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A Lélek újjáteremtı
erejének

sodrásában…

Beszélgetés a Szociális Testvérek Társaságának
újonnan megválasztott kerületi elöljárójával

Ahogy lapunk 2. oldalán tudósítottunk róla, a nuncius úr által bemutatott
szentmise keretében iktatta be az újonnan megválasztott kerületi elöljárót
és tanácsát dr. Pataki Ágnes testvér, a Társaság központi elöljárója.

A képen Szabó Katalin
testvér átveszi a lángot
s vele az elkövetkezı
négy évre szóló elöljárói
megbízatást, szolgálatot
Pataki Ágnes testvér
kezébıl.

Katalin testvér 1954-
ben született, a Tár-
saságban az elmúlt
nyolc évben a kerületi
elöljáró helyettese
volt. A Lélek Szava
hivatásáról, a múltról és a jelenrıl kérdezte – a szociális testvéri hi-
vatás és küldetés megélésérıl az illegalitás évtizedeiben és napja-
inkban…

– Katalin testvér, te (úgy tudom) vallásos szellemben nevelkedtél – és
egészen fiatalon rátaláltál a hivatásodra – és az akkor még illegalitásban élı
szociális testvérekre… Hogyan történt ez, kin/kiken keresztül hívott a Tár-
saságba az Úr? Mi ragadott meg elsısorban a Társaság lelkiségén belül?

– Elsısorban az Istennek szentelt élet gyönyörősége fogott meg: még mit
sem tudtam a Társaság létezésérıl, amikor nagy erıvel megragadott Isten sze-
relme. Ekkor 20 éves voltam. Ennek az örömnek a tavaszában talált rám gimná-
ziumi barátnım, Pataki Ágnes, aki ma a Társaság Központi elöljárója, s akkor
már jelölt volt a Közösségben. Ilyen egyszerően kezdıdött: sokáig a Társaság
nevét sem tudhattam – éppen az illegalitás miatt –, a karizmáról, küldetésrıl is in-
kább csak óvatosan beszéltek. Nagy hatással volt rám a mély Isten-kapcsolat, a
veszélyeket, akár börtönt is vállaló Isten-szeretet, hivatásszeretet, amit Sztrilich

Hivatás –

küldetés
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Ágnes, akkori novícia-mesternı életén keresztül tapasztaltam. „Valami nagyon
szépet Istenért” – akkor is, ha nagy árat kell fizetni érte –, ez lelkesített. Az
márcsak ráadás volt, hogy a Társaság hagyományában is fontos helyet elfoglaló
gyermek- nı- és családvédelem, mint küldetés, egészen egybeesett a vágyaim-
mal: abban az idıben bölcsıdében dolgoztam.

– Hogyan élted/éltétek meg az Istennek szentelt életet a „föld alatt”?
– Nagyon titokban. Édesanyám, testvérem, senki a közelemben semmit nem

tudhatott. Ez nagy fájdalmak, értetlenségek forrása volt: miért nem mondom meg,
hova járok el olyan sokat… Merthogy a munkám – ma úgy mondjuk, apostoli
szolgálatom – napi befejezése után minden lehetséges szabad idımet a testvér-
jelöltekkel, a novícia-mesternıvel töltöttem. Amikor a kihallgatások miatt Ágnes
testvér nem találkozhatott velünk, átadta a titkos képzést egy másik fiatal
testvérnek. A képzés egyik színhelye például a Gellért Szálloda gızfürdıjének
elıtere volt, ott tanultam a Regulát. (Till. Szent Benedek Reguláját – a bencés
lelkiség a szociális testvérek lelkiségének egyik alappillére a négy közül. – a
szerk.) Ott sokan üldögéltek, olvasgattak, nem voltunk feltőnıek. De jártunk
képzıdni temetıkbe, erdıkbe is, késıbb azután már lakásokon folytak a
lelkinapok.

Lelkigyakorlatokat ismerıs atyák plébániáin tartottunk, vagy más, nem
feltőnı helyen és idıben, néhol nagyon nomád körülmények között. A
fogadalomtételek is a legteljesebb titokban történtek, volt olyan, hogy
kivilágítatlan, bezárt templomban éjjel, két szál gyertya fényénél, vagy gondosan
bespalettázott plébániaépületben, szintén éjszaka.

A kapcsolattartás – ami akkor büntetendı cselekmény volt –, számunkra
nem volt kérdés: csak a hogyanját kellett kitalálni. Telefonban „virágnyelven” kel-
lett beszélni: egy idı után már nagyon begyakoroltuk ezt, így nevek, helyek,
konkrétumok említése nélkül is pontosan értettük egymást. Erdélyi testvérekhez
is sokat utaztunk, próbáltuk ıket is segíteni, nekik akkor még nehezebb volt a
helyzetük. Átéltem veszélyes kalandokat, féltem is, volt hogy nagyon féltem, de
ez nem jelentett akadályt…

– És hogyan tudtad megélni testvér-voltodat, hivatásodat a munkádon
keresztül?

