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„Sok embert megismerhettem,
megszerethettem,

és nagyon sok
szeretetet kaptam.”

DYEKISSNÉ MARIKA férjével együtt ma
már nyugdíjas, öt gyermek édesanyja, kö-
zülük hárman már családosok. Nemrég
született a kilencedik unokájuk. E szép
nagy család mellett (ahogy lapunk elızı
oldalán olvasható) a káposztásmegyeri
közösség aktív tagja, az itt folyó kiterjedt
karitász tevékenység fı irányítója, lelke.

– Kedves Marika, ha jól tudom – fér-
jeddel együtt - egyik alapító tagja
vagy a 25 éves káposztásmegyeri
Szentháromság templom közösségé-
nek… – Most a plébánia egyik állandó
munkatársa, az itteni, Boldog
Salkaházi Sáráról elnevezett karitász
vezetıje, lelke vagy. Milyen elızmé-
nyei voltak ennek – honnan hoztad ezt
a „karitatív lelkületet”?

– Kilencen vagyunk testvérek, de
emellett természetes volt, hogy édes-
anyám másokról is gondoskodott. A
hét egy meghatározott napján mindig
nálunk evett egy vak koldus, a házból
hozzánk jöttek kölcsönkérni. Dunake-
szin lévı nyaralónkba rendszeresen
hívott meg a házban lakó ötgyerekes
családból felváltva valakit. A Duna
parton sátorozó cigányok gyerekeit
behívta a kertünkbe, megetette, meg-
fürdette ıket, levágta a körmüket…
Reggelente ıt már a konyhában talál-
tuk, ahol imádkozott, mindennap
szentmisére járt, aktív tagja volt az
egyházközségnek, s mi gyerekek is
jártunk takarítani a Vörösmarty utcá-
ban lévı kápolnába. Apai nagymamám
10 évig fekvıbetegként volt nálunk.
Napi fürdetés, etetés… Mindent csak

megköszönt, soha semmit nem kriti-
zált, panasz soha el nem hagyta ajkát!
    Az átlagtól teljesen eltérı családban
nıttem fel: se kisdobosok, se úttörık
nem voltunk. Mivel édesanyám a Má-
ria kongregáció tagja volt, az egyház-
közösség életében aktívan részt vett,
írógéppel sokszorosította a tiltott köny-
veket – pl. a holland katekizmust –,
többször volt nálunk házkutatás. A vi-
lág szemében anyagi szempontból
szegényesen éltünk, mégis ez a tuda-
tos, örök értékek szerint való élet,
olyan magabiztonságot adott, hogy az
iskolában, az osztálytársak és a peda-
gógusok részérıl is éreztem a pozitív
megkülönböztetést. Innen indulva az
önálló életbe, természetes volt a má-
sokra figyelés...

– Nagyon élı az itteni karitász tevé-
kenység. Hogyan kezdıdött ez a szép
szolgálat, misszió?
– 1985-ben költöztünk a káposz-
tásmegyeri lakótelepre (a nagyobb la-
kás miatt), a legelsı házba, amelyet a
lakótelepen felépítettek. Mivel nem jött
ki ide a metró, az OTP nem tudta érté-
kesíteni a lakásokat, így szociális ki-
osztásra kerültek, „nagycsaládos get-
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tó” lett a lakótelep. Az átlagos gyerek-
szám 3,7 volt.
    A másik jellemzıje az elsınek át-
adott házaknak, hogy mozgáskorláto-
zottaknak kialakított lakások vannak
bennük, tolókocsihoz kötött szülık
költöztek be, 3-4 gyerekkel. A havonta
átadott, újabb és újabb házakba be-
költözı nagycsaládosok, mozgáskor-
látozottak problémái égbekiáltóak vol-
tak. A mögöttünk lévı házba költözı
ismerısünk hívta fel a figyelmünket: a
szomszédja egyedülálló, tolókocsis fi-
atalember. Csak ül egész nap az ab-
laknál, teljesen ellátatlan és a lakás
olyan állapotban van, ahogy az építı-
ipar átadta. Üzent, hogy szervezzem
meg: az úttörık takarítsák ki a lakást
stb. Hogy miért pont ezt üzente és mi-
ért pont nekem, ez máig is rejtély
elıttem. Tudniillik én csak egy gyesen
lévı aranymőves voltam, ı viszont a
lakótelep iskolájában tanító pedagó-
gus. Így kezdıdött karitatív munkánk,
„ alulról szervezıdésünk” .
    Ahogy folyt a lakótelep építése, úgy
költöztek be a regnumos és iskolai is-
merıseink, akikkel összefogtunk a
családok érdekében. Elmentünk közö-
sen a püspökünkhöz, hogy segítse a
munkánkat, legyenek papjaink, legyen
templomunk. Istennek hála, a kéré-
sünk meghallgatásra talált! Úgy épült
meg templomházunk, hogy a karitatív
munkának is legyen helye benne.
Van Karitász boltunk, Karitász klubhe-
lyiségünk, raktárunk az adományok
fogadására, tárolására, és alapítványi
színekben mőködtetünk egy szociális
mosodát is.

