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Városmissziós hét –
NAPRÓL NAPRA

Ajánló

KEDVES OLVASÓ!
Egy „rendkívüli kiadást” – Lélek
Szava számot – tart a kezében, hiszen
szeptember 16-tól 22-ig egy
rendkívüli hetet élt át nemcsak a
fıváros, hanem vele együtt az
egész magyar katolikus egyház. Ez
a szám a budapesti VÁROSMISSZIÓ
jegyében született – így a szokásos ro-
vatbeosztásunk helyett most ennek a
hétnek az eseményeit kísérjük végig
NAPRÓL NAPRA.
Olyan gazdag volt ez a hét esemé-
nyekben, hogy még csak meg sem le-
het kísérelni a teljességet, csupán egy-
egy morzsányit, mozaikkockákat
tudunk közölni. Egyébként is sokat
hallhattak, olvashattak róla már kedves
Olvasóink, legalábbis a katolikus sajtó-
ban, médiumokban. Társaságunk, a
szociális testvérek igen aktívan
bekapcsolódtak (ahogy már koráb-
ban is hírt adtunk róla) már az elıké-
születekbe és magán a missziós héten
is – a fiataloktól az idısebb testvérekig
– , így bıségesen tudott A Lélek
Szava válogatni még azokból a
programokból is, amelyekben testvé-
rek vettek részt, többen kiemelt helye-
ken, a központi rendezvények szerve-
zésében, lebonyolításában, a legkülön-
bözıbb szinteken, szolgálatokban. En-
nek köszönhetıen a szerkesztıség re-
méli, hogy tud még újdonságokkal is
szolgálni...
A Lélek Szava igyekezett jelen lenni
minél több programon, ill. különféle
forrásokból tájékozódni s  tudósítani a

lap hasábjain. Így is lemaradtunk
olyan fontos eseményekrıl pl. mint a
budai Cisztercita Szt. Imre plébá-
nia Kis Szent Terézzel kapcsolatos
rendezvényeirıl – amit igen sajná-
lunk.
Kérjük kedves Olvasóinkat, fogadják
szeretettel, nyitott szívvel-lélekkel tö-
redékes híradásainkat – innen-onnan a
városmissziós programkínálatból.
A beszámolókból még lapunk kö-
vetkezı számába is bıségesen jut
– pl. a mőhelymunkákkal kapcso-
latos ismertetéseket, interjúkat
(till. amiket a testvérek vezettek)
félre kellett tennünk hely hiányá-
ban.
Az egy-egy napra jutó válogatás jól
tükrözi a bıségnek azt a zavarát,
ami elıtt álltunk – többek között a je-
len sorok írója is. Nehéz volt eldönteni
egy-egy napon, hogy mibe kapcsolód-
jon be az ember: pl. hallgasson elı-
adásokat, tanúságtételeket (töltekezve
a sok lelki kinccsel, amit persze aztán
tovább is lehet adni), vagy inkább ak-
tív részvevıként kapcsolódjak be a
misszióba, tanúságot téve Isten meg-
tapasztalt Szeretetérıl, az élı Jézus
Krisztusról, aki ma is köztünk jár-kel,
lelkeket keresve, jót cselekedve.
Végül egy vegyes programot állí-
tottam össze magamnak/magunknak –
s kedves Olvasóinkat is erre a válto-
zatos „résztvételre” hívja meg A Lélek
Szava.
Egy szubjektív vallomással szeret-
ném zárni ajánló soraimat: én magam
felnıttkori megtérıként a nyolcvanas
években, bölcsészdiplomával a zse-
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bemben mentem el egy nagybudapesti
egyházközségbe dolgozni, azzal a
vággyal, hogy tanúságot tehessek
sokak elıtt a megtalált hit örömé-
rıl, Isten megtapasztalt Szeretetérıl.
A Szentlélek elvezetett arra a helyre,
ahol ez lehetségessé vált – éveken
keresztül jártam két nagy lakótele-
pet, becsengetve a lakásokba család-
látogatóként. Az Úr küldötteként,
misszióként éltem meg ezt a szol-
gálatot, ami akkoriban még sokakból
értetlenséget váltott ki, amolyan
szektás dolognak vélték.
De nagyon sok olyan pozitív „élmény-
ben”, találkozásban volt részem, amirıl
ezen a szeptemberi héten sok katoli-
kus szolgálattevı lelkesen beszámolt, a
felfedezés örömével, hogy lehetséges
nekünk, katolikusoknak is, el-
hagyva a templom falait, meg-
vallani a hitünket, megszólítva a
keresı, Istenre szomjazó – re-
mény- és irányvesztett – embereket.
Nem rájuk erıltetve a „kincsünket”,
mégis igyekezve teljesíteni Jézus mis