– 19 éves koromban alkalmazott matematika szakra jártam egyetemre, amit
azért szakítottam félbe, mert feltettem magamnak a „Nagy Kérdést”, hogy mi az a
„munka”, amivel egy egész életen át örömmel és szeretettel tudnám szolgálni Is-
tent az emberekben… Így jutottam a gyerekekhez, a bölcsıdéhez, s bár akkor ez
a lépés nem volt egyszerő, de az évtizedek beigazolták, hogy jó döntés volt. Az
évek során bölcsıdevezetı lettem, késıbb pedig egy óvoda munkáját tudtam je-
lentıs mértékben segíteni. Rengeteg gyerekkel, szülıvel voltam kapcsolatban,
bıven volt lehetıségem, hogy azt a szeretetet, amit Istentıl kaptam, továbbadjam
számukra. Egyszer egy nagyon nehéz belsı helyzetemben, édesanyám halála
után nem sokkal, egy betegség közepette kis Szent Teréz nyomán kaptam azt a
belsı felismerést: a gyerekeknek mindig „joguk van a mosolyomra” – bármilyen
nehézséggel is küszködöm éppen…
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Utólag azt is egészen Isten vezetésének látom, hogy emellett a munka mel-
lett azért maradt energiám mindarra, amit a Közösségben belsı szolgálatként
kaptam.

– Milyen feladatokkal, szolgálatokkal bízott meg a közösség korábban?
– Az illegalitás körülményei között hat évig tartott a felkészülés – 26 éves ko-

romban tettem elsı fogadalmat. Ezután szinte azonnal belevontak a fiatalokkal
való foglalkozásba, különbözı szinteken. Részt vettem, mint „idısebb testvér” a

jelöltek foglalkozásain, ami akkor „hittanóra”
álnéven zajlott, de sok egyéni kapcsolatom
is kialakult, lelkibeszélgetés, lelki kísérés.
Hamarosan lelkinapok, lelkigyakorlatok tar-
tásába is besegítettem, majd önállóan is ve-
zettem. 1985-ben voltam elıször káptalani
küldött. Azóta a Társaság vezetıi szolgála-
tába is több szinten, több fordulóban bevá-
lasztottak.

���� Katalin testvér a szociális testvérek
1991-es, már Budapesten tartott kápta-
lanján, melyre a Társaság minden kerüle-
tébıl érkeztek küldöttek, immár legálisan,
a tengerentúlról is.

A képzés szolgálatában való részvét-
elem a kezdetektıl folyamatos volt, különbö-
zı szinteken: jelentkezıkkel, ideiglenes fo-
gadalmasokkal, csoportokkal, egyénileg a fi-
atalokkal, ismerkedıkkel, hivatáskeresıkkel
– vagyis nagyon sokféle formában.

Általában minden szolgálatomnál a hangsúly a belsı elkötelezıdésen, Is-
tentıl kapott küldetésen volt, amit kívülrıl mintegy megpecsételt az elöljárótól ka-
pott megbízatás.

1993-ban, már az illegalitás megszőnése után, az elsı Házunk elindulásánál
alapító tag, egyik elsı beköltözı voltam. Új, Szentlélektıl való hívás volt ez szá-
momra az együttélı életforma kialakítására. Eleven vágy, valami belsı tőz lobo-
gott bennünk: megélni azt az eszményt, a szeretetnek azt a közösségét, ami va-
lóban a Szentháromságos Szeretetközösség tükre, és így Isten Megszentelı
Szeretetét sugározni egymás felé és mindazok felé, akik belépnek a küszöbün-
kön. Nem véletlenül kapta ez az Otthonunk a Kútforrás nevet.

– Általános tapasztalat, hogy ma nehezebben döntenek, kötelezıdnek
el a hivatásukat keresı fiatalok. Te sok éven át részt vettél az ismerkedık,
jelentkezık képzésében, lelki kísérésében. Tapasztalataid szerint mi vonzza
ma leginkább a fiatalokat?

– A Forrás, Isten maga. Nem „mi”, inkább „Ki”. A Szeretet légköre, a tiszta
tanítás, az egyértelmő értékrend. Mindez ma hiánycikk, nemigen vannak hiteles
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fogódzópontok. Szükség van az
eszményekre, a lelkesítı célokra,
példaképekre. A fiatalokban most
is ott van az élet odaajándékozá-
sának vágya, csak sokkal labili-
sabb háttérbıl jönnek, és az élet
felpörgetett forgataga is megne-
hezíti számura a döntést. Nagy
öröm találkozni igazság utáni
szomjukkal, nyílt, értelmes érték-
keresésükkel, és nagyon fájdal-
mas tapasztalni, hogy hányan
sodródnak tévutakra, még mielıtt
önmagukban találkoznának hite-
les vágyaikkal, mielıtt a felelıs
döntés idıszakába jutnának.