– Csodálatra méltó és példaadó ke-
resztény tanúságtétel is egyben az a
kiterjedt, sokrétő tevékenység, ami
itt, a káposztási közösségben folyik.
Adományaitok pl. sok helyre elérnek,
nemcsak az országon belüli helysé-
gekbe, hanem még a határainkon túl-
ra is… S mindezt láthatóan örömmel,

alázattal, Krisztus szeretetétıl inspi-
rálva teszitek.
– Az a jó, ha az egész plébániai kö-
zösség bekapcsolódik a karitász mun-
kába. Nálunk például a nagyobb hitta-
nosok Mikulás napi ajándéka, hogy pá-
rosával elindulnak a rászoruló csalá-
dokhoz. Ki-ki karizmája szerint vá-
laszthat: csomagot visz, takarít, bevá-
sárol, beszélget… Rövid ima után
egyszerre indulnak a kápolnából, majd
visszatérve mindenki elmondja élmé-
nyeit. Az ifjúsági vezetıképzéséhez
hozzátartozik, hogy felvállaljanak csa-
ládokat, akiket rendszeresen látogat-
nak, segítenek.
    Az idıseknek van egy „varrocska”
csoportja, minden pénteken 10-17
óráig együtt vannak, praktikus hasz-
nálati és ajándéktárgyakat készítenek,
amivel aztán járják a plébániákat, el-
adják, és így segítik Böjte Csaba atya
gyerekeit. (Tanúsíthatom, hogy egé-
szen „profi”, ízléses, szép tárgyak, öt-
letes „alkotások” kerülnek ki a kezeik-
bıl. – a szerk.-kérdezı)
    Ketten heti egy, hárman-négyen ha-
vi egy alkalommal, nagy ünnepnap-
okon az egész közösség meghívást
kap a kórházlátogatásra, atyáink
(Tomka Ferenc plébános és Szabó
Andor atya) vezetésével. 10-20 fı szo-
kott jelentkezni erre.

    Sok plébánián a használt ruhák,
könyvek stb. fogadására nincs hely, de
tudják, hogy nálunk ez megoldott, így
sok adomány érkezik hozzánk, Buda-
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pest legkülönbözıbb pontjairól – el-
hozzák vagy mi megyünk el érte. A
boltban dolgozók átválogatják a ruhá-
kat, ami kopottabb, régiesebb divatú,
azokat zsákokba csomagolják, és vi-
déki, roma szervezetek jönnek érte.
Szabadszállásról, Szatmárcsekérıl és
Miskolc mellıl a legtöbbször.

– A helyi önkormányzattól kaptál
nemrég egy „kitüntetést” … Mi is ez?

– Tavaly évvégén kaptam a IV. kerületi
Önkormányzattól a szociális munká-
mért kitüntetést. Ez közösségünknek
szólt, elismerése annak, hogy számít-
hatnak ránk! Csak egy példa a szám-
talan eset közül: egy mozgáskorláto-
zott édesapának megszületett az elsı
gyermeke. Kerestek valakit, aki segít
hat héten keresztül reggel kiemelni,
este lefektetni az ágyba, hogy a gyer-
mekágyas kismamát kíméljék. Pénzért
nem találtak senkit, és így fordultak
hozzánk. Közösségünk gyesen lévı
apukája vállalta az esti fürdetést és
fektetést, egy édesanya pedig a reg-
geli ellátást.
    Idıközben diplomát szereztem a
katolikus teológiából, majd az Állam
Igazgatási Fıiskolán kaptam második
diplomámat a szociális igazgatás sza-
kon, mert fontosnak tartottam, hogy
legyen papírom is, hogy képzett szak-
ember legyek a szociális területen. Is-
mereteim itt nem bıvültek, de év köz-
ben írt dolgozataimmal nagy sikereim
voltak, többen felajánlották, hogy szí-
vesen segítenek. A szakdolgozatomra
egyoldalas dicshimnuszt kaptam,
melynek lényege: Végre! Van remény!
Pedig mindig csak az életünkrıl írtam.

– Nemrég a karitász adományból vá-
sárolt mikrobuszára rátettétek Boldog
Salkaházi Sára testvér képét. Mikor
vettétek fel Sára testvér nevét? Ho-
gyan jutottatok hozzá ehhez a busz-
hoz? A közelmúltban boldogan újsá-

goltad, hogy tapasztaljátok Sára test-
vér segítségét útjaitok során…

– Két évvel ezelıtt egy karitász ün-
nepségen ismertettek össze Krems
Friderünnel, egy müncheni hölggyel,
aki az országos karitászt hosszú évek
óta segíti évente egy-egy kamionnyi
adománnyal. Akkor egy varrónı ha-
gyatékénak keresett jó helyet, és a
nálunk mőködı „Varrocska” csoportra
gondoltak. Meghívásomra el is láto-
gatott hozzánk, és nagyon megtetszett
neki kis csoportunk és az itteni közös-
ségi élet. Valahányszor Magyarország-
ra jöttek, mindig jelezték elıre, és min-
dig küldtek anyagot, vasalót és egyéb
hasznos dolgokat a „Varrocskások-
nak”.
    Tavaly ısszel feltettem egyházkö-
zösségi e-mail-listánka, hogy kihasz-
náltuk, elhasználtuk mikrobuszunkat,
meg kellett válnunk tıle. Amikor a né-
metül tudó közösségi házaspárunk el-
ment a budai hotelbe Friderünékhez,
nehezen fért be kocsijukba a sok
adomány. Legközelebb nagyobb ko-
csival kellene jönni, mondta a mün-
cheni hölgy. Így került szóba mikrobu-
szunk sorsa, s hogy most nincs na-
gyobb autónk. Friderünt ez nagyon
megérintette, és azonnal akcióba lé-
pett.
    Még talán egy hónap sem telt el,
amikor jelentkezett, hogy pár nap múl-
va itt van és hozza a pénzt, amit ı
maga és baráti köre adott össze. Plé-
bános atyánk segítségét kellett kér-
nem, hogy legyen velünk ezen a talál-
kozáson, legyen a kezesünk.  Érkezé-
sük napján volt a „Hozd és Vidd” –
mindenki hozta a számára fölösleges,
de még jó állapotban lévı ruháját,
könyvét, játékát, mőszaki gépeit, és
akinek kellett, vihette. Ez nagy megle-
petés és megerısítés volt számukra,
hogy jó helyen vannak, jó ügyet támo-
gatnak.
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Hálásan köszönjük a nagylelkő anyagi
támogatást, mellyel lehetıvé tették,
hogy egy hároméves mikrobuszt vásá-
roljunk! Úgy éreztük, hogy ezt a nagy
csodát, Isten végtelen jóságát hirdet-
nünk kell a világ számára is! Ezért ké-
szítettük el a buszra a feliratokat:
    A szélvédı felett Boldog Salkaházi
Sára, szociális testvér képe, neve és
évszámai láthatók. Karitász hittancso-
portunk az ı nevét vette fel, amikor
boldoggá avatták. Szociális testvérek
laknak Templomházunkban, akik