sziós „parancsát”: „menjetek – hirdes-
sétek az Evangéliumot...”, tegyetek
tanúságot rólam – s Én veletek le-
szek..., aki megvall engem az emberek
elıtt, azt én is megvallom mennyei
Atyám elıtt... – s lehetne folytatni az
idézetek sorát.
Azzal a lelki szabadsággal folytatva
ezt a missziót, hogy ha elutasítanak,
nem engem utasítanak el, hanem ma-
gát az Urat – Aki annyira tiszteletben
tartja az ember szabadságát, hogy
senkire sem erılteti rá magát, csak
szelíden felkínálja az „élet útját”
mindenkinek, aki nem zárja be elıtte
lelkének ajtaját. Jézus jobban szereti
az embert – minden egyes embert,
személyesen – mint én, İ tudja, mikor
van itt a „kellı idı”, az üdvösség
ideje egy-egy ember számára,
amikor meghallja az İ szavát, zör-
getését, és képes befogadni a Meg-
váltás, az Új Élet Örömhírét, amit az
érte keresztre feszített és feltámadt
Krisztus hozott  neki – és az egész vi-
lágnak.          Exner Gabriella testvér

A Mindszenty József emlékére rendezett zarándoklat
– a Városmajorból
Máriaremetére – ebben az
évben egyúttal a Városmisz-
sziós hét nyitánya is lett.
Olyan sokan részt vettek
benne, hogy szőknek bizo-
nyult az elıre elkészített, a
templom fıbejárata elıtt
felállított oltár elıtti hely, így
át kellett szervezni a szent-
mise bemutatásának helyét
a  templomkertben található
Mária-oltárhoz.
– A mai ember nyelvén kell
hirdetnünk az örömhírt, ta-
núságot téve reményünkrıl.

Tanúkra van szüksége a mai világnak, olyan keresztényekre, akik élik a hitüket
– mondta szentbeszédében Erdı Péter bíboros, a szentmise fıcelebránsa.

(Fotó: Gaál V.)
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Legyünk a remény és a jövı
elszánt munkálói

SZEPTEMBER 16-ÁN ÜNNEPI SZENTMISÉVEL KEZDİDÖTT A BUDAPESTI
VÁROSMISSZIÓ rendezvénysorozata.
A szentmise kezdetén körmenetben vitték a zsúfolásig megtelt Szent
István-bazilikába Lisieux-i Szent Teréz ereklyéjét.

Néhány gondolat Erdı Péter bíboros szentbeszédébıl

A mai évközi 24. vasárnap evangéliuma gyönyörő nyitánya a Buda-
pesti Városmissziónak. Szent Lukács evangéliumában az elveszett bá-
rányról, az elveszett drahmáról és a tékozló fiúról olvashatunk. Min-
dezek a történetek megmutatják nekünk, hogy milyen kedves Isten
elıtt az az ember, aki távol áll, aki valamilyen szempontból elve-
szett, aki nem találja az igazi célhoz vezetı utat. Isten együttérzı sze-
retettel kíséri az ilyen embereknek az útját is.

Minél távolabb van valaki Krisztustól, annál inkább felelısek va-
gyunk érte. Keresztény küldetésünk alapvetıen missziós küldetés. Mi-
nél inkább elveszettnek érzi magát körülöttünk a világ, annál inkább
elébe kell mennünk az atya módjára mindenkinek, aki kétségbe esve
keresi a helyét ebben a világban. Missziónk tehát magának Istennek a
tervét hajtja végre, magának Krisztusnak a küldetésében részesül.
Ilyen örömmel és felelısséggel igyekezzünk ezt teljesíteni.