Éppen ezért nagyon aktuális
ma is a Társaság küldetésében a
fiatalokkal való munka, hiszen
belılük épül a jövı.

A képen: jubiláns testvérek köszöntése 2005 pünkösdjén,
a Társaság anyaházi kápolnájában.

– Az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kapott közösségünk alapítójá-
nak, Slachta Margit testvér lelkiségének, tanításainak közelebbi megismeré-
se Berkecz Franciska testvér másokkal együtt folyamatosan végzi írásai-
nak, tanításainak kötetekbe rendezését, havonta találkozik az ún. Slachta
Margit kör, melynek te vagy a koordinátora.

– Milyen „kapcsolatod” van Margit testvérrel, mit jelent ı számodra?
Hogyan élhetı meg ma szerinted Alapítónk karizmája?

– A kapcsolat – Istennel, önmagunkkal vagy másokkal – azt hiszem, miszté-
rium. Mert amit nem ismerünk, ismerhetünk igazán, az kicsit mindig misztérium
marad. Margit testvér számomra még inkább misztérium, ahogyan egyesült ben-
ne a mélyen kontemplatív élet az egészen két lábbal a földön járó ember veszé-
lyeket is tudatosan felvállaló realitásával. Valójában azt a konfrontáló, bátor, ér-
ték- és embermentı munkát, amit kifelé végzett, nem is lehet másként tenni, csak
mély, bensı Isten-kapcsolatból.

Lelki tanításain, azon a lelki úton, amit ı bejárt, hitelesen átsugárzik a meg-
élt természetfelettiség, s ezt ı mint követendı és követhetı utat hagyta ránk. Ez
azt jelenti, hogy mi nem pusztán arra kaptunk meghívást, hogy valamilyen mai
formában megéljük a szociális/társadalmi küldetésünket. Sokkal többrıl van szó!
Karizmánk arra hív, hogy mélyen Istenbe kapcsolt életünkkel átalakuljunk Krisz-
tus képmására, hogy a Lélek újjáteremtı erejének sodrásában éljünk, és így ké-
szek legyünk követni az idık változandóságai közepette az új utakra szólító hívá-
sát is. Vagyis a mi karizmánk igazán dinamikus, mint ahogyan „a szél ott fúj, ahol
akar”.
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Azt hiszem, Alapítónk karizmája ma nagyon idıszerő, mert ma nagyon vál-
tozik a világ, nagyon Isten után kiált mélységes hiánybetegségében, ma nagyon
szüksége van olyan tanúkra, akik „beleélik” Isten Megszentelı Szeretetét, akik
életükkel mintegy belekiáltják Isten Irgalmának örömhírét.

– A kerületi győlésen megfogalmaztuk a következı négy év „irányelve-
it” – hogy mit tartunk a legfontosabbnak itt és most Társaságunk életében,
küldetésében – hogyan tudnád röviden összefoglalni ezt A Lélek Szava ol-
vasói számára? Neked, mint elöljárónak mi emelkedik ki leginkább ezekbıl,
mit érzel most legfontosabb feladatodnak?

– Irányelveink között elsıként az szerepel, hogy még inkább igyekszünk
életünket átadni a Szentlélek Úristennek. Ez elsısorban a Vele való mélységes
kapcsolatot jelenti, amibıl természetszerően következik, hogy küldetésünk egyre
tisztábban hozzásimul az İ akaratához. Ha mélyebb egységbe jutunk a
Jóistennel, akkor életünkön is jobban átsugárzik az İ Szeretete, történik az İ
elgondolása.

Amikor a múlt század elején a Társaságot a Jóisten életbe hívta, egy
egészen új, szentlelkes-szociális karizmával ajándékozta meg az Egyházat. S
azóta is Isten gondoskodása tart életben bennünket. Tanulmányozni, újra meg
újra imádkozva keresni ezt a Karizmát, Alapítónk írásaiban, életünk történetében,
a jelen kihívásaiban – ez állandó feladatunk. Ebben nem szabad sohasem
megállnunk, azt gondolván, hogy már megtaláltuk. Isten munkálkodása mindig új,
a Lélek folyamatosan teremt, s nekünk ebben az újjáteremtésben szabad az İ
„munkatársaivá” lennünk. Mintegy átengedni magunkon az isteni sugárzást, hogy
épülhessen közöttünk az İ Országa. Úgy vélem, a Hit évének meghirdetése, az
új evangelizáció szolgálata különösen is fontos a számunkra, nagyon „egybeesik”
a karizmánkkal. Reménnyel, örömmel várom és keresem, hogyan vezet tovább
minket a Lélek a megkezdett úton.