imádkoznak a lakótelepen élıkért.
    A másik két felirat:
Káposztásmegyeri Katolikus Közösség
– mivel katolikus támogatóktól kaptuk
az adományokat; és INTARZIA
Káposztásmegyeri Nagycsaládosok
Egyesülete – a mikrobusz tulajdonosa.
A IV. kerületi Önkormányzattól is kap-
tunk 1 400 000 Ft-ot a mikrobusz vá-
sárlására.
    Hisszük és tapasztaljuk, hogy Bol-
dog Salkaházi Sára közbenjár értünk
és az adományozókért! A háborús
helyzet miatt havonta viszünk ki ado-
mányokat Kárpátaljára. Az ukrán hatá-
ron megakad a vámosok szeme Bol-
dog Salkaházi Sárán. A határ kipako-
lással, minden áttúrásával stb. nagy
macera. Mi angyal szárnyakon jutot-
tunk át. Ha meg kell állni a
mikrobusszal piros lámpánál, vagy
tankolásnál, vagy egyéb helyzetben,
mindig felfigyelnek ránk. Ez nekem fi-

gyelmeztetés is egyben: kit képviselek,
kit hirdetek, milyen is vagyok most!

– Család mellett (betegséggel együtt),
mindig der ősen – mik az er ıforrásaid? –
Mi/Ki/ indít el mások segítésére?

– Az évek során egyre többet kellett
dolgozni, egyre több családdal lett
kapcsolatunk, egyre több és zőrösebb
élettel szembesültünk. Még a hajdani
Szocialista Pártházban voltak a misék,
hittanok, mindenféle rendezvények,
amikor egyik este a kezdıdı lelkigya-
korlatra ment plébánosunk, Tomka Fe-
ri atya, akivel összefutottam, miközben
rohantam valakinek a problémáját
megoldani. Megbeszéltük, ki hova
megy. Arra már nem emlékszem, hogy
mit mondott, de arra igen, hogy szo-
morúan nézett utánam… Ma már
igyekszem a dolgaimat úgy intézni,
hogy minden nap elmehessek a
szentmisére. Legfontosabb az Isten
szeretetével való feltöltöttség, és csak
azután az ebbıl fakadó tettek.
    Visszagondolva az elmúlt 25 évre,
nagyon hálás vagyok az Úr Istennek,
hogy általa tehettem, amit tettem, hi-
temben megerısített, elmélyített, de
egyben megtapasztalhattam esendı-
ségemet, kicsinységemet, törékenysé-
gemet, szeretni tudásom töredékessé-
gét. Számtalan csodát is láthattam: el-
sısorban saját életemben, hogy min-
den gyarlóságom ellenére megtart Jé-
zus Krisztus az İ útján. De láthattam
mások életében is, hogyan keresték s
találták meg Istent, hogyan gyógyultak
meg pszichésen sérült emberek,
azáltal, hogy kiléptek magukból, s el-
kezdtek másokra figyelni, másoknak
segíteni. Sok-sok embert megismer-
hettem, megszerethettem, és nagyon
sok szeretetet kaptam.

– Kedves Marika, köszönöm a beszél-
getést!
(Fotók és szöveg: E. Gabriella testvér)
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Ferenc pápa üzenete
a XXIX. Ifjúsági világnapra

A tavaly júliusban Rio de Janeiroban
megrendezett, rendkívüli élményt je-
lentı találkozó után Ferenc pápa –
elıdjei nyomán – folytatta a párbeszé-
det a fiatalokkal.

Üzenete a kevésbé fiatalokat is
megszólíthatja… Témája, kiindu-
lópontja az evangéliumi nyolc
boldogság – mint a keresztény élet
alapvetı vonatkoztatási pontja. A
nyolc boldogsággal Jézus minden
emberi logikát felfordított, meg-
tanítva, hogy mit jelent az igazi
boldogság.
A mai fiatalok számára valóságos kihí-
vást jelent, hogy kövessék Krisz-
tust, szemben az árral, tanúságot
téve az evangéliumi életstílus for-
radalmi újdonságáról – írja a pápa.
A „lélekben szegények” nem vesz-
tesek, hanem nagyobb dolgokra
vágynak. Arra buzdítja a fiatalokat,
hogy utasítsák vissza az „olcsó” bol-
dogság-kínálatokat. Ne tévesszék ösz-
sze a pillanatnyi gyönyört, a sikert, a
jólétet az igazi boldogsággal – nagyon
szomorú jóllakott, de gyenge fiatalsá-
got látni. „Mondjatok nemet az ideig
tartó, felszínes, kiselejtezı kultúrára.
A lélekben szegény ember Istent kol-
dulja,  alázatos,  mint Jézus, aki  meg-

