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Ezúttal néhány cikket közlünk itt teljes szöveggel.
A többit lásd, olvasd el nyomtatott változatban,

 a lapban!
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A Hit Évéhez
Novemberben zárul le a Hit Éve, mely-
nek mintegy nyitánya volt a Püspöki
szinódus. Ennek záró üzenetébıl idé-
zünk fel egy rövid részletet:

XVI. Benedek pápa a Hit Évének nyitó
szentmiséjén beszélt a lelki elbizony-
talanodásról, mely az elmúlt évtize-
dekben felerısödött. De bátorított
bennünket, hogy a kezdeti sivatagi
üresség tapasztalat után újra felfe-
dezhetjük a hit örömét…
Köszönjük a Szentatyának a ’Hit évé-
nek’ ajándékát, mely egyben az új
evangelizáció kapuja. …
… az új evangelizáció számára külö-
nösen is fontos a tanúságtétel. De en-
nek alapja a szemlélıdés ajándéka és
tapasztalata.  A világ csak azt a tanú-
ságtételt tartja hitelesnek mely az
Atya-Isten misztériumának imádásá-
ból fakad. Az Atya, Fiú és Szentlélek
mély csöndjébıl, mintegy anyaméhbıl
születik a megmentı Szó. Csak ez az
imádságos csönd tudja megırizni az
üdvösség szavát attól, hogy elvesszen
a világ zaja közepette.
Az új evangelizáció hitelességének
másik jele a szegények arca. Az élet
sérültjei mellé állás nem pusztán szo-
ciális tevékenység, hanem elsısorban
lelkiség, mert Krisztus arca ragyog fel
a szegények arcán. …
Közösségeinkben privilegizált helye
kell, hogy legyen a szegényeknek,
olyan helye, mely nem zár ki senkit,
hanem azt akarja tükrözni, Jézus ho-
gyan kötelezte el magát irántuk.  Kö-
zösségeinkben a szegények jelenlét-
ének titokzatos hatalma van, jobban
átalakítja a személyeket, mint a kur-
zusok, hőségre tanít, megérteti velünk
az élet törékenységét, imára hív,
Krisztushoz visz minket.
… a szeretet gesztusainak együtt kell
járnia az igazság iránti elkötelezett-
séggel… Ezért az Egyház szociális ta-
nítása az új evangelizáció szerves ré-
sze…

A TARTALOMBÓL:

Merjünk boldogok lenni!
(Slachta Margit testvér)

A Szőzanya Szeplıtelen
Szívének való felajánlás

(Szabó Katalin testvér)
Tilmann Beller atya a rózsa-
füzér imádkozásáról

A mi hazánk a mennyben van
(Bartha Angéla testvér)

A halál – titok
A hit szemével látni (Gréti)

Malia Rosa Hsu – kínai vértanú
testvér (dr. Szıke Pálma)

Veszélyben van ma az emberi
személy (Ferenc pápa)

Tarack-gyökér – fıbőn – élet-
erı: a jóra való restség

(Sztrilich Ágnes testvér)
Nyolc ország szociális

testvéreinek találkozása
(dr. Pataki Ágnes testvér)

A KATTÁRS-ról
Egyházunk kincsei
(Tiszai Luca testvér elıadása 1.)

Jöjj el Lélek, Életadó!
(Rétfalvi Valéria testvér)

„Két kéz átölelt, és valaki azt
mondta, hogy szeret!”

(Tanúságtétel)
A szépség útja (2. rész)
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Merjünk boldogok lenni!

Az emberi lélek boldogságra van teremtve. Ez a vágya lényegéből
[következik], és azért szenved mindentől, ami nem hoz örömet számára, mivel az
lényegében ellentétben van természetével, ellentétben van rendeltetésével.

Rendeltetésünk az Úristen dicsőítése. Az Úristen pedig az ő dicsőségét
a boldog ember által gondolta el. Mikor arra törekszünk, hogy önzetlenek le-
gyünk, s hogy a jó Istent csak önmagáért szeressük, az istenszolgálatot csak
egyedül érette végezzük; amikor nem az az imádságunk célja, hogy lelkünket
ezáltal széppé tegye – tehát ezt a legspirituálisabb önszeretetet is kikapcsoljuk –,
akkor keressük igazán az ő dicsőségét. …

Ugyanakkor értékelem a jó Istenért mindazt az értéket, ami a föl-
dön van, a jó Isten által teremtett állatokat is beleszámítva. Értékelem azt is,
ami nem az enyém. Mint erkölcsileg érett lélek, a teremtett dolgokat rangsoruk
szerint értékelem [...] De lélekboldogító nyugalommal megnyugszom abban, és
hálás vagyok érte az én teremtő Istenemnek, hogy ebben az értékvilágban a jó
Isten akarata folytán benne van az én boldogságom is. Ne akarjak önzetlenebb
lenni, mint maga a jó Isten… Az Úr nem azért teremtette a fát, a fára a leveleket,
hogy lefossza azokat. Nem azért ad a lelkünkbe vágyakat, hogy elvegye tőlünk.
Ne essünk bele ebbe a herezisbe, mely katolikusok között is előfordul szent kö-
penybe burkolódzva; éppen ezért nagyon nehéz ellene küzdeni. Tökéletesebb
Isten akarata szerint boldognak lenni, mint a magam elgondolása
szerint máglyán, lángokban égni vagy kereszten haldokolni, Az a jó,
amit az Úristen akar. [...] Lelkünkbe a boldogság vágyát a jó Isten oltotta,
tehát merjünk boldogok lenni! [...]

