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Néhány pillanatkép
a főváros tereiről

A Mária Rádió körkapcsolásos mősorának köszönhetıen délutánonként be-

pillantást nyerhettek a hallgatók, pontosabban belehallgathattak a tereken

és utcákon zajló evangelizációba is. Szerdán délután A Lélek Szavának is sike-
rült „elcsípnie” néhány morzsát...

A Blaha Lujza tér gazdái a karizmati-
kus közösségek, élükön az Új Aratás
közösséggel – mondja
a helyszíni tudósító.
(Vezetıjükkel, Bartha
Angéla testvérrel, aki
az egész Blaha Lujza
téri evangelizáció fı
felelıse volt, A Lélek
Szava is készített in-
terjút, ami lapunk .....
oldalán olvasható.)
A tudósítótól megtud-
juk, hogy a színpadon
az alcsútdobozi és a
váli közösség közös
mősora folyik éppen, egy pantomim,
ami a jó és a rossz közötti bokszmér-
kızést jeleníti meg. Érdekessége, hogy
gyerekek is szerepelnek benne. Ugya-
nakkor komoly családapák a közössé-
gek tagjai, vezetıi: az alcsútdobozi
állatorvos, a váliak vezetıje pedig egy
kilencgyermekes családapa. Naponta
feljönnek Budapestre, mert olyan
fontos számukra ez a szolgálat, tanú-
ságtétel. Ezt követıen a Regnum
Christi közösség énekel, majd Katona
István atya (Emmausz Közösség) tart
igehirdetést...
És máris ott lehetünk lélekben a
Bakáts tér közelében, a Rádai utcai
Kolostor kávéházban, melyrıl annak

kigondolója és szervezıje, Lohmayer
Judit nıvér beszél röviden.

A Városház téren hamarosan véget ér
a Gável testvérek zenei szolgálata.
A négy órakor kezdıdı tanúságtétele
elıtt egy gyorsinterjú erejéig sikerül
mikrofonvégre kapni Gável Henrik
atyát, a Pestszentlırinci fıplébánia
plébánosát.
„Az öcsém koncertje után, amely az
Eucharisztia dicsıítésérıl szólt, illetve
a megtérésre hívott, én személyes ta-
núságtétellel szeretném az embereket
megszólítani – mondja Henrik atya –,
azzal a tanúságtétellel, amely a saját
életemnek az elmúlt évben szerzett ta-
pasztalatait foglalja össze a megúju-
lásról, a megbocsátásról, a kiengesz-
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telıdésrıl – vagyis arról az új életrıl,
amelyet Jézus adott nekünk.
A megbocsátás ajándékáról szeretnék
beszélni, amely a kereszt titkában rej-
lik: hogyan fedeztem fel ezt személyes
életemben. Ha átadom egészen az
életemet Jézusnak, akkor ı megvál-
toztatja az emberi kapcsolataimat,
megváltoztatja az egyházközségem
életét, és megtalálom ismét az imád-
ság útját, megtalálom az Atya akaratát
az életemben.
Errıl az örömrıl, errıl a boldogságról
szeretnék szólni, azokkal a munkatár-
saimmal, akik imádságos hátteret ké-
peznek itt a tanúságtételem ideje alatt
– az ı személyes tanúságukkal kiegé-
szítve szeretnénk az embereknek, akik
itt megállnak, vagy éppen csak elha-
ladnak élıszóval és énekkel, dallal és
imádsággal az Úr Jézust közvetíteni.

Ez a papságom lényege, ez egy egy-
házközségnek az igazi feladata, hogy
elhagyva a templom falait apostol-
kodjon, Jézus munkatársa legyen az
utcán, a városban, a falvakban, min-
denütt, ahova bennünket küld.

A Nyugati téren Pintér Béla és a
Csemeték együttes koncertje folyik.
Egy az utcai evangelizációban részt
vevı, Délvidékrıl érkezett lány mesél
élményeirıl. Eredetileg a templomban
akart imádkozni, aztán mégis kime-
részkedett az utcára, és egyre bátrab-
ban szólítja meg az embereket az
Örömhírrel. Egy bırdzsekis fiatalem-
berrel folytatott beszélgetését idézi fel,
aki a beszélgetés során rádöbbent,
hogy szüksége van a hitre, Istenre...

*******

A Mária Rádió stúdiójában Berán Ferenc atya beszélt arról, hogy mi

is a leghatékonyabb keresztény tanúságtétel.