fosztja magát dicsıségétıl. Nem köny-
nyő út ez, de Jézus segít megvalósítani
ezt a nagy eszményképet életstílusuk-
ban. „Törekedjetek arra, hogy meg-
szabaduljatok a dolgok, a bálványo-
zott, majd elpazarolt pénz iránti sóvár-
gástól.”.
Jézus maga is az önkiüresítés és a
szegénység útját választotta. A
pápa arra szólítja fel a fiatalokat,
hogy kövessék Jézust, és felmu-
tatja számukra Assisi Szent Fe-
renc példáját.
Az evangéliumi életstílust a józanság, a
lényeges keresése, a szegényekkel
való szolidaritás jellemzi. A szegények,
egyrészt Krisztus „szenvedı teste”,
amelyet személyesen mindnyájunknak
meg kell érintenünk, másrészt az élet
valódi mestereiként gyakran sokat
tudnak adni emberi és spirituális szin-
ten.
„Különösen rátok, fiatalokra bízom azt
a feladatot, hogy állítsátok a közép-
pontba a szolidaritás emberi kul-
túráját”, leküzdve a közöny kísérté-
sét. Az evangéliumi szegénység
alapvetı feltétele annak, hogy
Isten országa elterjedjen. Gyakran
a legegyszerőbb szívekbıl fakad a hi-
teles öröm, amely az evangelizáció
hajtóereje.
Ferenc pápa üzenetének végén beje-
lentette, hogy II. János Pál lesz az
ifjúsági világtalálkozók nagy vé-
dıszentje. İ volt a kezdeményezı, a
nagy vonzerı, aki 30 éve a fiatalokra
bízta megváltásunk jubileumi évének
keresztjét. E jelképes gesztussal vette
kezdetét a fiatalok nagy zarándoklata,
amely attól fogva továbbra is átjárja az
öt földrészt.                (A MK nyomán)
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WebNıvér.hu – társ az otthoni ápolásban
A Lélek Szava örömmel tesz eleget annak a kérésnek, hogy lapunkban
is adjunk hírt errıl a hiánypótló s valóban nagy ínségen enyhíteni

kívánó új internetes  szolgálatról/ szolgáltatásról

Kórházból frissen hazakerült, to-
vábbi ápolásra szoruló hozzátarto-
zó. Beteg gyermek, vagy fogyaték-
kal élı rokon, ismer ıs. Idıs, tartós
gondozást igényl ı szülı, testvér,
vagy akár szomszéd.
Valószín ő, hogy mindannyiunk éle-
tében el ıfordult már, vagy el ı fog
fordulni e helyzetek valamelyike. Az
is lehetséges, hogy mi leszünk majd
azok, akiknek segít ıként helyt kell
állnunk elesett embertársunk mel-
lett.
Napjainkban egyre bıvül a személyes
gondoskodást igénylık köre. Ez rész-
ben a jól ismert demográfiai folyama-
toknak köszönhetı, de más okai is
vannak. Többek között a mind rövi-
debb kórházi tartózkodást preferáló
irányelvek, valamint az az egyre szé-
lesebb körben elfogadott tény, mely
szerint az idıs vagy beteg ember jól-
létét, felépülését, méltóságát legin-
kább otthoni környezetben kell és
lehet biztosítani.
A szociális és egészségügyi ellátó-
rendszer lehetıségeihez mérten min-
dent megtesz a látókörébe kerülık se-
gítése és ellátása érdekében, mégis
óriási szerep hárul az úgynevezett lai-
kus segítıkre az otthoni ápolás és
gondozás terén – legyenek azok roko-
nok, barátok, szomszédok vagy ön-
kéntesek.
Jól segíteni azonban nem is olyan
könnyő. Sokszor elıképzettség, ta-
pasztalat, rutin nélkül, úgy, hogy mi-
közben a beteg állapota javul, a gon-
dozó testi-lelki egészsége is épen ma-
rad.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
(MMSZ) számos, idıseket, betegeket

és fogyatékosokat ellátó intézményt és
szolgáltatást tart fenn.
Más módon is igyekszik segíteni, pl. az
általa lebonyolított Idısbarát Lakás-
programmal, vagy a jelzırendszeres
házi segítségnyújtás rendszerének be-
vezetésével.
A legújabb kezdeményezés e téren a
2013 ıszén elindított WebNõvér,
amely egy mindenki által elérhetı
internetes portál ( ). Az oldal megal-
kotásakor azt tartottuk szem elıtt,
hogy milyen támogatásra, információk-
ra van elsõsorban szüksége a laikus
segítınek. Többségük nem képzett
ápoló, ezért számukra az egyszerő
ápolási feladatok is nehézséget jelent-
hetnek. Ezek megtanulásában segíte-
nek az oldalon található rövid, közért-
hetı oktatófilmek . Az idıs, beteg em-
bert gondozó gyakran nem tudja, mi-
lyen külsı segítséget vonhat be, mire
jogosult az ápolt vagy ı maga, milyen
támogatást igényelhet és honnan.
Ezért a portálon megkereshetık a kö-
zelben mőködõ szociális és egész-
ségügyi szolgáltatók  és elérhetısé-
geik, egyúttal megismerhetı a szol-
gáltatások igénybevételi módja is.
A rokonát, ismerısét gondozó ember
sokszor magára marad, nem kap lelki,
mentális támogatást  megterhelı fe-
ladatához. Ezen kíván enyhíteni a
WebNıvér lelki feltöltıdést kínáló ro-
vata.
Mindezek mellett fontos, hogy az oldalt
felkeresı segítık professzionális el-
igazítást kapjanak, ha elbizonytala-
nodnak feladataik végzése során. Ezt
szolgálják a Gondozási és Jogi ta-
nácsadás menüpontok levelezı felü-
letei.
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„Szétkergették az apácákat”