Az aszkézist gyakorlók leginkább beleeshetnek abba, hogy célnak tekin-
tik az eszközt, és elveszítik a több szeretetet. A pozitív irányt gyakorlókat vi-
szont az a veszély környékezi meg, hogy nem gyakorolva az önmegtagadást, a
böjt szellemét, az áldozatosságot, akkor sem fogják gyakorolni ezeket, amikor a
jó Isten megkívánná tőlük. …

Szemléljük boldogan és hálásan azt, hogy a jó Isten nem sírva, de örömben
akar látni minket, s ha könnyet fakaszt szemünkben, ezt csak azért teszi, hogy
annál nagyobb legyen az örömünk, ha annak az ideje elérkezik.

… A szentek, akik a legnagyobb önmegtagadások közepette éltek, örömet
hordoztak lelkükben, akár maguk vették vállaikra a keresztet, akár mások he-
lyezték oda azokat. Éppen az mutatja, hogy akarja-e a jó Isten azt a szenvedést,
amely reánk nehezedik, hogy tudunk-e annak örülni? A természetfeletti élet cso-
dája, hogy a lélek a legmélyén, a legbelsőbb szentélyében képes örülni
akkor is, ha a szeméből könnyek folynak, és jajok szólnak az ajkáról.
A Szentlélek Úristen, aki az öröm és a vigasztalás Istene, kegyeskedik eljuttatni a
lelkeket e mély igazságnak felismeréséhez. Akármilyen vergődéses az élet, és
akármennyire nem érezzük az örömöt, a lélek legfelsőbb régióiban ez a boldog-
ságunk magva. Kis Szent Teréz – ez a ragyogó lélek – az örömöt úgyszólván so-
hasem érezte. Ő csak tudta, hogy boldog…

Slachta Margit testvér (1941)
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Malia Rosa Hsu
szociális testvér (1913-1969)

„Napkelettıl napnyugatig dicsértessék
az Úr neve..."

Egy olyan szociális testvérre szeret-
nénk emlékezni, akit a Szentlélek a
hatalmas napkeleti országból, Kínából
hívott Társaságunkba, pontosab-
ban a velünk föderációt alkotó Los
Angeles-i ágba. Joggal érezhetnénk
távolinak, és mégis nagyon közel áll
hozzánk, hiszen ı is egészen elégı
áldozat volt a Társaság oltárán.

Neve a csengı-bongó kínai nyelven:
Hsu, Pang-Ai. Életérıl 1982-ben
kaptunk emlékezı füzetet Los Ange-
les-i testvéreinktıl, akik maguk is csak
1981-ben kaptak többé-kevésbé biztos
híradást utolsó éveirıl és börtönben
elszenvedett haláláról. A kis füzet cím-
oldaláról Malia Rosa testvér – ez lett
angol társulati neve – derős mosollyal
tekint ránk. A fénykép fölött két dá-
tum: 1913-1969. A kép alatt egy har-
madik: 1947. május 25. – elsı foga-
dalmának napja, továbbá szerzetesi
életének mottója: Deus meus, in te
confido. – Fölötte ugyanez szép rajzú
kínai betőkkel. – „Istenem, Teben-
ned bízom” - mondaná magyarul.
Malia Rosa hatgyermekes családba
született, ı a legfiatalabb a négy leány
közül. 17 évesen beiratkozik a nankai
egyetemre. Négy év alatt elnyeri a vil-
lamosmérnöki oklevelet. A közlekedési
minisztérium elektromérnöke lesz, elsı
állása Shanghaiba viszi.
Ezek az évek más szempontból is nagy
jelentıségőek az életében. Hsu Pang-
Ai ekkor ismerkedik meg a katolikus
vallással, és 1939. május 12-én ré-

szesül a keresztség szentségében.
Nem sejtheti még, hogy ez a nap
(május 12-e) nemcsak számára szüle-
tésnap, hanem alakulási napja a Szoci-
ális Testvérek Társaságának is, ahová
nemsokára belép.
Az történik ugyanis, hogy Malia Rosa
püspöke, Paul Yupin, ellátogat Los An-
gelesbe. Megismerkedik a Társaság
ottani egyik alapítójával, a magyar
származású Friderika testvérrel. Együtt
tervezgetik egy kínai misszió alapítá-
sát. Gladys Wai, társulati nevén S.
Candida ekkor már novícia. A püspök
szívesen küldene más hivatásokat is
kiképzésre ebbe a Társaságba. Haza-
érkezése után máris levelet ír Friderika
testvérnek, és beajánlja Malia Rosát,
aki nemcsak kiválóan képzett mérnök,
de az elmúlt hat évben sikeresen dol-
gozott különféle szociális szervezetek-
ben is.
Az emlékfüzet hozza Malia Rosa
sajátkezőleg írt levelének másolatát,

Tanúság-
tevık
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amelyben hálásan megköszöni a Tár-
saság nagylelkőségét. Yupin püspök
kérésére ugyanis Malia Rosa útikölt-
ségét a Társaság vállalta. Idézünk a
levélbıl:
„Amikor megtudtam a hírt, hogy indul-
hatok, bementem a kápolnába, hogy
köszönetet mondjak Istennek. De
megfelelıbb módot választottam, és
megkértem a Szőzanyát, ı mondjon
köszönetet a nevemben Istennek... Én
olyan szegény vagyok, hogy semmi
földi értéket nem tudok vinni, de ho-
zom egész szívemet és lelkemet, hogy
bekapcsolódjam az Önök Isten dicsı-
ségére végzett munkájába. Imádko-
zom, hogy hasznos tagja lehessen az
Önök „gang”-jének. (Amerikában
használatos szó egy közösség vagy
csoport jelölésére.) Alig várom már,
hogy gyermekük lehessek.”