Jézus kettesével küldte tanítványait az
emberek közé – ennek oka valószínő-
leg az, hogy fontosnak tartotta nem-
csak a tanítás tartalmát, hanem az ige-
hirdetés módját is: azt az életmódot,
életformát, ahogy az apostolok, a ta-
nítványok
továbbadták az örömhírt.
Ez a gondolat a II. Vatikáni zsinat
után született különbözı dokumentu-
mokban nagyon hangsúlyozottan jele-
nik meg. Két dokumentumot említ
konkrétan is az atya. Az 1975-ben
megjelent Evangelium Nuntiandiban
VI. Pál pápa felhívja a figyelmet arra,
hogy az evangelizáció nemcsak isme-
retek továbbadását jelenti, hanem sok-
kal inkább tanúságtételt – személyes

tanúságtételt és a közösség tanúságté-
telét. Híressé vált egyik mondása en-
nek a dokumentumnak: „A mai embert
jobban érdeklik a tanúk, mint a taní-
tók, és ha hisz a tanítóknak, az csak
azért van, mert egyben tanúk is.”
(Utal itt az atya arra, hogy az eszter-
gomi bazilikában ezen a napon tanú-
ságtevık igehirdetését lehetett hallani,
olyan emberekét, akik üldözést szen-
vedtek hitük megvallásáért...)
Az ókeresztény korban a kereszténység
nem mint tanítás terjedt el elsısorban,
hanem mint életforma. Az evangélium
nem a filozófusok oszlopcsarnokaiban
terjedt, ahogy ezt sokan leírják pogány
szerzık, hanem kint a piacokon, a ko-
fák között, a csatatereken. Ahogy a
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keresztények még mint katonák is
megélték a hitüket, az vonzó volt má-
sok számára, s ez volt az a sodró erı,
ami sok embert az Egyházba vitt.
II. János Pál pápának az Ecclesia in
Europa kezdető (2003-ban kelt)
apostoli levele Európa
misszionálásáról szól. Ebben olvas-
hatjuk: „Nem elég ugyanis, hogy az
igazságot és a kegyelmet igehirdetés-
sel és a szentségek kiszolgáltatásával
felkínálják. Konkrét körülmények kö-
zött be kell fogadni, meg kell élni az
egyes keresztények és az egyházi kö-
zösségek életmódjában.” Tehát a ke-
reszténység egy élet, ami vonz, ami
mások számára figyelemfelkeltı. „Ez
az egyik legnagyobb vállalkozás, ami
az Egyházra vár a III. évezred kezde-
tén” – írja a pápa.

Nekünk, keresztényeknek az életfor-
mánkat kell kivinnünk az utcára, nem
egyszerően csak a tanítást. Kevés a
plakát, a Biblia szétosztása, az embe-
rek megszólítása, egy igének a továb-
badása. Fontos, hogy megismerjék az
emberek a keresztény életformát be-
lülrıl. Erre a legalkalmasabb terep
nem is annyira az utca, mint inkább pl.
egy ház, ahol egy család él, és annak a
családnak az életét sokan megismer-
hetik, s ez az életforma vonzó lehet
számukra. ...
Tehát nagyon fontos az, hogy a ke-
resztények az életmódjukkal misszio-
náljanak, az Evangéliumot ne csak
szavakkal, hanem tettekben vigyék to-
vább.

Mit keres az Egyház a plázában?

Szeptember 19-én délután Erdı Péter bíboros úr nyitotta meg a Soul&Gospel Fesz-
tivált a budapesti WestEnd bevásárlóközpontban, majd Kunszabó Zoltán kérdései-
re válaszolt. Néhány fontosabb gondolatát közöljük az alábbiakban:

Nem várhatjuk a templomokban, hogy bejöjjenek hozzánk az emberek, nekünk kell
elmenni közéjük. – Mit keres az Egyház a plázában? Embert, minden egyes embernek a
szívét, aki itt megfordul. A fizikai szükségleteken, de még a szellemi táplálékon túl is van
egy még mélyebb réteg az emberben, ezt szeretnénk megszólítani.

Miért fontos Jézus személye a mai ember számára is? Jézus a Messiás, aki azért
jött közénk, hogy megszabadítsa az embert minden bajától, minden nyomorúságától.