A missziós héten kilépünk az egyházközségek falai közül, kilépünk
a vallásos emberek megszokott közösségi életébıl, hogy elvigyük Krisz-
tust azokhoz is, akik talán hibájukon kívül nem hallották róla az igazi
örömhírt. Lehet, hogy hallottak róla beszélni, de talán még soha nem
jártak egy katolikus templomban. Talán hallottak valamit az Egyházról
is, de inkább torzképet, karikatúrát, vagy szándékosan, rosszindulattal
eltorzított, téves képet kaptak róla, ami alapján nem is születhetett
meg bennük az érdeklıdés, hogy az Egyházat jobban megismerjék, hogy
a tanításában elmélyedjenek. Nem is villant fel bennük a remény, hogy
talán éppen itt találják a megoldást a saját életükre is. Éppen ezért ne-
künk kell most kilépni, és a kultúra minden területén, a mővészetek
és a zene nyelvén, az utcai rendezvények nyelvén meg kell szólítani
az embereket, és utánuk kell menni mindenhova, ahol ık járnak, és
ahol mi magunk is minden nap megfordulunk. A metróban, vagy a nagy
áruházakban és bevásárlóközpontokban. Mindenütt, ahol az emberek
élnek, dolgoznak...
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Nekünk, keresztény embereknek értékes a világ, mert Isten
teremtményének tartjuk. Az ı léte világítja be a világ létét is, ı ad
értelmet a mindenség mőködésének, ı az, akinek tulajdonítjuk a
világmindenség fennmaradását a létben, és egyben hisszük és valljuk,
hogy neki terve van a világmindenséggel. Terve van az emberrel is,
az emberiséggel és az egyes emberel, terve van a népekkel, szóval
hisszük, hogy gondviselı, szeretı személy áll a világ fölött, aki velünk
is külön-külön foglalkozik. Istennek ez a gondviselı szeretete a maga
legnagyobb teljességében Jézus Krisztus személyében nyilvánult
meg az emberiség elıtt. Tehetünk-e hát nagyobb jót
embertársainkkal, mint hogy megismertetjük ıket Krisztussal? Ettıl
ragyog fel az ı életük is, ettıl kaphat reményt, ettıl kaphat jövıt
városunk, népünk és az egész emberiség. ...

A Szakrális Mővészetek Hetének megnyitója
A Városmisszió szerves részeként induló eseménysorozat olyan gazdag kí-
nálattal várja a látogatókat, hogy azt szinte felsorolni is lehetetlen. – mondta
Erdı Péter bíboros, a Szakrális Mővészetek Hetének egyházi védnöke a szep-
tember 15-i megnyitón az Iparmővészeti Múzeumban.

A szépség, a jóság és az igazság hitünk szerint az Isten alkotta világot jel-

lemzik, a vallás pedig az ember megnyílását a transzcendencia felé. A Nyitott

templomok éjszakája is egy megnyílás...

Egy régi hagyomány szerint az elsı szakrális mővész maga Lukács evan-
gélista volt, aki ikonon mutatta be Szőz Máriát, karján a gyermek Jézussal.
Nem volt mindig teljesen harmonikus az Egyház és a mővészetek viszonya, de
idınként szent képzımővészek is színre léptek, akik az elvont teológiai tanítást
mőalkotásokkal hozták emberközelbe... „Aki Krisztus dolgait készíti, annak min-
dig Krisztussal kell lennie” – idézte Erdı Péter Vasari nyomán Fra' Angelicót, a
középkor egyik legnagyobb egyházi festıjét. Említette még az orosz ortodox
egyház által szentté avatott Andrej Rubljov példáját, akinek freskói a valláselle-
nes szovjet idıkben is képesek voltak felébreszteni a hitet.
„Az isteni kegyelem ereje a tárgyakban is képes mőködni, a mővészet egy-
fajta missziós eszközként is felfogható.”