Ez a levél 1941. december 5-én
íródott, egy nappal a kínai japán há-
ború kitörése elıtt. Sok hónapnak kel-
lett eltelnie, míg Malia Rosa vágya tel-
jesülhetett. 1941 augusztusában tu-
dott csak elindulni, és óriási kerülıvel,
Indián keresztül érkezett meg Los An-
gelesbe, hogy mint a Társaság má-
sodik kínai jelöltje, ı is meg-
kezdje noviciátusát. Az emlékfüzet
következı fényképén láthatjuk magas,
karcsú alakját, amint éppen kerti mun-
kában szorgoskodik. De szívesen szó-
rakoztatja a közösséget kínai táncokkal
is. Minden mozdulata csupa harmónia.
Ha szükséges, kínai fızési tudományát
is megosztja a konyhásokkal. Egyik
társa kiemeli a rózsafüzér iránti
nagy buzgalmát.
1947 pünkösdjén teszi le elsı fo-
gadalmát. A noviciátusi híradóban
egy álom leírásával fejezi ki boldogsá-
gát: „Már pogány gyermekkoromban
arról álmodoztam, hogy szeretnék be-
kerülni a király palotájába. Ez az álom

most teljesült. Kopogtattam az ajtón,
és befogadtak. Ott nevelıdtem, ott ké-
szültem eljegyzésemre, a királyok Ki-
rályával, Jézus Krisztussal."
„Most már egészen Istené vagyok, és
Isten egészen az enyém. Egészen a
közösségé vagyok, és a közösség egé-
szen az enyém. Kérem Istent, hogy hő
maradhassak hozzá és közösségünk-
höz mindhalálig."

A Társaság egyik legrégibb célkitő-
zése, hogy hivatásos és képzett mun-
kásokat adjon az egyháznak és a tár-
sadalomnak. Ennek értelmében iratko-
zik be Malia Rosa a St. Louis Egye-
temre, hogy újabb oklevelet szerezzen,
ezúttal szociális adminisztrációs mun-
kára. 1949-ben a nyarat a testvérek
ifjúsági táborában tölti, ugyancsak ta-
nulmányi célból.
Közben állandó figyelemmel kíséri ha-
zája eseményeit. Tisztában van az ott
uralkodó politikai feszültségekkel,
mégsem halványul el a vágya, hogy
visszatérhessen oda. Azt is tudja, hogy
minden missziós tevékenység gyanús-
sá vált, és hogy a kommunista hatósá-
gok S. Candidát már kihallgatták, és
kémkedéssel vádolták. Mégis kész ar-
ra, hogy visszatérjen szülıházába.
1949-ben így ír Friderika testvérnek:
„Szeretnék visszamenni. Biztosan tu-
dom, hogy ez Isten akarata.”
Friderika testvér azonnal beadja az
angol fıkonzulátusra a kérést, hogy
Malia Rosa Kínába mehessen. A folya-
mat igen hosszúnak tőnik, de végre
mégis megérkezik az engedély. A test-
vérek ünnepélyes búcsúestet rendez-
nek. Egyikük jól emlékezik Malin Rosa
kijelentésére: „Tudom, hogy Kíná-
ban vértanúhalál vár rám.”
Augusztus 29-én ott látjuk néhány más
rendbéli nıvér társaságában a Wilson-
hajó fedélzetén. Japán közelében nagy
vihar éri ıket.
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Elgondolkodtató a dátumok egybe-
csengése. 1950 nyarán nálunk Ma-
gyarországon is nagy vihar tör ki: a
nıvéreket elviszik, ki tudja, hová, hogy
eltörölhessék a szerzetesi életforma
minden lehetıségét.
1950. szeptember 25-én írja Malia
Rosa Friderika testvérnek: „Ez az
utolsó levél, amelyben szabadon
írhatok nektek. Holnap már belé-
pek a keresztrefeszített Kínába.”
S. Candida várta az állomáson. Boldog
találkozás volt Nagy öröm az is, hogy
újra láthatja vérszerinti családtagjait
1950 ıszén már szociológiát tanít az
Auróra Egyetemen. Ezenkívül négy
különbözı rend tagjainak szociális
gyakorlati munkáját vezeti, és ellenırzi
külsı munkáikat. De hamarosan kide-
rül, hogy minden nyugati, fıleg ameri-
kai eszmény és módszer teljességgel
elfogadhatatlan a kínai állam szemé-
ben. S ha még katolikus hithirdetéssel
is párosul, akkor üldözés tárgyává lesz.
Ezért a két testvér aktivitása már csak
abban állhat, hogy magán angol órá-
kat adnak az egyik zárdában. Majd
egymást követik a kommunista dikta-
túrákra jellemzı események. Az em-
lékfüzet rövid kronológiai felsorolásá-
ból kiemeljük a legfontosabbakat:
1952-ben Malia Rosa ötödik alkalom-
mal újítja meg fogadalmát, S. Candida
pedig örökfogadalmat tesz.
1952-ben Candida testvérék birtokán,
egy sosem használt kútban régi fegy-
vereket találnak. Most már a szociális
testvérek mindenestül gyanússá vál-
nak.
1955. A szerzetesrendek betiltása.
Megélhetésük lehetetlenné válik, ezért
mindkét testvér a családjához költözik.
1957-ben Rómától független, béke-
papság-szerő mozgalmat alapítanak
Kínában.
1958. A kommunista kormány illegális

püspökök felszentelését írja elı.
1962-ben Rosemary és Angelia test-
vérek Los Angelesbıl Taiwanba láto-
gatnak, hogy megvizsgálják, lehetsé-
ges volna-e ott egy társulati letelepe-
dés kezdeményezése.