İ segít nekünk abban, hogy amit ı megmutatott az emberrıl, a legszebbet és a
legjobbat, meg tudjuk valósítani. Jézus személyében maga Isten jött el közénk, és meg-
mutatta, hogy az Alkotónak mi a terve az emberrel. Feltámadásában azt mutatta meg,
hogy nem elég neki az ember földi élete. Utána is terve van velünk, és ez örömöt és biz-
tonságot jelent. A jövı nem fejezıdik be földi életünk végével.

Ahogy a világ létében Istené az elsı szó, úgy a mi életünkben is. Abban is, hogy lét-
rejöttünk emberként, de abban is, hogy mi a dolgunk a világban. Jézus Krisztus sze-
mélyes szeretet-kapcsolatba akar lépni velünk, vezet bennünket az élet útvesztıin
keresztül.
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A dolgok, a fogyasztási cikkek önmagukban nem rosszak. Arra valók, hogy rendel-
tetésük szerint használjuk ıket. De vannak az emberi életben magasabb rendő (pl. kultu-
rális) értékek is. S mindezek fölött áll, mintegy szintézisként, legmagasabb, legfıbb ér-
tékként a hitünk. Nem arról van szó, hogy elutasítunk valamit, ami jó, hanem arról, hogy
úgy keressük a jót, hogy közben a még jobbat is szem elıtt tarjuk. Hitünk megmutatja,
hogy a világmindenségnek mi az értelme, s abban hol az ember helye.

Van az emberben egy általános erkölcsi érzék – mi hisszük, hogy ezen felül a dol-
gok rendjét a teremtı Isten határozza meg.

Isten annyira szeret minket, hogy tiszteletben tartja szabadságunkat, még ak-
kor is, ha a legnagyobb rosszat akarjuk tenni. Azt akarja, hogy szabadon szeressük ıt,
szabadon válasszuk a jót és a helyeset, mert saját képére teremtette az embert,
azaz méltósággal ajándékozott meg minket. Ebbıl az is következik, hogy nekünk is tisz-
teletben kell tartani egymás méltóságát. A II. Vatikáni zsinat az mondja a vallásszabad-
ságról szóló nyilatkozatban: azért kell a társadalomban, a vallás dolgában az államnak
szabadságot engednie, mert van igaz vallás, van igaz Isten, és az ı akaratát meg lehet
ismerni. Ha rájöttem arra, hogy mi az igazság és mi a helyes, akkor azt követnem is kell.

Egy imádságos este Boldog Salkaházi Sára testvérrel

A vértanúság napjának egyik

plébániai missziós programja volt

a pesti Örökimádás templomban

szerdán este megrendezett imaest

Boldog Salkaházi Sára vértanú-

val, melynek házigazdái a Nyolc
Boldogság katolikus Közösség nı-
vérei voltak. Természetesen a

szociális testvérek is örömmel

kapcsolódtak be ebbe a prog-

ramba, mely negyed hatkor a

vesperás közös elimádkozásával

kezdıdött, majd szentmise kö-

vetkezett, utána vetítés Sára test-

vér életérıl.

Ezt követıen Berkecz Franciska testvér beszélt Sára testvérrıl, felidézve az

egy évvel ezelıtti boldoggáavatási ünnepet.

Mit mondana nekünk Sára testvér ma, ha bejönne ide, az Örökimádás templomba
– mire tanít, mire hív minket az ı életének példája, a Jézussal való kapcsolata, az
Eukarisztiával való kapcsolata – errıl beszélt kicsit Franciska testvér, Sára test-
vér naplófeljegyzéseinek tükrében. (Az elmélkedést lapunk következı számában
fogjuk ismertetni.)
Végül „Csendsétára” hívták meg a „nyolcbés” nıvérek a jelenlevıket –
„Salkaházi Sára gondolatainak ösvényén”. (- eg -)

Fotó: Fecske O.
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Szeptember 20-a, csütörtök:

AZ ÖRÖM NAPJA
Kongresszus

Szeretném felfedezni veletek az öröm útját – mondta a nap elıadója, Jean-Luc
Moens matematikus, újságíró, az Emmánuel Közösség tagja, a „Nemzetközi
Kongresszus az Új Evangelizációért” szervezet (ICNE) fıtitkára.
Jézus szavait idézte: „Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is tite-
ket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmarad-
tok szeretetemben... Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm benne-
tek legyen, és örömötök teljes legyen." (Jn 15,9-11.)
A valódi öröm a Krisztussal való találkozásban és az İ követésében van. Ez
azt is jelenti, hogy aki találkozott Krisztussal, annak gyökeresen meg kell
változtatnia az életét. Így találja meg az igazi örömöt, és lesz képessé az
evangelizálásra, az örömhír közvetítésére is.
Lehet-e szomorú egy keresztény? Lehet, de szomorúságának szenvedı testvérei
iránti együttérzésbıl kell erednie. Sírhat, amikor azt látja, hogy az emberek kiuta-

sítják Istent az életükbıl. Sírhat azokkal, akik sírnak, szenvedhet azokkal, akik

szenvednek az éhségtıl, az igazságtalanságtól vagy a háborútól. Harcolnia kell

értük, hogy eljöjjön Isten országa. Akkor ez az igaz szomorúság a valódi öröm
forrásává válik.