Tapasztaljuk, hogy Isten ma is küld minket, hogy van mondanivalónk, sok-
felé, a legkülönbözıbb helyeken és szolgálatokban tudjuk segíteni a több Élet
bontakozását. Miközben törekszünk arra, hogy közösségeink a szeretet tőzhelyei
legyenek, nagyon fontos, hogy ennek a melegét kivigyük ebbe az egyre inkább
Istent nem ismerı, didergı világba.

Mindennapos imádságunk, ez évi mottónk tömören és mégis a lényeget
magába foglalóan fejezi ki vágyunkat: „Jöjj, Krisztusom, vedd birtokba szíve-
met, és szeress bennem!”

Együtt az Úrral tizenkét város missziójában

Március 9-én és 25-én a Szent István-bazilikában Erdı Péter bíboros vezetésével
bőnbánati liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és fıpapi szentmise volt, a
nagyvárosok evangelizációja program részeként.

…..
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„Felszabadító evangelizáció
április 4-én”– nagyszerdán

Interjú Bartha Angéla szociális testvérrel,
az újpesti evangelizáció szervezıjével

– Angéla, téged in-
kább a hazai karizma-
tikus megújulás or-
szágos koordinátora-
ként ismernek – idén
áprilisban az Újpesti
Fıplébánia templo-
mában, ill. a templom
körüli téren szerveztél
egy evangelizációs
napot.
– Milyen kapcsolatod
van ezzel az egyház-
községgel?

– Újpesttel a kapcsola-
tom egy Isten élmény-
nyel kezdıdött. Itt mu-
tatott rá Jézus, hogy a
szentmisében minden
alkalommal valóságos
csoda történik, hiszen
jelenvalóvá lesz az İ
teste és vére. Korábban
a misére járás számom-
ra kolonc volt, ettıl
kezdve azonban már
nem csak a prédikációk
miatt jártam. Fél év
múlva, vagyis 20 éves
koromban pedig már

napi szentmisére járó lettem. 24 éve, még teológiai tanulmányom alatt itt kezdtem
hitoktatni, amit mai napig folytatok pár órában a plébánián és az egyik általános
iskolában.
…..
– Az evangelizációs, missziós dimenzió a lelkiségi mozgalmakra és az
azokból született közösségekre jellemzıbb, mint a helyi (területi alapon
szervezıdı) egyházközségekre. Bár az ún. intézményes egyház, maga a
pápa is erısen hangsúlyozza ma az új evangelizáció fontosságát mint az
Egyház alapvetı feladatát.
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– Az evangelizáció plakátjának tanúsága szerint az újpesti plébániák
híveit is sikerült mozgósítani…

– Többek között a 2007-es budapesti városmisszió gyümölcse ez. … Lelkülete öt
év múlva is hat, így jöttek a környékbeli plébániákról a hívek az elıkészítı ún.
Evangelizációs Estékre…
A nagyszerdai evangelizáció egyik kiemelkedı értéke volt, hogy együtt szolgáltak
a plébániai hívei a papokkal, szerzetesekkel és lelkiségi mozgalmakkal. Fontos,
hogy az Egyháznak ez a három dimenziója egységben legyen és együttmőködjön
az evangelizációban is.
A lelkiségeken belül a karizmatikus megújulás közösségeit hívtam, nekik van ta-
pasztalatuk az evangelizációban. A Szentlélek az evangelizáció lelke, ezért a ka-
rizmatikus megújulás tagjainak erıs karizmája a misszió.

… A szentmise
után életátadásra
hívtuk a jelenlevı-
ket, akik közül lát-
hatólag több mint
ötvenen elırejöttek.
…
A megtérést a
templomba járók-
nak is hirdetni kell.
A megtérés történ-
het egy pillanat
alatt, de általában
hosszú útja van. …

– Vannak, akik
nem nagyon bíznak az ún. utcai evangelizáció „hatékonyságában…” Persze
a misszió mindig inkább „magvetés”, nem lehet azonnal lemérni az „ered-
ményét”. Neked több korábbi tapasztalatod is van errıl…
– Aki már tartott utcai evangelizációt, az tudja, hogy alapvetıen ez azoknak jó ta-
nulási lehetıség, akik evangelizálnak. Tudok-e beszélni a hitemrıl, és mit? A leg-
könnyebb terep az utca. A barátok, munkatársak között sokkal nehezebb. Nem
merném mondani, hogy az utcán több az elutasítás, mint pl. a rokonok között.
…..
Az utca bátor lépést igényel, de célunk az emberek behívása az egyházba, ezért
is folytatódott a program a templomban. Jézus beszélt az utcán, és beszélt a zsi-
nagógákban is. Az ı példáját követjük mi is. A hatékonyságot pedig rábízzuk a
Szentlélekre.