1962-ben Malia Rosa Londonban
élı bátyja próbál kiutazási engedélyt
szerezni húga számára. Az engedélyt
megtagadják. Malia Rosa többé nem
hagyhatja el Shanghait.
1963. május 18. S. Malia Rosa tudo-
mást szerez a taiwani alapítás valóra
válásáról. „Ha egyedül halok is meg itt
– írja, meglesz az a vigasztalásom,
hogy testvérek vannak a közelemben."
Csak a mennyországban érhette az a
boldog öröm, hogy a búzaszem halálá-
val bı gyümölcsöt érlelt. Ma már 10
szociális testvér mőködik Taiwanban.
Közvetlen híreink ezután már csak ide-
genektıl vannak Malia Rosáról. 1962-
ben mint kémet hét évi börtönre
ítélik. Malia Rosa súlyosan beteg, de
senki nem látogathatja ıt a börtönben.
Magára hagyatva hal meg 1969
elején.
Testét elégetik, de hamvait nem adják
ki a családnak sem. 56 évet élt. Végig
megakadályozták abban, hogy népe
jólétéért dolgozzon. İ azonban mind-
végig hőséges maradt, s élte szerzete-
si életét a legmostohább körülmények
között, jelmondata értelmében: Iste-
nem, benned bízom!

Az emlékezı írás egy idézettel fejezı-
dik be, Malia Rosa egyik, 1950. au-
gusztusában írt le levelébıl:
„Az én elsı hazám Kína, a máso-
dik otthonom Los Angeles.
De mindnyájunknak van egy har-
madik otthona: az örökkévaló-
ság!”

dr. Szıke Pálma testvér
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Az egyháznak van válasza a társadalmi kérdésekre – erre kívánta felhívni a
figyelmet ez a nagyszabású jótékonysági rendezvény.  Nemcsak egyházi
dokumentumokban és a templom falai között fogalmazó dnak meg a társa-
dalom m őködésével, a közjóval kapcsolatos alapelvek, hanem a gyakorlati
megvalósításban is hangsúlyos szerepet vállalnak a keresztények. Hazánk-
ban több ezer helyen folyik nap mint nap a csendes munka az embertársa-
kért: rászorulókért, betegekért, id ısekért, gyerekekért.

A Kattárs fı céljai közé tartoztak a társadalom érdekében dolgozó katolikus in-
tézmények, civil szervezetek bemutatása; közülük néhány tucatnyival – mint „az
egyház arcaival” – a Nemzeti Múzeum kertjében felállított sátrakban ismerked-
hettek meg az érdeklıdık.
Az egyház sokrétő szociális, nevelési, egészségügyi, családgondozási, környe-
zetvédelmi, gazdasági, tudományos stb. tevékenységének bemutatása mellett
komoly és szórakoztató programok sorával – elıadásokkal, kerekasztal-
beszélgetésekkel, szakmai konferenciákkal, kis és nagy koncertekkel, játékokkal
– várta az érdeklıdıket a Kattárs. 21-én, szombaton a témához kapcsolódó tu-
dományos konferencia volt a jezsuiták Párbeszéd Házában.

A budapesti Katolikus Társadalmi Napok elızménye az 1904-t ıl Európa nagy-
városaiban  (például Brüsszelben, Pozsonyban, Franciaországban) az egyház
szervezetei által megrendezett  „Társadalmi Hét” tradíciója , melynek fı célja
az egyház szociális tevékenységének, az egyházi és világi szociális szervezetek
kapcsolatának bemutatása.
Magyarországon az 1932-ben alapított Actio Catolicha programjában is szere-
pelt az évente megrendezendı szociális hét. 1938 június 25-e és július 1-je között
a papság számára rendeztek Budapesten szociális hetet.
A mostani Hit éve és az Egyház új evangelizációra való erıteljes felhívása is
ösztönzést adott az elsı hazai Társadalmi Napok megrendezéséhez.
Emellett a 2007. évi Városmissziót is követendı példának tartották a szervezık:
megszólítani minden jó szándékú embert; azokat is, akik nem tartoznak az egy-
házhoz – kötetlen formában, akár az utcán is.
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A KATTÁRS egyházi hátterét a Magyar Katolikus Püspö ki Konferencia Caritas in
Veritate Bizottsága  biztosította, melyet Veres András püspök vezet. A bizottság a
rendezvény szervezésével a keresztény vállalkozókat  és üzletembereket tömörít ı

ÉrMe Üzleti Hálózatot  bízta meg – melynek elnöke: Tóth József –, a progr am szellemi
tartalmát pedig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi  Fıiskola „ Keresztény társadalmi
elvek a gazdaságban ” cím ő képzésének szervez ıi adták, Baritz Sarolta Laura do-
monkos n ıvér vezetésével.
Egyházi f ıvédnöke dr. Erd ı Péter bíboros, prímás, civil f ıvédnöke dr. Áder János
köztársasági elnök volt. További védnökei: Mádl Dal ma asszony, Jószolgálati nagy-
követ és Gyurta Dániel világ- és olimpiai bajnok ús zó voltak.