A nap tanúságtevıi Harrach Péter, az Országgyőlés alelnöke, Csókay András
idegsebész fıorvos és Juan Ambrósio (Lisszabon) voltak. Mindhárman saját
életük példáján mutatták be, mit jelent számukra az öröm, hogyan érintette meg

ıket a Krisztussal való találkozás és hogyan alakítja ez a mindennapjaikat. (MK)

A szentmisén José da Cruz Policarpo bíboros, Lisszabon pátriárkája mond-
ta a homíliát, Ezt közöljük az alábbiakban rövidített, szerkesztett formában
(jegyzeteink alapján):

A Jézus Krisztusban való új életet csak az örömön keresztül lehet hirdetni – a
szívünkbıl feltörı öröm ez, ami a Jézussal való egységünk ajándéka, a Szentlélek aján-
déka, amit az Úr megígért az ıt követıknek. Részesedés tehát ez az öröm Jézus örö-
mében, az élet teljességének, a boldogságnak a kifejezıdése. Minden emberi öröm, még
ha igazi és tartós is, efelé a nagyobb öröm felé kell hogy kaput nyisson, mert a földi javak
fölötti öröm múlékony és törékeny. Az az öröm, amely a Szentlélek ajándéka, inkább a jö-
vı javai fölötti öröm – ezek a javak vonzanak minket, anélkül, hogy már birtokolnánk ıket.
Együtt létezhet ez az öröm a szenvedéssel, a kereszt megtapasztalásával. „Sírni fogtok,
de szomorúságtok majd örömre változik” – ígérte az Úr.

Az öröm ajándéka a keresztény életben összekapcsol a személyek közötti közösség-
gel, a szeretet nagyvonalúságával – a Jézus Krisztushoz való hőséggel, az Atyával, a
Szentlélekben – és az emberekkel, akik Istent szeretik. Jézus örömben váltott meg
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minket, amiben mi is részesedünk, ha elfogadjuk. Úgy, ahogy Mária válaszolt Isten
szeretetére, és felfakadt bensejébıl az öröm: „Magasztalja lelkem az Urat...”.

A misszió részesedés Krisztus missziójából – még ha elveszítjük is érte az életünket,
akkor is részesedünk ebben az örömben, ami az Úr hőségének a gyümölcse. Az öröm
és a misszió mélyen összekapcsolódik, mert a hit átalakul szeretetté, és a szeretet
fogja megmenteni a világot.

Az evangelizáció nem egy feladat, hanem egy szenvedélyes szeretet. Ennek a
szeretetnek a tartalma az, aki megmenti a világot: Isten maga. Teljes, legintenzívebb
formájában, a Szentháromságban Krisztus, aki emberi szívben fejezi ki ezt a szeretetet,
ennek intenzitását. İ feltárja nekünk Isten irgalmas szeretetét – ez a Szentlélek, aki ki-
árad a szívünkbe, aki átváltoztat minket, aki végtelenül szeret minket, úgy, ahogy Krisz-
tus szeretett minket. – Tehát szeretet – misszió – öröm – a tanúságtétel jelei.

Ezt követıen a szentmise olvasmányairól szólt a bíboros úr. A bőnös nırıl hal-
lottunk az evangéliumban, aki annyira szereti Jézust. Nem beszél, csak hisz Jézusban,
szereti ıt és szeretetét gesztusai erejével, gyöngédségével fejezi ki. Benne van ebben
egy élet megváltozásának kifejezése: a szeretet új életet, reménységet ad. Ebben az
asszonyban a bizalom és a szeretet legyızi a bőnt, és ebbıl új születés lesz.

Az öröm, amirıl beszélünk – egy új élet meghirdetése. Az igazi öröm – bizalom,
ráhagyatkozás, szeretet, gyöngédség – amit Jézus magatartása mutatott meg ne-
künk. Jézus hagyja magát szeretni, s legyızi gyanakvásunkat – és új jövıt ígér ne-
künk. „Bőneid bocsánatot nyertek... hited meggyógyított, menj békében...”