22

– Személy szerint te hogy élted meg ezt a napot?

– Bár nagyon sok munkát, elıkészítést igényelt, de eddigi életem legszebb szü-
letésnapja volt. Boldogság töltött el látva a híveket, testvéreket és barátokat, akik
velem együtt hirdették Jézust, és dicsıítették ıt. Az életet Istentıl kaptuk, méltó
és igazságos, hogy Neki adjunk hálát, İt ünnepeljük, İt dicsıítsük. Más szüle-
tésnapokon is jó lenne erre sort keríteni.

Áldáskérés Angélára

Az életátadók sokaságának látványa (legalább 50) – köztük tanítványaim szülei –
az, hogy mindenki Jézusra emeli a tekintetét, akit értünk átszúrtak, de aki feltá-
madt, minden fáradságot megért.
Nagy ajándék lett, hogy Dr. Erdı Péter bíboros, érsek atya egy nagyon mély tar-
talmú levelet írt számunkra, amit a szentmisén fel is olvastak. Zavarba jöttem, mi-
kor a levélben külön is megemlített. Csak egy belsı kör tudta, hogy ez egyben az
50. születésnapom, de így nyilvánvaló lett másoknak is. Utólag nagyon örültem
neki, és hálás vagyok érte. Szebben el sem lehetett volna képzelni.

– Angéla, milyen vágyaid, terveid vannak életed elkövetkezı évtize-
deire?

– Az elhívásomat szeretném továbbra is beteljesíteni: evangelizálni, és másokat
is abban segíteni, hogy ık is evangelizáljanak.
Ha bárkinek eszébe jut, hogy evangelizációval szeretné megünnepelni a szüle-
tésnapját, szívesen megyek segíteni.

A kérdezı: E. Gabriella testvér
Fotó: Búza Virág
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Az Angélával készült interjú teljes szövegét ld. lapunk
24-27. oldalán!

Levél az Esztergom-Budapesti Érsektıl

Örömmel értesültem róla, hogy Újpest Fıterén, a húsvétra való
felkészülés jegyében sok lelkes ember evangelizációt tart. Húsvét
közelsége, az ünnepre való készület megnyithatja azok szívét is, akik
talán mit sem tudnak a Feltámadott gyızelmérıl, a belé vetett hit
erejérıl.

„A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus által. De kérdem én,
talán nem hallották?” (Róm 10,17-18). Most ti szervezık, rendezık le-
hettek Krisztus hiteles hangja. Milyen nemes feladat, ha ez hang eljut,
ha nem is a földkerekség határáig, de legalább a körülöttünk élı em-
berek szívéig, a piac, a Fıtér sarkáig, és belül a templom csendjében
is megszólal.

Köszönet a nem is kis számú, lelkes csapatnak, akik hetek óta
imával, a programok átbeszélésével készültek erre a napra. Bátran
tegyenek tanúságot a hitrıl, és megkapják fáradozásuk jutalmát, hisz
„mindazt, aki megvall engem az emberek elıtt, én is megvallom
Atyám elıtt, aki a mennyekben van” (Mt 10,32).

Külön is megemlékezem Bartha Angéla szociális testvérrıl, aki
ily módon, evangelizációval akarta megünnepelni erre a napra esı,
50. születése napját, és ehhez kérte a plébános segítségét,  barátai
támogatását. Isten áldása kísérje az egyházban végzett további szol-
gálatát.

Bár személyesen nem tudok részt venni a rendezvényen, imával
kísérem az evangelizációnak ezt a jó kezdeményezését.

Adja az Isten, hogy az elvetett mag a kellı idıben szárba szök-
kenjen, és bı termést hozzon.

Budapest, 2012. április 4, nagyszerda
Dr. Erdı Péter

bíboros, prímás, érsek
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A Szeretetláng
átadásának

   50. évfordulóján
A kerek évforduló alkalmából nagyszabású ünnepségsorozatot rendeztek a

„Szeretetlángos nıvérek”  április 11-e és 15-e között. A fıváros öt templomában
zajlottak a megemlékezések – a Szeretetláng Mozgalom külföldi vezetıinek
résztvételével – szentmisével, sok imával, tanúságtétekkel. Április 11-én (ez
Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony halálának évfordulója) a
remetekertvárosi Szentlélek templomban Erzsébet asszony egyik unokája eleve-
nítette fel  Erzsébet asszonnyal kapcsolatos gyermekkori élményeit. 15-én, a
Szeretetláng átadásának és az elsı üzenetnek 50. évfordulóján a Szent István
bazilikában bemutatott szentmise fıcelebránsa Székely János püspök atya volt.