Egyházunk kincsei…
vagy a világé?
Tiszai Luca elıadása

Elhangzott a KATTÁRS
rendezvényén szeptember 21-én

Egy fiatal lánnyal beszélgettem egyszer,
aki jogászként dolgozik egy cégnél.
Megkérdezte, hogy én mivel foglalko-
zom. Válaszomra szokatlan ıszinteség-
gel reagált: „Mi értelme van az életük-
nek?” Magamat is meglepve hasonló tö-
mörséggel feleltem: „Az, ami a tiédnek.”
Néhány másodpercnyi csend után azt
mondta: „Milyen érdekes! Jogászként azt
mondjuk, hogy az embernek nem azért

vannak jogai, mert tud valamit, hanem mert ember. Aztán mégsem gondoljuk
komolyan.”

Tiszai Luca vagyok, szociális testvér. Ipolytölgyes en dolgozom halmozottan
sérült feln ıttekkel mint gyógypedagógus, zenetanár.
A következı néhány percben hét szempontot, tapasztalatot szeretnék megoszta-
ni Önökkel – talán inkább csak továbbgondolásra átadni.

1. Ugyanolyan embernek tartok-e egy súlyosan fogyat ékos embert,
mint saját magamat?
Nehéz szembesülni azzal a valósággal, amit a fogyatékkal élık puszta lé-

tükkel tárnak fel elıttünk. Megmutatják az ember törékenységét, esendıségét
néha a maga legkegyetlenebb valóságában. Nekünk szögezik a kérdést, hogy
számolunk-e emberlétünk korlátaival.

A történelemben sok példát találunk arra, hogy különbnek, kiválasztottnak
tartották ıket (pl. az ókori görögök a vakságot a láthatatlan világban való jártas-
ság jelének tekintették). Ez ma is elterjedt gyakorlat, például amikor olyanokat ál-
lítunk, hogy jobbak nálunk, ártatlanok, szentek, kiválasztottak…

De gyakoribb, hogy magunknál kevesebbre tartjuk ıket: sokszor hallom lel-
kes önkéntesektıl, hogy „olyan kis édesek”, de a felnıttek tegezése, gyerekként
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való kezelése is nagyon gyakori jelenség. A bennünk levı segítı szeretet az, ami
miatt kedvesnek látjuk a törékeny, kiszolgáltatott embert. Ez nem baj.

De igazán akkor kaphatunk tılük sokat, ha egyenrangú barátságot kötünk
velük.

Ki az ember számomra?
Ki az ember, ha nem lát, ha nem hall, ha nem tud mozogni, ha nem tud

kommunikálni, ha nem tud mások segítségére lenni, ha nem tud családot alapíta-
ni, ha másokra szorul, ha nem keres pénzt?

Folytathatnám a sort, de kérdezzük meg magunktól: nekem mi a legijesz-
tıbb? Én miért sajnálom ıket? Ha ıszintén merünk válaszolni erre a kérdésre,
akkor kiderül, mit tartunk az emberi méltóság kritériumának, vagy a boldogság
feltételének. Szembesülünk azzal, hogy gyakran azt gondoljuk, a munkánk, a jó
cselekedeteink vagy a logikus gondolkodás képessége tesz minket emberré.

Ha erre rájöttünk, vagy gyökeresen megváltoztatjuk az elgondolásainkat,
vagy elbújunk az elıbb felsorolt kifogások mögé – és nem hagyjuk, hogy a sérül-
tek, vagy rajtuk keresztül maga Isten felforgassa az értékrendünket.

2.„Az olyan”
Egy nagyon fontos dolgot tanultam Ginától, egy Down-szindrómás fiatal

hölgytıl. Valamit le kellett töltenem sürgısen az internetrıl, de az éppen nem
mőködött. İ benézett hozzám, és megkérdezte, hogy „micsi”, vagyis mit csinálok
éppen. „Már megint nem jön be az internet” – válaszoltam kicsit dühösen, mire ı
a maga bölcsességével legyintett, hogy „az olyan”.

Elgondolkodtam azon, hogy igaza van. A házban mindenki tudja (ı is), hogy
nálunk az internet „olyan”, vagyis vagy mőködik, vagy nem. Jobb ezt a tényt elfo-
gadni, mert nem segít, ha harcolok ellene, és nem változat rajta az sem, hogy
nekem most nagy szükségem volna rá.

Így van ez a halmozottan sérült felnıttekkel is. Tudom, hogy hol vannak a
zenekaromban a kritikus pontok. Elıfordul, hogy ha nem tudjuk ezeket kiküszö-
bölni, mások megbotránkoznak. Ha én ezt személyes kudarcnak értelmezem,
rossz úton járok, mert csak arról van szó, hogy ı „olyan”. Mindannyiunknak van-
nak ilyen gyenge pontjai, és sokkal könnyebbé teszi a mindennapi életet, ha eze-
ket beszámítom – a magaméit és a másokéit is.

Az alapelvek rövid foglalata tehát: megismerni a másik korlátait, ítélkezés és
botránkozás nélkül elfogadni, és tudomásul venni, hogy nem feltétlenül kell a má-
siknak azt tenni, ami szerintem jó, vagy nekem épp fontos.

Ez az „olyan” sokak számára azt jelenti, hogy vele nem lehet, nem érdemes
kezdeni. Sokszor hallottam egy-egy lakóról, hogy vele nem érdemes, foglakozzak
a tehetségesekkel. Ez is egy félreértés. A korlát se nem akadály, se nem skatu-
lya. Szakmai felelısségem számolni a gyengeségeivel, de ha felismert hiányos-
ságai ellenére új kalandokba bocsátkozom az illetıvel, lenyőgözı meglepetések-
ben lehet részem.