Az öröm – az irgalom gyümölcse.
Szent Pál Timóteushoz írt sorait olvastuk a szentleckében: „Ne feledkezz meg Isten

adományáról, ami benned van! ... Mutass egy mintát a híveknek...” –buzdítja az Apostol
Timóteust. – Pál tanúságot tesz arról, hogy számára a hőség egy olyan szolgálat, ami
örömmé válik. Azt írja a Rómaikhoz intézett levelében: az engedelmességetekrıl való jó
hír elterjedt mindenhol, és örömöt okoz nekem. A Korintusiakhoz írt levelében pedig azt
olvashatjuk, hogy mindig örvendezik. Ez a meghatározó öröm a misszióhoz kapcsolódik,
annak öröme, aki az emberek, a világ átformálásában vesz részt Isten szeretetének ere-
jével. Örömöt jelent a szívek átváltozása, akikhez a missziónk szól – miközben mi
magunk is átváltozunk. Küldöttek vagyunk – Jézus küld minket, hogy úgy szeres-
sünk, ahogy (érezzük, tudjuk) İ szeret minket.

Nekünk is szól a Timóteushoz intézett felszólítás: fel kell ismernünk az adományo-
kat, amiket az Úr mindenkinek külön-külön, személyre szabottan ad – s amelyek egy
meghívás, hivatás felé vezetnek minket. Az adományoknak konkrét misszióvá, tevé-
kenységgé, szolgálattá kell átváltozniuk. A karizmák helyes megítélésétıl, használa-
tától nagy mértékben függ a misszió lelkesedése, ereje, amit az örömben lehet megélni,
mert Jézus maga küld minket. Ez egy bensıséges módon az imában fejezıdik ki. „Kér-
jetek és kaptok... és a ti örömötök teljes lesz” – biztat Jézus.
Ezen a kongresszuson és a négy elızıben is örömben éltek a résztvevık – s egyre in-
kább a Szentléleknek ez a gyümölcse válik valóra, ami a természetes emberi örömök
megtisztulását kívánja, hogy Máriával együtt feltörhessen belılünk az öröm himnusza:
„Lelkem ujjong az örömtıl...” Az üdvösség reményét tudjuk átadni itt kortársainknak.
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Egy tanúságtétel:
Juan Ambrósio Lisszabonból érkezett. Arról beszélt, hogy a szürke hétközna-
pokban, amikor nincs semmi bajunk, akkor is tanúságot kell tennünk az örömrıl
(ami talán nem olyan látványos tanúságtétel, mint egy krízishelyzetben). Ebben
az ı példaképe az édesanyja volt, akinek a szemében mindig öröm csillogott. Ez
életre szóló, meghatározó élménye volt.
Az öröm nem azt jelenti, hogy közömbösek vagyunk a környezetünk iránt. Nem is
egy érzés, a pillanatnyi lelkiállapotom lehet egészen más, nem annyira örvende-
zı... Az az öröm, amirıl szó van, egy mélyebbrıl kisugárzó öröm, amit a hit, a
megváltottság tudata ad a hívı embernek.

Délután Kiss Mónika  vezetett mőhelymunkát a Hittudományi Kar épü-
letében Boldog Sára testvérrıl, aki ma is tevékeny ...
(Mónikát meginterjúvolta A Lélek Szava errıl a mőhelyrıl, melyre hat ta-
núságtevıt hívott meg. Az interjút lapunk következı számában közöljük.)

A mőhelymunkákkal
szinte egy idıben a Ba-
zilika altemplomában
TÁRLATVEZETÉS és
beszélgetési lehetıség
volt a kiállító mővészek-
kel.
Sári Gabriella testvérünk
a „Balatonpart, napfény,
1944” c. festményérıl be-
szélt. A Kép (melyet lapunk
elızı számának belsı bo-
rítóoldalán közöltünk,

Salkaházi Sárát ábrázolja
egy általa menekített kisfiú-
val.

Exner G. fotói

És a tárlatvezetés „civil”
résztvevıi – jobbra Csillag
Péter, aki végigvezette a ki-
állításon az  érdeklıdıket,
hozzáértı elemzést adva
egyes mővekrıl, sıt, alkotó-
ikról, a mő létrejöttének kö-
rülményeirıl is szólt.