Az ünnepségsorozat fıvédnöke dr. Erdı Péter bíboros, prímás volt.

Ez alkalomból tesszük közzé Sztrilich Ágnes testvérnek egy 2009-ben, a
Magyar Rendfınöknıi Konferencia egyik találkozóján elhangzott elıadását
(személyes megosztását).

Mindannyian tapasztaljuk, mennyire jelen van a gyakorlati és elméleti
materializmus ellenhatásaként a tévutakra is vivı transzcendencia, miszti-
kum iránti vágy.

Minden bizonnyal közülünk, vagy nıvéreink/testvéreink közül is sokan voltak
már Medjugorjeban, s lehetetlen nem felfigyelni arra, hogy mennyi az Egyház ál-
tal már avagy még nem hitelesített Mária jelenés van világszerte.

Miközben közeli és távoli országok bizonytalan Mária-jelenéseinek hírét ter-
jesztik sokan, nem tudom, mennyire fogtuk fel annak az eseménynek a ke-
gyelmi horderejét, hogy a Szeretetláng üzenete által elindult lelkiségi moz-
galmat, Kindelmann Erzsébet asszony Lelki Naplóját Erdı Péter bíboros,
mint területileg illetékes fıpásztor, a Rómában mariológiából doktorált ft. Kovács
Zoltánnal átvizsgáltatta, s utána – három külföldi egyházmegyés püspök után –
hazánkban is jóváhagyta, hitelesnek ismerte el. A Máriaremetén egy kis kö-
zösségben élı, három Istennek élı fiatal nıt megerısítette eddig is végzett szol-
gálatukban, hogy immár hivatalosan is legyenek a Szeretetláng hazai központja.

Mivel szembesített engem a Szeretetláng hazai, egyházi elfogadása?
…..

Szükségem volt rá, hogy átgondoljam a Szeretetláng teológiájának
kérdését: Mária Szívének Szeretetlángja – mi az? Ki az? – Mária szeretete, ma-
ga Jézus? – Avagy a Szentlélek? – Számomra ez utóbbi vált járható úttá, hiszen
a Szőzanya mint a Szentlélekkel teljes imádkozott a Szentlélek kiáradásáért az
apostolokkal együtt pünkösdkor, s ugyanakkor a Szentlélek forrása is volt. Lees-
dıje és forrása! (Ezt a karizmatikus megújulás egymásért való imájából is meg
tudtam érteni.)

Lelkiségek, mozgalmak,

közösségek
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Problémát jelentettek számomra a megfogalmazott imák is – mondjam, ne
mondjam, hogyan mondjam? Melyek azok a személyesen Erzsébet asszonynak
adott imák, amelyekre Isten gyöngédsége, szeretı ígéretei válaszolnak, de ha én
elmondom, s nincs meg bennem az a lelkület, aszkézis, mint ebben az engesz-
telı, vezeklı karmelita asszonyban, akkor az nem szómágia-e?

– Ezek az imák és a szerzetes-közösségem imái hogyan illeszkednek?
Aztán eszembe jutott a karizmatikus megújulás. A mi közösségünk teoló-

giai célja a Szentlélek Úristen imádó tiszteletének terjesztése, s hogy Lélekben és
Igazságban szolgáljunk, járjunk a Megszentelı Szeretet küldetésében.

De a karizmatikus tapasztalatot (amely köztünk spontán fakadt fel 1976-ban)
nem nyomtuk le egy testvér torkán sem. Örültünk annak, ha valaki megnyílt rá, de
nagyon vigyáztunk arra, hogy ez ingyenes ajándék, szabadon választott szemé-
lyes döntést kíván. Tehát a Szentlélek Úristen tisztelete annak, aki szociális test-
vér – „kötelezı”, a karizmatikus megújulás viszont fakultatív.

Eszembe jutott, hogy amikor II. János Pál pápa meghirdette a Mária évet,
azt kérte a nıi szerzetes közösségektıl, hogy fogalmazzák meg a Szőzanyának
való önátadásukat, felajánlásukat a saját „Mária-képüknek” megfelelıen.

Azt hiszem, ez a válasz, ez a fontos. Hiszen minden nıi közösség valami
sajátosat meglát, kiemel Jézus Anyjának életébıl.

S most a Szeretetláng – Isten Szeretetének élı Tüze és elevenítı Víz-
forrása – arra hív bennünket, hogy elevenedjen fel bennünk életünk
konszekrációja, odaáldozottsága, közösségeink alap-karizmáján át a szenve-
dıkért, tudatlanokért, testi-lelki-szellemi ínséget, Isten-hiányt szenvedıkért, s
hogy kérjük ehhez a Szőzanya közbenjárását, segítségét.