Szegvár, 1946. március 7-e.
Mint elsőéves jelöltek voltunk ott. Rendesen teltek napjaink, reggel 6

órakor ébredtünk, reggeli ima a kápolnában. Szentmise akkor volt, ha
atya is volt. Ekkor éppen Pakocs helynök úr volt ott. Utána reggeli, elmél-
kedés és tanítás, majd mindenki ment a saját beosztását végezni.

Úgy tíz óra körül jött a faluból egy Zoli nevezetű fiú, aki elmondta,
hogy a falubeliek nagyon szervezkednek, ki akarják kergetni az apácákat –
és ezek mi voltunk. Miután ilyen üzenetet már többször is kaptunk, nem
hittünk neki. Most azonban tényleg jöttek, apraja-nagyja, az egész falu…
Volt egy fővezér, nagyhangú ember, aki ugyancsak tudott beszélni, és a
tömeg hallgatott rá. Az utca felőli nagy kapu zárva volt. Az udvar felé ke-
rültek, és így be tudtak jönni a földszintre. Mi már addigra felmentünk az
emeletre, mert a kápolnába nagy kövek repültek be, egy  csuda nagy kő
pont az oltár elé esett. A vasrácsos ajtót bezártuk;  ami az emeletre veze-
tett, azonban ez nem segített, mert a dühös  tömeg addig rázta az ajtót,
amíg az engedet t, és egyből jöttek föl  az emeletre. A főnöknőt keresték,
hogy szedje össze a lányait, és menjenek innét, mert „nem lesz jó vége”. A
folyosón hátbavert egy bekötött fejű, szúrós szemű asszonyság. Azt
mondta: Miért nem mész már innen? Pakolj és menj! Bent a hálószobá-
ban szinte lépni sem lehetett, annyian voltak. Volt ott egy kicsi dívány,
melyen a kistermetű Blandina testvér aludt. Erre a díványra hárman rá-
ültek, és dobálták magukat rajta, miközben nevetve kiabálták: „Itt  a
mennyország!"

Elkezdtünk pakolni valami keveset, hiszen zaklatottak voltunk.
Dávida lepedőjét vette elő, erre egy szemfüles asszonyság ki akarta tépni a
kezéből. Dávida erősebb volt: „Nem adom, nem hagyom, megdolgoztam
érte!" – mondta. Erre az asszonyság: „Mit  dolgoztál, te semmirekellő?"
Egy másik meg rám förmedt: „Te miért nem mész már innen?" A rendőr
azt mondta rá, hogy: „Dobják ki az ablakon!" Az asszonyság elindult fe-
lém, én az ajtó felé mentem, közben ő egy nagyot rúgott a bőröndömbe. A
bőröndöm a mai napig  őrzi ezt a rúgást.

A főnöknőnek össze kellett szednie bennünket.  „Hányan vannak?” –
kérdezte a vezetőjük. Néhány testvér azonban már elment a Kurca parton,
a kert végében. Pakocs helynök úr is itt ment el, mert azt kiabálták, hogy a
papot majd felakasztják.  – Teremtsünk elő mindenkit, mert bezárnak a
szenespincébe – mondták. Ki kellett nyitni a bőröndöket, fegyvert keres-
tek. Edina testvér sebes, fagyott ujjával nem tudta kinyitni a bőröndjét,
mire a tömeg vezére zsebkéssel esett neki a zárnak, s közben megsértette
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Edina testvér kezét. Az nagyon vérzett, és szegény Edina testvér nagyon
sírt, mert fájt neki. Utólag megtudtuk, hogy egy asszony, aki ezt látta, so-
káig nem tudott aludni, mert előtte volt a vérző kezű apáca. Mikor rend-
ben találtak mindent, átkísértek minket Viktória testvérhez, a közelbe. Ő
zöldkeresztes védőnő volt Szegváron, ő vezette le a falubeli asszonyok
szülését. Őt még egy ideig ott hagyták.

Délután jött két biciklis férfi, akik kikísértek a szegvári határ széléig,
s azzal hagytak ott bennünket, hogy ne is próbáljunk visszajönni, mert
nem lesz jó vége. A mindszenti határ felé mutattak, és teljes bizonytalan-
ságban ott hagytak minket. Mi, jelöltek heten voltunk, csak a két szegvári
jelölt maradhatott ott a faluban.

Klementin testvér, novicmesterünk és Zsófia testvér volt velünk. Ő,
pedagógus lévén, kollégáit jól ismerte, és hosszas gyaloglás után egy kol-
légájához vezetett minket. Igenám, de ott meg éppen pártgyűlés volt. Ez
este 9 óra közül történt. A kolléga rendes volt, kijött a gyűlésről, és így
Zsófia testvér elmondta neki, hogy mi történt. Egy kis tantermet kaptunk
padokkal, ahol az éjszakát eltölthettük. Az udvaron kút volt. Kenyeret és
szilvalekvárt kaptunk, ami igen jólesett, hiszen egész nap nem ettünk
semmit. Hajnali négykor ébresztettek, és ismét kenyeret és lekvárt hoztak.
Mást nem tudtak adni, de ezt jó szívvel adták. Éjjel kevesen tudtak aludni.
Dávida fehér lepedőbe csavarta magát, amin többen kuncogtak, mond-
ván, hogy itt a szellem. A hold is bevilágított. Fiatalok voltunk, könnyen
viseltük a megpróbáltatást, ez volt a szerencsénk.