Rájöttem, hogy Isten is így szeret minket: Számol a korlátainkkal. Min-
dennél fontosabb számára a szabadságunk. Sosem tart minket reménytelennek,
mindig új kihívást ad.

Az elıadás 2. részét lapunk 5. számában közöljük!
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„Két kéz átölelt, és valaki
azt mondta, hogy szeret!”

„Barátom, mondd miért jöttél?” Ezzel a kér-
déssel fogadtak idestova húsz éve a gimnázi-

umban. Most ismét aktuálissá vált. Azért jöttem, hogy Istennek hálát, a segít ı

kezeknek (legyenek azok házastársé, baráté, vagy idegeneké, akik értem imád-
koztak) köszönetet mondjak! Úgy érzem, ez a legkevesebb, amivel meg tudom
hálálni, amit értem tettek és tesznek folyamatosan! A lámpást bőn lenne véka alá
rejteni – az Isten és az általuk kapott fényt, felismerést és szeretetet magamba
zárni! És nem véletlenül itt, Kaposváron. Ide jöttem elıször közbenjáró imát kérni,
majd itt leltem rá a lelki vezetımre, barátomra is!

Isten az embert születésekor jónak teremti, de a leosztott lapok között akad-
nak gyengék is, melyek adott esetben rossz irányba terelhetnek bennünket, ha
hagyjuk ezeket érvényesülni! Nekem végtelen önzés, egoizmus és önteltség is
jutott a paklimba! Mivel átadtam magam ezek kényeztetı fertıjének, egyre inkább
elhatalmasodtak rajtam. Aztán egy idı után szenvedélybetegségben manifesztá-
lódott mindaz a rossz, amelynek éltem! Ezt nálam úgy hívják, hogy alkoholizmus!
Én alkoholista vagyok!  Annyira magába zárt a sötétség, hogy még magam is
elhittem, hogy ez jó, és mindez nekem jár! Majdnem sikerült tönkretennem a kör-
nyezetemet, családomat, rokonaimat, barátaimat és magamat!

Mikor felismertem (vagy inkább amikor szembesített vele a legjobb barátom),
próbáltam megoldani a problémát! De az elhatározásom nem volt ıszinte, így a
megoldás is elmaradt! Materiális fegyverekkel küzdöttem, nálam sokkal er ı-
sebb spirituális er ıkkel szemben.  olyan mélyre süllyedtem, hogy már valósá-
gosan az életem volt a tét!

Aztán egy kórházi ágyon saját bőntudatom verejtékétıl csapzottan fetrengve
két kéz átölelt, és valaki azt mondta, hogy szeret!  Csak úgy... Csak azért, mert
vagyok... Mindazok ellenére, amit tettem! És annak ellenére, hogy én minden
cselekedetemmel azon voltam, hogy ellökjem magamtól, nem engedi, hogy még
lejjebb csússzak! Mert onnan már nem lenne visszaút!

És elıkerült a pakliból két lap, melyek gyökeresen megváltoztatták az esemé-
nyeket: az Istenbe vetett hit és a szabad akarat! Ahogy a rosszat szabad aka-
ratból tettem  (így a felelısség is csakis az enyém), úgy tehettem most már el-
lene Isten gondvisel ı szeretetével felvértezve! Már ıszintén ki tudtam monda-
ni Lucien Duval szavait: „Tehetetlen vagyok az alkohollal szemben, és elvesztet-
tem uralmamat az életem felett"! Meg- és átadtam magam Isten akaratának !
Ráébredtem, hogy nem vagyok egyedül... Sohasem voltam egyedül... Teljesen új
dimenziók nyíltak meg elıttem, amelyeket addig elhomályosított szemem nem
láthatott.

Hogy mi változott meg az életemben? Minden!  Életgyónást végeztem, fel-
vettem a betegek szentségét, rendszeres gyónó áldozó lettem!  A szentségi
házassággal végleg igent mondtam a családban is az Istenre ! Együtt kezdtünk
„pöttyös misékre”, hittanra járni. Egyszóval kerestem az Isten minden ember
által elérhet ı valóságát!  Elıtte hanyagoltam mindazt, ami most kitölti az
életemet! Másnaposan felkeltem, pár cigaretta után öklendezve kiadtam
magamból az elı-

Örömhír!
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zı napi „dózist”, majd undorral munkába mentem, ahol végigszenvedve a napot
már csak a startjelet vártam arra, hogy ismét ihassak! Félig megnyugodva otthon
folytattam mindezt. Nem törıdtem senkivel.

Mostanában, ha felkelek (sajnos még
mindig cigarettázva), kiülök az erkélyre és
elmélkedem! Aztán felkel a Nap, és én tu-
dom, hogy nekem süt! És hálát adok az Is-
tennek, mert az İ kegyelmébıl kaptam a
napfényt és meleget! A gyerekekkel kocogva
oviba, bölcsödébe megyek, és hálát adok, ha
rám mosolyognak! Biciklivel járva kacsintok a
többi bringásra, a munkahelyemen megértés-
sel szólok az emberekhez! Hazaérve társas-
játék, olvasás, sajátos nevelés. Este ima a
gyerekekkel közösen, majd mese. Már hoz-
zám bújnak, kérdeznek tılem, tisztelnek! Apa
lettem ismét, ahogy házastárs is!  Tudok
örülni a rég nem látott baráttal eltöltött lopott
perceknek, a gyereknevelés nehézségeinek,
a kihívásoknak, melyeket lehetıségeknek te-
kintek!  Bár mindez banalitásnak tőnhet,
számomra az alkohol után ajándék. Egy va-
lóság, amiben már régen élnem kellett volna.
Ha reggel felkelek, és esik az esı, tudom azt
mondani: „Hálát adok neked, Istenem, mert a
Te bıkezőségedbıl kaptuk az esıt, mely ál-
dott magyar földünket öntözi, (és nem mel-
lesleg bırig áztat, míg beérek a munkahe-
lyemre). És elmosolyodom... Békét leltem!