…..

A teljes szöveg a lap 28-29. oldalán olvasható!
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Szeretetből alkottalak…

Párbeszéd a lélek mélyén

Isten mindannyiunkat meghív (nemcsak a szenteket) a vele való
belső párbeszédre, és ha odafigyelünk, válaszol a lélek mélyén születő
kérdéseinkre, különböző módokon. Egy szavakba is öntött belső dia-
lógus részletét közöljük az alábbiakban (az Úr válaszait).

(… a Hatalmas, Végtelen Isten valóban végtelenül szereti kicsiny te-
remtményét, az embert a porszemet, a semmit? …)

– Az Én szerelmem végtelenül árad rátok – valamennyi teremtmé-
nyemre. Ti az én kezem alkotása vagytok, az Én gondolataim, szavaim.
– Én nem tudlak nem szeretni titeket, kicsiny gyermekeimet. Ti hozzám
tartoztok, Nélkülem semmik vagytok, csakis bennem és általam léteztek.
Én úgy ismerlek titeket, mint Önmagamat –  hiszen az Én képmásomra
alkottalak. Lelkemmel itattalak át – és egy vagyok veled. Benned va-
gyok, és te Énbennem vagy. Az Én életem, Lelkem kiáradt a Teremtés-
kor, és mindent átjárt az Én Szeretetem. Mindannyiótokat Szeretetből
alkottalak, szültelek a világra – és végtelen gyengéd szeretetemmel
mindent átölelek.

És Én Tűz is vagyok – emésztő Tűz, féltékenyen szerető Úr – a te
Urad. Azt akarom, hogy az enyém légy egészen, hogy visszaadd ma-
gadat Nekem. A bűn elválasztott Tőlem, de Én ma újra „visszaköve-
tellek” Magamnak – rajtad áll, mennyire engeded birtokba venni ma-
gadat Általam – Szeretetem által.

…..
– Az Isten Országa bennetek van – Én nélkületek nem tudom fel-

építeni Országomat, az új Jeruzsálemet. A ti lelketekben építem az Én
Országomat – nem az számít, hogy hányan vagytok, hanem hogy van-
nak-e olyan lelkek, akik egészen az enyémek, akikben helyreállt az Én
Uralmam, akik egészen Nekem adták magukat… Olyan szíveket keresek,
melyekben megpihenhetek…

Ó, ha látnád a lelked, hogy milyen csodálatosra alkottalak téged (és
mindannyiótokat), mekkora örömöm telik azokban, akikben Én va-
gyok az Úr, akikben szemlélhetem az Én képmásomat… Ők az Én fiaim,
akikben gyönyörködöm. Nálam nincs kicsi és nagy – mert Én lélek va-
gyok, és a lélek végtelen és örökké él, és szeretetével, amely az Én
Szeretetem, képes befogadni az egész világot. A szeretettől izzó, Bennem
elmerülő, Belőlem élő lélek – egy Velem, Belőlem – az Én életemből,
szeretetemből – részesedik.

…..

Örömhír!
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– A Szeretet tesz Engem a ti „rabszolgátokká” – látod, Én
koldulom a te szeretetedet. A szeretet szabad, önkéntes – Én nem kény-
szeríthetlek téged semmire, hiszen a képmásom vagy, lélek vagy, sze-
mély, ahogy Én is személy vagyok. Bár egészen egy lehetsz Velem, mé-
gis önálló személy vagy, ahogyan Én három Személy vagyok: Atya, Fiú
és Szentlélek Isten. Amióta az Én Fiam (a Fiúisten) emberré lett, még in-
kább a képmásaim lettetek. Fel sem tudjátok fogni, milyen méltóságra
hívlak titeket. Én odaajándékoztam Magamat nektek – hogy ti újból az
enyémek legyetek… (1992. március 27-e)

Ilyeneké az Isten országa
Egyik kedves olvasónk – akinek „verses imáit” sokszor közöltük már –

küldte el egy rokon kislány keresztelıjére írt versét – és egy keresztelés utá-

ni kedves epizódot… (ld. a túloldalon).

Ötévesen

Ma jött el életem legfontosabb napja:
Ezt vártam repesve a foganás óta,
amikor lelkem a Jóistentől kaptam,
hogy amit rám bízott, mind megtegyem,

sorban.
Most jön a boldog perc, mit ujjongva vá-
rok:
Szívembe fogadom a Szentháromságot!
Ő belém költözik, én meg életébe,
megtisztítja lelkem ragyogó fehérre!
Megbocsátja bűnöm, ahogy megbocsátok
Jézusom kedvéért annak, aki bántott.
Így akarok élni hűségesen, szépen,
amint Jézus Anyja tette életében!