Kora reggel, még sötétben indultunk el a mindszenti országúton.
Mindszenten vásár volt, az országúton egymást érték a lovaskocsik. Kia-
báltak nekünk: „Van hathetes nagyon szép kismalacunk, vegyék meg!”
Mindenáron nekünk akarták eladni. Mások meg azt kiáltották: „Hallot-
ták-e, hogy Szegvárról kikergették az  apácákat?" És mi voltunk azok.
Egész nap mentünk, sötétedésre  Emőke szüleihez értünk, akik tanyán
laktak. Meglepődve. de szeretettel fogadtak, és kilencünket ott tartottak.
De másnap már onnan is tovább  kellett mennünk, mert Szegvárról
valahogv megtudták, hogy  ott vagyunk.

Zsófia testvér ismerős volt a mindszenti határban. Egy dombon lévő
kis kápolnában, a sekrestyében húztuk meg magunkat, Zsófia testvér a
gondnoktól elkérte a kulcsot. Ez már estefelé történt. A közeli házakban
azt hitték, hogy litánia lesz. Mikor megtudták, hogy kik vagyunk, többen
feljöttek. „Jóhiszeműen jöttünk, tessék beengedni" – mondták, s kenyeret
meg frissen fejt tejet hoztak nekünk. Ilyen jók voltak hozzánk.  Szegvárról
a szép, pirosarcú, bihari kislány biciklin hozott nekünk élelmet.
Klementin és Zsófia testvér elmentek családokhoz, hogy ki fogadna be
bennünket. Egyesével, kettesével sikerült elhelyezni minket. Hármunkat
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egy fiatal házaspár fogadott be. Aranyosak, kedvesek voltak, mindennel
elláttak.

Két hétig így éltünk, amíg Pestről az útiköltséget Horóci úr elhozta.
Másnap még sötétben, kora reggel kettesével mentünk a mindszenti ál-
lomásra. Ismét hetipiac volt, és sokan jártak az országúton, de az nekünk
jó volt.

Az állomáson zsúfolt vonatra szálltunk, és Pestig álltunk. Egyszer
csak valaki megszólal nagy hangon: „Itt van az újságban, hogy  Szegvárról
az apácákat kikergették”. Mi meg ott álltunk, és hallgattunk nagyokat.

Mikor késő este megérkeztünk az Anyaházba, már mindenki aludt.
Kornélka matracokat rakott Paula testvér kis „kuszlija” elé, takarót, lepe-
dőt kaptunk. Beszabadultunk a fürdőszobába, tisztába tettük magunkat a
nagy boldogságban, hogy végre az Anyaházban vagyunk. Életemben nem
aludtam olyan jót, mint akkor éjjel.

Hála és köszönet az édes Jézusnak mindenért. Ő tudja, mi válik lel-
künk üdvére. A Szentlélek Úristen áldása kísérje mindazokat, akik annak
idején velünk jót tettek!

Majdnem megfeledkeztem az aranyos Matyi bácsiról. Ő mindenes
volt Szegváron. A jelöltek megmentője. „Kedves jelölt, csak menjen, majd
én megcsinálom" – így segített nekünk. És amit vállalt, meg is tette, be
volt fejezve. Matyi bácsi annyira vágyott utánunk, hogy feljött az Anya-
házba, és jelentkezett Paula testvérnél, hogy alkalmazza őt itt, Pesten,
mert nagyon hiányzunk neki, nem tud meglenni nélkülünk. Ő is jelölt már
– mondta.

Szaniszla testvér

(Visszaemlékezésének szerkesztett változata)

Szociális
testvérek
1947-ben
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Elıkészületek
az egyházi mozgalmak és közösségek

3. világkongresszusára

A Világiak Pápai Tanácsának szervezésében kerül sor  Rómában no-
vember 20 és 22. között a találkozóra, amelynek a M aria Mater
Ecclesiae Pápai Nemzetközi Kollégium ad majd otthon t – tájékozta-
tott a Vatikáni Rádió.
Az elsı ilyen jellegő kongresszust 1998-ban, a következıt 2006-ban tar-
tották II. János Pál, illetve XVI. Benedek pápasága idején, az egyházban
és a világban mőködı hívı közösségek identitásáról és küldetésérıl.

A mostani kongresszuson több mint 80 nemzetközi szervezet és több
mint 55 közösségalapító és felelıs vezetı győlik majd össze Rómában,
akikhez néhány püspök is csatlakozik az egyházmegyék, valamint a Ró-
mai Kúria részérıl. Az eseményen részt vevı, a világon leginkább elter-
jedt nemzetközi szervezetek küldöttei folyamatos párbeszédben állnak a
vatikáni tanáccsal.
A kongresszus témája: „Az evangélium öröme: misszió s öröm”.
A találkozó mottóját Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdető apostoli
buzdítása ihlette, amelyben ezt olvassuk: az evangélium öröme, ami el-
tölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm. Mindig a kifelé
nyitás és ajándékozás dinamikája szerint m őködik, az önmagunkból
való kilépés, a zarándoklás, az újabb és újabb magv etés lendületé-
vel.  Az Úr azt mondja: „Tovább kell mennünk a szomszédos helységek-
be, hogy ott is hirdessem az igét, hiszen ezért jöttem” (Mk 1,38). Amikor
a magot elvetette egy helyen, nem idızik tovább, hogy jobban elmagya-
rázza, vagy újabb jeleket adjon, hanem a Szentlélek más helységek felé
indítja.