Azt a békét, melyet Jézus adott nekünk.  Sıt, már adni is képes vagyok min-
dabból, amit kaptam! Olyan forrásból tölthetem fel a szeretettankjaimat, melyek
nem apadnak el. Erıt és képességet érzek a jó megtételére!  És bár a tankok
néha lemerülnek, a szentáldozásban, gyónásban, imában mindig feltölthetem
ezeket!

Azt mondják, az ember életében a legmámorítóbb pillanat, mikor ráébred,
hogy szükség van rá! A rózsaszín ködöt felváltotta a valóság, mely teljes, józan
és céltudatos embert kíván! Feladatok, melyek megoldásra várnak! A megoldá-
sok pedig rám várnak: család, Haza, barátok.

Lassan már két éve nem iszom!  Persze ez csak úgy megy, ha folyamatosan
fogom azt a kezet, mely felemelt! Tavaly öt hónap leforgása alatt temettem el
édesanyámat és édesapámat! A legkézenfekvıbb lett volna ismét visszatérni az
alkoholhoz. De már valaki más rabja lettem! Egy olyan új életre kaptam esélyt,
amelyet nem szeretnék eljátszani! Még ha tragédiák történnek is, már tudom, hol
keressem a gyógyírt!

A harcnak azért még nincs vége , a rossz lapok még mindig benne vannak,
de már tudok újakat húzni a pakliból! Türelmet, megértést, elfogadást, kitartást!
És, mivel már az osztóval is megbékéltem, egyre jobbak az esélyeim!

Már nem félek, mert tudom, hogy nem vagyok egyedül. ..
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A SZÉPSÉG ÚTJA –
– mint az evangelizáció és

a dialógus kiváló lehetısége

Részlet a Kultúra Pápai Tanácsa 2006. évi
plenáris ülésének záró dokumentumából

(Az elsı részbıl  lapunk elızı számában közöltünk részleteket.)

III.1.  A TEREMTÉS SZÉPSÉGE

Az Írás hangsúlyozza a minket körülvevı világ szépségének szimbolikus jelle-
gét: „Igen, természetesen balga minden ember, aki nem ismerte fel Istent, aki a javak
láttán nem képes felfedezni İt, aki a mő láttán nem képes következtetni a Mővészre. […]
„Mert természettıl balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a
látható tökéletességekbıl nem tudták felismerni azt, aki van, sem mővei szemlélé-
sekor nem ismerték fel a mővészt.” Szakadék van Isten kimondhatatlan szépsége és
annak a teremtésben való lenyomata között. A szent szerzı ezzel a dialógusban való
haladásra szólít, mert: „a teremtmények nagyságából és szépségébıl összehasonlí-
tás útján meg lehet ismerni teremtıjüket.” (v.5) – mert a természet látható valóságán
át el kell jutni annak láthatatlan Szerzıjéhez, ahhoz, „aki egészen Más”, akirıl azt valljuk
a Krédóban: „Hiszek egy Istenben, … minden láthatónak és láthatatlannak Teremtıjé-
ben!”

A TEREMTÉS SZÉPSÉGÉNEK CSODÁLATA
„A természet olyan templom, melynek élı oszlopairól idınként csak zavaros szavakkal
tudunk beszélni.” Olyan költık, mint Baudelaire, aki sajátosan érzékeny a teremtés szép-
ségének misztikus nyelvezetére, mondja, hogy egy vidéki táj naplementekor, vagy egy
hófedte hegycsúcs a csillagos ég alatt, vagy a tarka virágos rét, a növény- és állatvilág
sokfélesége arra hív bennünket, hogy olvassunk bennük., hogy a láthatóról a láthatatlan-
hoz jussunk el, és válaszoljunk a kérdésre: „ki az a Mővész, aki ilyen hatalmas képzelıe-
rıvel az égen és földön létezık hihetetlen gazdagságának az eredete?”

S ugyanakkor a teremtés szépségének a csodálata bensı békét teremt az em-
berben, érzékennyé tesz a harmónia iránt és vágyat ébreszt az élet szépségére. A val-
lásos emberben a csodálkozás, az ámulat bensı, lelki magatartássá, imádássá, di-
csıítéssé, hálaadássá, magasztalássá változik mindezen szépségek Szerzıje iránt.
Ahogyan a zsoltáros énekli: „Nézem az eget, kezed mővét, a holdat és a csillagokat, ke-
zed alkotását! Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsıséggel és fénnyel koronáztad, fölébe
emelted kezed mőveinek, mindent a lába alá vetettél. […] Uram, mi Urunk, széles e vilá-
gon mily csodálatos a Te neved!" (Zsolt 8,4-7.10.)