Az évszázadok során átértékelıdött a szakrális alkotások szerepe. Ami
korábban csak „Biblia Pauperum”-ként (Szegények Bibliájaként) szolgált, az
mára a mővészettörténet része lett – mondta Blanckenstein Miklós, a Város-
misszió papi felelıse. – A jelenlegi rendezvénysorozat rá akarja irányítani a fi-
gyelmet arra, hogy a templomok nem múzeumok s a bennük lévı mővészi ér-
tékek nem csupán kultúrhistóriai leletek, hanem élı vallási tartalmakat is

hordoznak, Istenre irányítják a figyelmünket.
Az elıadómővészet is szerves része a szakrális mővészetnek – errıl tanús-

kodott a Banchieri Énekegyüttes zenei elıadása is. (M. K. nyomán)
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Túl a láthTúl a láthTúl a láthTúl a láthaaaatóntóntóntón

A Városmisszió keretében a
Központi Szeminárium ke-
rengőjében Túl a láthatón
címmel nyílt meg öt fiatal
képzőművész közös tár-
lata, melynek megálmodója
és kivitelezője Sári Gabri-
ella festőművész-restaurá-
tor testvérünk volt. Akik ott
voltunk a szeptember 15-i
nyitó ünnepségen, vagy akik a későbbiek során tértek be megnézni a ki-
állítást, meggyőződhettünk arról, hogy milyen szépen sikerült a meg-
valósítás.

A megnyitón Bíró László püspök

atya szólt nagyon komolyan, hozzáér-

tőn a kiállító művészekről és műveikről.
Néhány gondolatát idézzük:

Ezek a művek különböző stílusban ké-

szültek, más-más eszköztárral, de közös
bennük az, hogy azonos szintről, mély-

ségből születtek, egy meditációs csend-

ből, imából – s a befogadásukhoz is ez a
hozzáállás szükséges. Nem lehet végigro-

hanni rajtuk, meg kell állni az egyes al-

kotások előtt, időt kell szánni a befogadá-
sukra...

A művészek sajátos érzékenységgel

látják a világot, s szeretnék azt a látásmó-
dot, ahogyan a bensejükben tükröződik a

valóság, átadni a képek szemlélőinek,

hogy kicsit ők is hasonlóképpen lássa-
nak... Ezt követően kitért minden egyes

művészre, értékelve a tárlaton látható műveiket. A meghitt, baráti légkörben zajló,

bensőséges s mégis emelkedett hangulatú megnyitót Regenhart Zsuzsanna szép
hegedűjátéka tette még ünnepélyesebbé.

Végül megkérte a püspök atya a kiállító művészeket, hogy egyenként mondja-

nak magukról, ill. alkotásaikról néhány mondatot.
Balla Lajos – akinek a festménye szerepelt a kiállítás meghívóján, ill. plakát-

ján – elmondta, hogy nagyon szereti az ikonokat, s tanulmányozta is az ikonfesté-

szet szakirodalmát. P. Florenszkij írja, hogy az ikon egy láthatón túli valóság-
ra nyitja meg az ablakot. – Lajos kedvenc témája az ablakok festése – ezeket
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mintegy modern ikonként értelmezi, amelyeken keresztül átsejlik a túlsó oldalon
látható – változó –valóság... De ezt ő maga tudná megfogalmazni, Sári Gabriellá-

tól tudom, hogy le is írta egy tanulmányban (amit szívesen közölne A Lélek Szava,

ha a terjedelmi korlátaink megengedik...).

Az öt fiatal művészről és a püspök atyáról

készült fotó lapunk 2. oldalán látható, balról
jobbra: Fecske Orsolya, Magyar Kriszti-

na, Bíró László püspök atya, Balla La-

jos, Sári Gabriella, Bódi Katalin. – A Lé-
lek Szava elkövetkező számaiban szeretnénk

kicsit bemutatni őket, egy-egy írásukon, alko-

tásaikon keresztül. Most csak egy rövid beszél-
getés erejéig kértem meg Sári Gabriella test-

vért mint a tárlat létrehozóját, hogy válaszol-

jon néhány kérdésre.

– Gabi, elsı ízben állítottatok ki így
együtt, tehát nem egy már meglevı alkotói
csoportról van szó. Mi indított arra, hogy ösz-
szehozd ezt a kis mővészcsapatot? Gondolom,
van valami találkozási pont köztetek, ami ösz-
szeköt benneteket...