Az Evangelii gaudium igazi útmutatóul szolgál az eg yházi mozgal-
mak és az új közösségek számára.  Ebben a dokumentumban az evan-
gelizálás új állomását az öröm határozza meg: „az evangelizálás édes és
vigasztaló öröme”, amelyet Ferenc pápa fı célkitőzésként állít napjaink
Egyháza elé. A novemberben megrendezendı kongresszus fı célja az,
hogy erre az örömteli missziós lelkületre buzdítsa a résztvev ıket.
Egy önmagából kilépı, kifelé nyitó Egyház építésére szólítja Ferenc pápa
a híveket, emlékeztetve rá, hogy az egyházi mozgalmak és új közös-
ségek is értékesen hozzájárulhatnak az evangelizáló  küldetéshez  –
nyilatkozta Stanisław Ryłko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsának elnö-
ke.
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A novemberi kongresszus világos és határozott választ kíván adni e
mozgalmak és közösségek részérıl a missziós megújulásra, melyre az
egész egyház hivatott. Josef Clemens püspök, a Világiak Pápai Taná-
csának titkára szerint a találkozás, a párbeszéd és egymás kölcsönös
meghallgatása jellemzi majd az esemény légkörét.  Tehát nem egy tu-
dományos találkozóról van szó, amelyen elıadások hangzanak el a hall-
gatóság elıtt. Sokkal inkább ötletek, benyomások, tapasztalatok cse-
réjérıl, melynek során maguk a résztvevık válhatnak a kongresszus fı-
szereplıivé, megosztva mindenkivel saját észrevételeiket a megadott té-
mákról. (MK)

Ferenc pápa a Katolikus Karizmatikus Megújulás
37. Nemzetközi Találkozóján

A történelemben els ı ízben vett részt egy pápa a nemzetközi kariz-
matikus találkozón, melyet Rómában, az Olimpiai Sta dionban tartot-
tak.
A június 1-2-i eseményen mintegy 50 ezren vettek részt több mint 50 or-
szágból. A találkozó programja imából, tanúságtételekbıl és dialógusból
állt össze, témája: „Tartsatok b őnbánatot! Higgyetek! Vegyétek a
Szentlelket!”

Salvatore Martinez, az esemény szervezıje elızetes híradásában jelez-
te, hogy részt fognak venni és osztozni fognak ezen a találkozón a Lé-
lekben az evangéliumi és pentekosztalista kisegyházak is, mert kíváncsi-
ak, mi történik a Katolikus Egyházban.
A megújulás helyreállítása, újraértelmezése annak, ami az Egyház, az
evangéliumok, a hit lélektana. S ez nem más, mint maga a Szentlélek,
aki ma is úgy nyilvánítja ki önmagát, mint tette az elsı Pünkösd napjai-
ban.
A Katolikus Karizmatikus Megújulás igen népszerő, nemzetközi mozga-
lom a Katolikus Egyházon belül. Közel negyven éves története van már
ezeknek a találkozóknak.

Martinez a Zenitnek adott egyik interjúban elmondta, hogy a Szentatya
lelkesen fogadta el a meghívást. Ezt mondta: „Szeretnénk, ha a találkozó
itt lenne Rómában, a kereszténység szívében. Amikor egy magánkihall-
gatáson beszéltem a Pápának arról, hogy szeretnénk áthelyezni a talál-
kozót Rómába, a Pápa azt válaszolta: ott leszek!
Ennek a találkozásnak a felhívása: „Tarts b őnbánatot! Higgy! Vedd a
Szentlelket!”  – alkalmas arra, hogy válaszoljon a hívık és nem hívık
kérdésére: Mi történik itt? Mit kell tehát tennünk?! /Zenit/
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A SZÉPSÉG ÚTJA –
– mint az evangelizáció és a dialógus kiváló lehetısége

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

SZÉPSÉG A LITURGIÁBAN (folytatás – befejez ı rész)

… Szükséges, hogy visszaadjuk a liturgia valódi ragyogását, méltóságát, valódi
szépségét, hogy újra felfedezzük a Krisztus misztériuma iránti érzéket, hogy a részt-
vevık képesek legyenek belépni az ünnepelt misztérium szépségébe, és azt hitelesen
megélni.

A liturgia nem az ember, hanem az Isten mőve.  … az imádság nem a tevé-
kenység gyümölcse, nem produktum, nem érdem, hanem a misztérium kifejezıdése,
amit nem lehet megérteni, amit elsısorban be kell fogadni. Olyan tevékenység, mely tá-

vol áll a hatékonysági szemlélettıl. A li-
turgiában résztvevı attitődjét a befo-
gadás jellemzi, ez a lelki életben való
haladás feltétele. S ez a magatartás már
nincs meg spontán módon egy olyan tár-
sadalomban, ahol még a legmeghittebb
érzelmeket is racionális módon vizsgál-
ják.

Nem kevésbé fontos, hogy az egy-
házi épületek, liturgikus tárgyak szép-
ségét visszaadjuk. Így ezek hozzájárul-
nak a keresztény liturgia hitelességéhez,
és elısegítik a hívek teljes részvételét az
isteni misztériumban, ahogyan ennek
fontosságát sokszorosan kifejezte az Eu-
karisztiáról szóló Püspöki Szinódus.

