is megosztották
élményeiket. Ezeket idézzük az alábbiakban.

A MEHR kincsei
Mélyen megindító volt
látni a sok szép fiatalt,
akik ekkora elkötelezettséggel
mondtak
Igent az Isten dicsőségére… A sok fiatal család,
sok kisgyerek első pillanatban feltűnő volt, ez pedig az ÉLETET jelenti, egy
halódó Európában. Erős
jel!
Nagyon emlékezetes számomra az a kedves, modern, gördülékeny, és mégis mély lelkiséget hordozó stílus, amiben szerveződött a
konferencia. …
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Remek előadásokat, tanúságtételeket
hallhattunk… Szabadnak lenni mindentől,
ami elvonhat minket Tőle – a kor ideológiáival, hatalmasaival szemben – abban, aki az
egyedüli Nagyság és Hatalom, a szeretet hatalma – nagyon fontos a mai világban!
Jó volt együtt dicsőíteni, egységben a sokféle
keresztény gyülekezetből, több országból érkezettekkel… Az állandó ima átmosta,
élettel telítette meg az ott töltött napokat, konkrétan megtapasztalhattuk
Isten erejét, örömét, ami a Lélekben
kiáradt és betöltött minket. Hála érte Neki!!! …
Fecske Orsolya testvér

Részletek T. M. testvérünk beszámolójából:
… Kilencünkön (till. a kilenc szociális testvéren) kívül Magyarországról még kb. 10-15 résztvevő volt, Erdélyből meg egy 40 fős busz.
….. A Szentlélek megértette velem, hogy a dicsőítés a program lényegi része,
s nem elsősorban az agyamban tárolt információk mennyiségének növelésére vagyok Augsburgban. … azért a tanításokból is sokat gazdagodtam. Az a tézis,
hogy a félelem = a hitetlen tekintettel, elért az eszemen keresztül a szívemig.
Száraz logikával, bibliai alapokon kimutatták, hogy a félelem döntés eredménye és paktálás az ellenséggel. És elutasítandó. …
Élmény volt az is, hogy ebben az imaház-mozgalomban mindenki fiatal! Maga
Johannes Hartl is csak 33 éves. Úgy látom, abban a privilégiumban lehetett részem, hogy ott lehettem, ahol az Egyházban valami új születik, ami most
van felfutóban, robbanásszerű terjedésben, mint annak idején a szerzetesrendek a
kezdeti fázisukban. …
Az utolsó napon (vasárnap) nagy közös
zárómise volt a programban. A konferencia
résztvevőinek gyermekei a mise néhány énekéhez egyszerű liturgikus táncokat adtak elő.
…
Áldott legyen az Úr
ezért a csodálatos új
gondolatáért, a bűntől
elárasztott XXI. századon túláradó kegyelméért, amellyel megnyeri
magának az emberszíveket, megvalósítja az új teremtést, helyreállítja és széppé
teszi az embereket! …

A teljes szöveg a lap 27-29. oldalán!
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Örömhír!

„… mint a villám,
hasított belém,
hogy Ő ÉL!”