– Az volt a fontos számomra, hogy ez egy

olyan kiállítás legyen, ami illeszkedik a Város-

misszió elgondolásához, tehát olyan mővésze-

ket igyekeztem összegyőjteni a baráti körömbıl, akik hiteles keresztény életet él-

nek, s a mőveikkel is tanúságot tesznek a hitükrıl. A kiállító mővészek szinte

mindegyike felnıttként tért meg, kötelezte el magát Jézus Krisztus mellett, s sze-

retnék a mőveikkel is hirdetni az Evangélium örömhírét. Alkotásaik közül sok

konkrét biblia-idézetet (bibliai jelenetet, bibliai alakokat) elevenít meg, sok ké-

pen meg is jelennek ezek a szentírási szövegek.

– A legtöbb műnek már a címe is utal a forrásra (pl. A Prédikátor könyve, A
Teremtés első napja stb.) ...

– Az is egy fontos cél volt, hogy Isten szavát szolgáljuk a képek által, hogy utat

készítsünk az Ige befogadása számára, és hogy ne csak a képeink, hanem mi
magunk is beszélhessünk az örömhírről. Nemcsak kiállítottuk a képeket, hanem a

Városmisszió keretében megbeszélt időpontokban vártunk ismerősöket, akiknek

megmutattuk a kiállítást, és a képek kapcsán beszéltünk a számunkra fontos való-
ságokról – hitünkről, Istenről. Még két Bibliát is kitettünk, hogy ki lehessen ke-

resni a képeken idézett szentírási részeket.

– Végigjárva a tárlatot, feltőnı, hogy nem csak az életszemléletben, emberi
és mővészi hitvallásban s a képek tartalmában nyilvánul meg köztetek a hasonló-
ság, hanem még a kifejezési mód, eszközök is mintha összekötnének titeket. A
Szt. István bazilika altemplomában látható kiállításhoz (melyen szintén szere-
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peltek egy-két alkotásotokkal, till. Fecske Orsolya testvér és te) a Molnár C. Pál
Baráti Kör célkitőzéseihez igazodva figurális, hagyományosabb formanyelven
készült alkotásokat kértek. Nagyon sok szép alkotással találkozhattunk ott is, la-
punk hátsó borítóján be is mutatunk közülük néhányat.

Az itt kiállított mővekre viszont inkább a modernebb kifejezési eszközök,
technikák a jellemzık. Ez is egy szempont volt a válogatásban?

– Igen, szeretnénk bevonni a nézőt egy kommunikációba, amit nem fel-
tétlenül figurális nyelvezettel, hanem egy szimbolikusabb, elvontabb nyelve-

zettel is el lehet érni. Legalábbis azoknál, akik hajlandók egy kis időt szánni arra,

hogy megálljanak a képek előtt.
Beszélgetésünk végén még arról mesélt Gabi, hogy milyen élményei voltak a

tárlatvezetések során. Pl. betért két néni, akik láthatóan nemigen tudtak mit kez-

deni a kiállított művekkel. Gabi végigvezette őket a kiállításon, s beszélt az egyes
művekről, értelmezve őket, s a két nénit nagy örömmel töltötte el az, hogy így, a

szimbólumok nyelve által új dolgokat

értettek meg a hitről, a természetfölötti
valóságokról.

Reméljük, egyre több ilyen kiállítást
láthatunk a jövőben, kortárs művészek

„szakrális” műveiből (nem leszűkített

módon értelmezve a szakralitást), s ezek
egyre inkább kiszorítják a bizony ma

gyakran látható bántóan giccses „vallá-

sos” képeket. S reméljük, hogy a „látha-
tón túli” világról való tanúságtétel mel-

lett a közízlést is jó irányban formálják

majd az igényes, valódi esztétikai értéket
képviselő alkotások, legyenek azok akár

figurális, „klasszikus” stílusban készül-

tek, vagy egy modernebb formanyelven
szólók...

(Kép és szöveg: Exner G. testvér)

Vihar. Fecske Orsolya grafikája