A templomoknak mindenképpen
esztétikailag szépnek, jól díszítettnek
kell lenniük, a liturgiát megfelelı ének és
igényes zene kell, hogy kísérje, a liturgi-
ának méltónak, a prédikáción érzıdnie
kell a felkészültségnek. Mégsem ez ön-
magában a via pulchritudinis, ami meg-

változtat bennünket. Ezek csak az elıfeltételek, melyek elısegítik Isten kegyelmének te-
vékenységét. A liturgia részvevıit segíteni kell arra, hogy megértsék a liturgiát, mint isteni
tevékenységet, mely nincs alávetve a légkörnek, elıírásoknak, mert a liturgiában az
Egyház a hit misztériumát ünnepli.
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KONKLÚZIÓ

Ahhoz, hogy a via pulchritudinis, a szépség útja  az evangelizáció és a dialógus útja
lehessen, általában jó azzal a kérdéssel kezdeni, hogy mi a szépség. Ez a kérdés, lehet
hogy lappangva, de minden ember szívében ott van, s minden jóakaratú emberben mő-
ködik a láthatatlan kegyelem, ami elvezetheti ıket a tökéletes emberségre, a mi láthatat-
lan Istenünk képmásiságára.

Ez visszavezet bennünket a kezdetekhez, ahogyan az ember a bőnbeesés óta ke-
resi a szépséget. A keresés végigvonul a történelmen, a szép alkotások sokaságán,
mely egy civilizációban sem elégítette ki ezt a szomjúságot.

Pilátus az igazságról kérdezte Krisztust. Krisztus válaszként hallgatott, mert az igaz-
ság szavak nélkül is megérinti szívünket. Jézus a tanítványoknak kinyilatkoztatta magát
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Most pedig hallgat. De megmutatja az igazság
útját, mely a keresztre vezet, s ez a bölcsesség misztériuma. Pilátus nem értette meg, s
mégis titokzatos módon válaszol a saját kérdésére, amikor így kiált a tömeg elıtt: Íme az
ember! İ a Krisztus, az Igazság.

Amennyiben a szépség az igazság ragyogása, akkor a Pilátus kérdése a mi kér-
désünk is, s a válasz is ugyanaz: Jézus maga a szépség. Az Úr a Tábor hegytıl a Kál-
váriáig kinyilatkoztatja magát, megvilágítja az ember misztériumát, melyet eltorzított a
bőn, amelyet azonban megtisztított és újjáteremtett a Megváltó Szeretet. Jézus nem egy
lehetséges út az utak közül, nem egy igazság más igazságok közül, és nem is egyféle
szépség a sokféle között. İ az élı út, mely elvezet az élı igazsághoz, mely valódi éle-
tet ad. Jézus a legnagyobb szépség, az Igazság ragyogása, minden szépség forrása,
mert az Ige testté lett. İ az Atya kinyilatkoztatása: „Aki engem lát, látja az Atyát ." (Jn
14, 9.)

A szépség archetípusa, összefoglalása a kereszten az Emberfia arcán nyilatkozik
meg. Mivel ez Isten végtelen szeretetének kinyilvánulása, aki teremtményei iránti irgal-
masságában helyreállítja a bőn miatt elveszett szépséget. „A szépség menti meg a vi-
lágot”, mert Krisztus a szépség, a rosszat legyızı egyetlen szépség, mely gyızedel-
meskedik a halálon. A szeretet miatt a legszebb az emberek fiai közül a fájdalmak férfia
lett, akinek nincs szépsége, aki nem fönséges, akit nem kívánunk  (Iz, 53, 2), aki így
szolgálta az embert, minden egyesünket, szépségének teljességével, méltóságával.
Krisztusban és csak benne a via crucis –  via lucis-szá és via pulchritudinis-szé ala-
kult.

A harmadik évezred Egyháza keresi az Úrral való találkozásnak ezt a szépségét, és
Vele azt a lehetıséget, hogy korunk emberével a Szeretet dialógusába lépjen. S az Egy-
ház Benedek pápával együtt azt válaszolja a kultúrák szorongásaira, reményeire, örömei-
re: „Ha beengedjük Krisztust az életünkbe, semmit sem veszítünk el abból, ami éltünket
szabaddá, széppé és naggyá teszi! Egyáltalán nem!  A Vele való barátságban az élet ka-
pui tágasra nyílnak. Csak ebben a barátságban nyilatkozik meg valójában az emberi lét
nagysága. Csak ebben a barátságban tapasztaljuk meg a szépséget és szabadságot”.

Fordította: Sz. Ágnes testvér
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Imába forduló emlék

Megyek a kert végébe,
Cipelem kis székemet.

Szívem oda vonz.
A sűrűn vetett

kukoricás közt leülök.
Itthon vagyok.

Nyugalom és boldogság vár.
Mélységes szeretet ölel át.

Őt érzem.
A házban szeretteim,
de most Nála vagyok -

Otthon.
Nem szól.
Én sem.

Dorombolok, mint a macska
gazdája ölében.
Eszem békéjét

Iszom nyugalmát.
A levelek arcom cirógatják.

Jó nekem itt lennem.
Mindörökké ! Amen.

Könyörgés

Mindenben Minden
Nyíljál ki bennem.

Illatod bódít,
Szépséged hódít.

Sose hagyj el engem!

Társam

Társam, vigaszom, Uram!
Míg a Fát tovább hurcolom, mel-

letted érzem magam.
Vígan araszolok az úton,

Irgalmadba kapaszkodom!

/A- -a/

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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