Hogyan evangelizáljunk? – Beszéljünk-e Istenről, hitünkről a
még távolállóknak, a keresőknek – mikor, mennyit, hogyan… – ezekre a
kérdésekre próbál választ adni az alábbi írás (eredetileg egy levél),
mely egyben személyes tanúságtétel is szerzője megtéréséről.
… Nehéz téma ez… Engem is próbált „evangelizálni” a keresztapám, hosszú
gyötrelmes tíz percekben. A keresztanyukám sohasem próbált „beszélni a fejemmel”, csak szeretett. Napi áldozó volt – s mint utóbb megtudtam, a születésem óta
minden áldott nap értem mondta az egyik tized rózsafüzért. Őt SOSE hallottam
beszélni Istenről!!! Soha. És mégis, szerintem ő és a nagyanyám esdették ki a
megtérésemet. …
… A megtérésem előtt három hónapig, hetente többször is a legjobb barátnőm beszélt nekem Istenről, igazán hitelesen, magával ragadóan, de borzalmasan taszított az is. … Isten létezését bolondságnak tartottam, mesének, a múlt
primitív maradványának, öregasszonyoknak való dolognak…
Végül is azért, hogy békén hagyjon, kötöttem vele egy alkut: ha megígéri,
hogy soha, de soha többé nem beszél nekem se Istenről, se vallásról, semmi ilyesféléről, cserébe én egyetlenegyszer elmegyek vele Zugligetre a csütörtöki hittanra, ahová oly lelkesen jár, Kozma Imre atyához. Valahogy kibírom majd azt az
egy órát – gondoltam –, s utána végre újból normálisan mehet tovább a barátságunk. Végzős gimis voltam, ’82 adventjén történt mindez.
Tehát elmentem, leültem – és megtértem. Így történt, nem tudom, hogy minek a hatására, azt kell mondjam, hogy Isten volt ott, személyesen, mert
mint a villám, hasított belém, hogy Ő ÉL, és IGAZ, tényleg van, és én
majdnem megsemmisültem a rémült boldogságtól, mely alig-alig fért el a szívemben. …
Persze a Lélek ott fúj, ahol akar, és mindenkinél másképp kelti
életre a KAPCSOLATOT. Ő a kommunikáció lelke, és felhasználja az ember
gyarló szavait is, ha akarja…
Mindezt azért írtam le, mert most nagyon aktuális: Benedek pápa meghirdette az újraevangelizálást, és a hit éve is lesz. Lehet módszereken töprengeni és buzgón terveket kidolgozni, de szerintem az a legeslegerősebb evangelizáló erő, ha mi magunk engedjük magunkat megtisztítani Isten erős-gyengéd
szeretete által, ha hagyjuk lemállani azt, ami nem igaz, ha őrizzük a lelkünkben a
Vele való kapcsolatot. Ha éberen vigyázunk arra, hogy mindig, újra és újra, nap
mint nap Ő legyen életünkben az ELSŐ helyen; ha nem tűrünk bálványokat,
nem hódolunk senki és semmi másnak, és engedjük, hogy Ő használja a kincseket,
amelyeket belénk helyezett, s amelyek csak általunk működhetnek.
Mert ha az Ő szeretete felizzik bennünk, az olyan, mintha a másik
ember anyanyelvén szólalna meg a személyünk: a belsejét fogja megérinteni Isten szeretete, személyesen, csak épp általunk, a mi szeretetünk ál-
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tal. … Ha hitelesek vagyunk, és izzik bennünk a szeretet, úgyis tőlünk
fog kérdezni, és ha nem árasztjuk el sok beszéddel, hanem csak annyicskát válaszolunk, amennyit kérdez, még az is lehet, hogy hálát adhatunk a végén, hogy az
Úristen eszközei lehettünk XY megtérésében…
Szeretettel: Gréti

A tanúságtétel teljes szövege a lap 30-31. oldalán olvasható!

Nıvérem halálára
…..
Néhány életrajzi adat:
Mária testvérünk 1938. június 29-én (Péter-Pál napján) született hívı, földmőves
családban. Hat gyermek közül ı volt a második. Két testvére gyermekkorban meghalt, így korán találkozott a halállal, szenvedéssel. Kisebb testvéreit anyáskodó szeretettel vette körül. Több mint 40 évig ápolónıként dolgozott Budapesten – 27 éves
kora óta özvegyen. Lelkiismeretesen, irgalmas szeretettel ápolta a betegeket. Nyugdíjasként néhány évet Esztergomban az érseki palotában szolgált. Nagylelkően támogatta az egyházat, egyházi intézményeket. (Kárpátalja, Déva …) Rendszeresen olvasta a katolikus sajtót – amit másoknak továbbadva sajtó-apostolkodott. Szerette a
szépet, a természetet, fiatalabb éveiben túrázott, utazott. Életének utolsó éveiben szívesen tartózkodott vidéki szülıi házukban.

************************
„Én vagyok a feltámadás és az Élet!”
Szent békességgel és a feltámadás örömével – reményével ajándékozott meg
az Úr testvérem, Marika halálakor. Szeretetének – imameghallgatásának jele,
hogy húgommal együtt ott lehettünk vele, mellette azon a napon, ahogy erre
mindhárman vágytunk.
Marika bizalommal fordult az Irgalmas Jézushoz, az irgalmasság órája sokat
jelentett számára. Vágyott rá, hogy az irgalmasság órájában haljon meg, szerette
az irgalmasság rózsafüzért. Pénteki napon 12 órától 3/4 4-ig tartott fuldokló haldoklása, Jézus nagypénteki, megváltó szenvedése, haldoklása óráiban, Jézussal a
kereszten. És a kereszt tövében Máriával együtt ott álltunk mi is, a két testvére.
Nagy hála van a szívemben ezért az óráért, s hogy ott lehettünk.
Azután a nagyszombat csendje… Ágya mellett három mécses égett, az ápoló
hozta be, és három kép: az Irgalmas Jézusé, Boldog II. János Pálé és Boldog
Salkaházi Sára testvéré, akiket Marika nagyon szeretett, tisztelt, megtapasztalta
segítségüket. Gyakran fohászkodott Sára testvérhez.
Hálát tudtam adni ott, a „virrasztáson” szép, imádságos életéért –
hogy ezek a szépségek felragyogtak szemeim előtt. Naponta több rózsafüzért imádkozott, munka közben is, és este közösen is imádkoztuk a rózsafüzért.
… Sokat szenvedett súlyos betegségében, amit türelemmel viselt, felajánlott.
De egyszer azt mondta: kértem a szenvedést, hogy az országért (O. Viktorért) felajánljam, de most már nem megy. Imádkozni se tudok.
Az Á.-tól tanult fohászt nagyon szerette: Jézus, Marika vagyok. Jézus mondja: Marika, Jézus vagyok. Olvasta, később kérte felolvasni a napi szentírási szövegeket.