A ferences hagyomány Szent Bonaventurával a teremtésnek szakrális dimenziót
tulajdonít, mely annak eredetére utal. …

Kitekintı
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A TEREMTÉSTİL AZ ÚJJÁ-TEREMTÉSIG
A teremtmények között egy biztosan hordoz bizonyos hasonlóságot az Istenhez. Az

ember az İ képére és hasonlatosságára van alkotva. Az ember szellemi lelke, melyet
magában hordoz, az örökkévalóság csírája, nem vezethetı vissza pusztán az anyagra
(GS 18). De a képmásiságon változtatott az elsı bőn, az a méreg, amely megsebezte az
akarat jóra hajlását, megzavarta az értelmet, és megrontotta az érzékeket. A lélek szép-
sége, igazsága és szeretete elveszítette ragyogását, és képessé vált a rosszra, a
rútra.  A gyermek, aki tanúja egy rossz tettnek, azt mondja, hogy ez nem szép. Mert a
rút, a csúnya - egy addigi a priori jó, az erkölcs területén jelenik meg, és magára az em-
berre mutat. Az ember elveszítette a bőnnel a szépségét, mezítelennek látja magát, érzi
a szégyent. A Megváltó érkezése helyreállította az ember eredendı szépségét, sıt
egy új szépségbe öltöztette: az istenfiúság elképzelhetetlen teremtményi szépsé-
gébe. Ezt az átalakulást a megváltott lélek a kegyelemben kapja, és az új életre szó-
lított test a kegyelem teljes fényében ragyog.

Krisztus, az ‘új Ádám’ teljesen kinyilvánítja az embernek önnön magát, és vilá-
gossá teszi hivatását (GS 22.). … Krisztus, az Atya dicsıségének tökéletes képviselıje,
közli az emberrel a kegyelem teljességét. Kegyelemmel teljessé, azaz széppé és elfo-
gadhatóvá teszi Isten elıtt. A megtestesülés az a fókusz pont, az a távlat, melyben a
szépség elnyeri végsı értelmét. „Krisztus a láthatatlan Isten képmása” (Kol 1,15.), maga
a tökéletes ember, aki helyreállította Ádám gyermekeinek Istenhez való hasonlósá-
gát, melyet eltorzított az elsı bőn. Az emberi természet, melyet Krisztus felvett, nem
szőnt meg benne, hanem összehasonlíthatatlan méltóságra emelkedett,  mivel megtes-
tesülése által Isten Fia bizonyos értelemben minden egyes emberrel egyesült (GS
22.). …

A tisztaszívőeknek szól az ígéret, hogy színrıl színre láthatják Istent, Krisztus már
most lehetıvé tette, hogy a hit éjszakájának mélyén észrevegyék a dicsıség fényét.

A teremtés – használata vagy bálványimádása
Sokan a természet és a kozmosz látható anyagiságában nem látnak mást, mint egy

univerzumot, melyet a rideg, megváltoztathatatlan fizikai törvények szabályoznak, mely
nem ébreszt rá a szépségre, még kevésbé a Teremtıre. Az olyan kultúrában, ahol a tu-
domány a megfigyelhetıség korlátainál szabja meg határait, a megismerhetıség normá-
ját, a kozmosz nem több, mint egy tartalék, ahonnan a növekedéshez szükséges dolgo-
kat elı lehet húzni.

A Bölcsesség könyve óv bennünket az ilyen rövidlátástól, melyet Szent Pál a ke-
vélység bőnének nevez. (Róm 1,20-23.) Hacsak az elmúlt pár évre tekintünk is vissza –
láthatjuk, hogy a rendszeres természeti katasztrófák miatt a természet és annak törvé-
nyei, harmóniája iránti új érzék alakul. Sok kortársunk számára világossá vált, hogy nem
lehet a természetet tisztelet nélkül manipulálni.

Nem arról van szó, hogy a természetbıl új abszolútum – bálvány –  legyen, mint
ahogyan ezt néhány új-pogány csoportnál látjuk. Semmi sem lehet értékesebb, mint az
emberi személy méltósága, akire rábízatott, hogy legyen a teremtés ıre.

FOLYTATJUK! Fordította: Sztrilich Ágnes testvér
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A túloldali felsı fotóhoz:

Józsáné Éltet ı Katalin

55 éves, 8 gyermekes édesanya  va-
gyok, legidısebb gyermekem 28 éves,
a legfiatalabb 11. Második unokánkat
februárra várjuk. Még 6 gyermekünk
lakik otthon, ketten már házasok, hár-
man végeztek már az egyetemen.
Gyógypedagógus vagyok, rajztanári
végzettséggel, és szociális munkás
képzést is szereztem a KATTA-n.
Kezdı tanár koromtól a Gyengén-
látók Általános Iskolájában is dol-
gozom,  már fıiskolásként az volt az
álmom, hogy itt leszek egyszer rajzta-
nár. És az is vagyok, alsó tagozatos
gyengénlátó gyermekeket tanítok rajz-
ra (néha matematikára is, de idén
nem), és erkölcstant tanítok 5. osz-
tályban.
Az öröm mellett életadó, gyógyító
hatással is van a gyerekekre az al-
kotás. Látásnevel ı szerepe miatt
nálunk kiemelten fontos tantárgy a
rajz.  A látásélességen ugyan többnyire
nem tudunk változtatni, de a látás-
használatot, a vizuális képek feldolgo-
zásának módját jelentısen fejleszteni
tudjuk.
Gyógyító hatású az egész családra, a
szülıkre is az, hogy örömmel tapasz-
talják, mennyi szépséget képes létre-
hozni a gyermekük (akivel már nagyon
sok szenvedésen mentek keresztül),
és büszkén nézhetik, amint különbözı
országos és nemzetközi rajzpályáza-
tokon átveszik a díjakat (épek között),
és mőveik kiállításokon szerepelnek.

Lapunk következ ı számában
szeretnénk közölni a Katalinnal

készült interjút.

A Lélek Szava
Katol ikus lelk iségi  l ap

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