/A - - a/

Ez az evangélikus hitben keresztelt ötesztendős kislány a keresztelése utáni más-
nap este ezt mondta a szüleinek:
– Most hagyjatok, mert a Jó Istennel akarok beszélgetni!
– Ezzel letérdelt, keresztet vetett, szorosan összekulcsolta a két kis kezét, és esti
imát mondott. Nem a szülők tanították erre, hanem a szintén evangélikus nagyi.
De a térdelést és összekulcsolt kezet ki mutatta neki? Rejtély…
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Soha nem voltam
ilyen boldog…

Egy ismert lengyel színésznő,
modell és televíziós műsorvezető,
Ania Golędzinowska, csillogó
karrierjét feladva Međugorjéba
költözött…

2011. szeptemberében a Catholic
Heraldnak nyilatkozva elmondta: az
első međugorjei útra egy barátja fizette
be. „Szinte allergiás voltam a papokra
és az egyházra. De az az első út annyira
megváltoztatta az életemet, hogy a kö-
vetkező két évben nem volt nyugtom:
rájöttem, hogy az életem egy illúzió, és
sohasem voltam igazán boldog. Dep-
resszióba estem. Nem vágytam többé a
csillogó életre.

Aztán egyik reggel felhívtam egy
barátomat, és megkértem, szerezzen

nekem szállást Međugorjéban. Két bő-
rönddel jöttem el Olaszországból; nem
szóltam senkinek. Három hónapja va-
gyok itt.

… „Régi barátaim nem értik, hogy
lehetek boldog, miközben olyan mun-
kát végzek, mint korábban talán a ház-
vezetőnőm. Pedig úgy érzem, soha
nem voltam ilyen boldog. Bármit te-
szek, mindennek örülök. Érzem, hogy
szeret Isten és szeretnek a többiek;
nem kell másnak álcáznom magam,
mint aki vagyok. Tudom, hogy nem a
haszonért szeretnek, hanem azért, aki
vagyok. Mindent hátrahagytam. A
Gondviselés öltöztet…

(M. K.)

Bıvebben ld. a lap 32. oldalán!
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A szépség – Isten

dicsérete, az Istenhez

vezetı (egyik) út

Forrong körülöttünk a világ, zúdul
ránk nap mint nap a világból érkezı
hírözön, természeti katasztrófákról,
balesetekrıl, erıszakról, gazdasági
csıdrıl – az általában nem túl szívde-
rítı politikai eseményekrıl…
Átpolitizált világban élünk, szüksé-
günk van arra, hogy reflektáljunk a
napi hírekre, hogy tisztán lássunk…
A minap elszégyelltem magam, hogy
a gondolataimat olykor annyira lekötik
olyan „haszontalanságok”, mint pl. a
mővészet…

Aztán egyik reggel eszembe jutott,
hogy hiszen az embernek, embersé-
günknek csak az egyik összetevıje,
dimenziója a politika …
…mi lenne velünk, ha nem lenne mő-
vészet, amely visszatükrözi a teremtés
szépségét, ami kifejezi az embernek a
transzcendens (a tökéletes igaz, szép,
jó, szent) iránti vágyát, szomjúságát –
milyen sivár lenne a lelkivilágunk,
életünk, környezetünk.
Nem véletlen, hogy XVI. Benedek pá-
pa, elıdjéhez hasonlóan, annyira
hangsúlyozza a szépség, a mővészetek
fontosságát – mint az Istenhez vezetı
utak egyikét.

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

… egy évekkel ezelıtti „meditációm”
szerint:
a leghumánusabb emberi tevékenysé-
gek: megismerni, szeretni, alkotni. …

… ezt a három fogalmat, s lehet úgy is
értelmezni, mint az ember Isten-
képmásiságának, Istenhez való ha-
sonlóságának három dimenzióját.
A megismerés – az Igével függ össze,
İbenne történik;
a szeretet – elsısorban a Szentlélek
ajándéka, a Lélek gyümölcse;
az alkotó tevékenység pedig a Terem-
tı Isten mővében való résztvétel, a
Teremtés dicsérete lehet – akkor nem
öncélú, nem „önmegvalósítás”, hanem
válasz az Atya szeretetére, hála-
áldozat, Isten mőveinek dicsérete.
Más szavakkal: a megismerést – a
Megtestesülés, a Megváltás titkával,

a szeretetet – a Megszentelés titká-

val, az alkotást – a Teremtés titká-

val lehet összefüggésbe hozni.
…..
Tehát végeredményben az embernek
ez a három tevékenysége is hordozza
a Szentháromságos Isten titkát, aki
egység a háromságban.

(– riel –)

A teljes szöveget ld. a lap 33-34.
oldalán.

Kitekintı
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