31

A leányfalusi lelkigyakorlatra nehéz szívvel mentem el. Ő biztatott: menj
csak, és imádkozz értem, és majd mondd el, amit ott hallottál. Ez a lelkigyakorlat
nagyon megerősített engem. Onnan hoztam egy mondatot: rácsodálkozni a
Feltámadás csodájára.
Egy meghitt délutánon – ahol történtek a kettőnk közti kiengesztelődés csodái – a Mennyország örömeiről és Jézus megbocsátó szeretetéről beszélgettünk. Megjegyezte: ez olyan beszélgetés volt, mint Szent Mónika és Szent
Ágoston beszélgetése a halálról, örök életről!
Köszönöm imáitokat, amelyek segítségét olyan sokszor fogható módon tapasztaltam. Úgy elömlött a békesség bennem, szinte nem tartom „természetesnek”, „alkalomhoz” illőnek ezt a békességet. Dehát ez nem is
természetes. Természetfölötti. Hála és dicsőség érte a Feltámadott
Úrnak!
Á. testvére hozzátette: Marika mielőtt novemberben bement a kórház sürgősségi ellátására, életgyónást végzett, aminek a végén kapott egy imaszöveget.
Ezzel az imával a Szentlélektől kérhette, hogy mindenkinek tudjon megbocsátani,
Istennek és önmagának is. Az elkövetkező napokban többször imádkoztuk együtt
ezt is…

„...és köntösömre sorsot
vetettek”
A trieri Szent Péter-székesegyházban ırzik
Krisztus köntösét. …
Krisztus köntöse varratlan, egybeszőtt lenvászon
ing (görögül khiton), melyre – értékes volta miatt
– a katonák sorsot vetettek, s nem darabolták szét,
hogy osztozzanak rajta (vö.: Jn 19,23–24.).
… Először XI. századi források említik Krisztus
köntösét. Az 1107 óta élő hagyomány szerint a
köntöst 330 körül Szent Ilona ajándékozta a trieri dómnak. 1512-ben
helyezték először nyilvános tiszteletadásra; ezt követően 1513 és 1517 között évente, 1517-től 1545-ig, X. Leó pápa búcsúengedélye szerint hétévenként,
majd ritkábban (1585, 1594, 1655).
A XVII–XVIII. században a háborús veszélyek miatt többször más német városokba menekítették. 1810 szeptemberében nagy ünnepléssel fogadták a
Trierbe visszatérő ereklyét. 1844-ban több mint egymillió zarándok
kereste föl, csodás gyógyulások is történtek.
Krisztus köntöse hitelességének kérdésével 1876-ban kezdtek foglalkozni. 1890ben vizsgálatot rendelt el a trieri püspökség. Ennek eredményei alapján ismertették, hogy Krisztus köntöse lenvászonból vagy gyapotból szőtt ing, elöl 148, há-
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tul 157 cm hosszú, felül 70, alul 109 cm széles; első részét bíbor selyemmel, a hátát
bisszusszal takarták be. A vizsgálóbizottság megállapítása szerint a trieri hagyománynak semmi nem mond ellent, ezért
1891-ben újra köztiszteletre helyezték; újra körülbelül egymillió zarándok kereste föl. 1894-ben a pápa tizenegy csodálatos gyógyulást és 27 esetben rendkívüli kegyelmet állapított meg.
1933-ban, a szentév alkalmával júniustól szeptemberig volt látogatható, kétmillió zarándokot vonzott a köntös. Az 1959-ben meghirdetett zarándoklat az egységért való imádság jegyében történt; 1996-ban a trieri egyházmegye
zarándokolt az ereklyéhez.
2012. április 13. és május 13. között nagyszabású nemzetközi zarándoklatot szerveznek Krisztus köntöse tiszteletére – szerepel németországi
hírügynökségi közleményekben. …
(M. K.)

Böjti szél fú
sistereg
villámmal
a förgeteg.
Ráterül az
enyhület –
húsvéti
szép kikelet!
/A - - a/
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