
27

Szeptember 21-e, péntek:

A REMÉNY NAPJA
Kongresszus

A nap elıadója Nicky Gumbel, a Holy Trinity Brompton londoni anglikán egy-
házközség lelkésze, az ALPHA kurzus kifejlesztıje volt.
Mindenki – a nem hívı ember is – reménykedik valamiben. A világ által felkínált
remény azonban, bár látható és kézzelfogható, mégis bizonytalan és csalóka. A
keresztény ember reménye – amely Jézus Krisztus megtestesülésén, halálán és
feltámadásán és a Szentlélek eljövetelén alapul – láthatatlan, de biztos alapokon
nyugszik.
Nicky Gumbel a – Magyarországon is ismert – ALPHA kurzusról elmondta: létre-
hozásának alapja az a gondolat volt, amit Szent Pál úgy fogalmazott meg: „Ölt-
sétek fel sisak gyanánt a reménységet” – vagyis a reménység fegyver, amelyet
használni kell az evangelizációban is.
Az ALPHA kurzus világszerte elterjedt evangeleizációs forma, az elmúlt
húsz évben 152 országban indították el, összesen 33 ezer helyen, közel ki-
lencmillió résztvevıvel. A kurzus 10 héten át tart és a keresztény hit alap-
jaiba vezeti be a résztvevıket.

A nap egyik tanúságtevıje Rébay Lajos mérnök, a Cursillo és az ALPHA moz-
galom munkatársa. Az ALPHA kurzuson szerzett tapasztalatairól, és a VII. kerü-
leti cigányság körében végzett hitoktatói és családsegítı munkájáról számolt be.
A Belgiumból érkezett Matthieu Hargot és Simon de Keukelaere afrikai és eu-
rópai missziós tapasztalataikról szóltak.
A délelıtt ökumenikus dicsıítéssel és tanúságtételekkel zárult.
Kránitz Mihály teológus, az MKPK Ökumenikus Bizottságának tagja beszédében
visszatekintett a közelmúltban Nagyszebenben tartott III. Ökumenikus Nagy-
győlésre is, amely a hit és a közösség erejével ajándékozta meg a résztvevıket.
Ma új helyzetben kell az evangélium örömhírét hirdetni, és alkotó módon kell a
jelenbe átültetni. Szükséges tehát, hogy az egyházak együtt tegyenek tanúságot
a világ elıtt Krisztusról, Magyarországon és Európában, átérezve azt a felelıssé-
get is, amelyet a földrész iránt éreznek – mondta.
A délutáni mőhelymunkák után ezen az estén a város több pontjáról gyertyás
körmenet indult a Gellért-hegyre, ahol Erdı Péter bíboros mutatott be szentmi-
sét a városért. (MK)

Ezen a délutánon A Lélek Szava ellátogatott a Hittudományi Karon
tartott két mőhelyre:
Tóth Teréz szociális testvér (akit rendszeres Olvasóink már ismerhetnek), kislán-
gi polgármester „Szentlélekkel a közéletben – keresztények a politikában.
Egy polgármester tanúságtétele” címő mőhelyét (a bevezetı elıadással és a
hozzászólásokkal együtt) lapunk következı számában fogjuk közölni.
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Bartha Angéla testvér ezen a napon a „Hatékony és tartós közösségépítés”
tapasztalatairól szóló mőhelyt vezetett – ezt is (a csütörtöki mőhelyével együtt)
lapunk 5. számában szeretnénk ismertetni. A következı oldalakon az Angélával
készített interjúban röviden érintjük a pénteki mőhelyt, s néhány felvételt is láthat-
nak róla kedves olvasóink.

Evangelizációs hét a „Blahán”
Beszélgetés Bartha Angéla testvérrel

Bartha Angéla szociális testvér – aki hittanári munkája mellett a Magyar
Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke,
a Szent András Evangelizációs iskola egyik fı munkatársa és az Új Aratás
közösség vezetıje – a városmissziós hét egyik szervezıje volt. Az elıkészüle-
tek során plébániai és egyéb képzéseket tartott, a missziós héten ı szervezte
és vezette le az újpesti plébániák közös napját; a központi programok közül
a Bazilikában tartott keddi gyógyító imaest felelıse volt, s az egyik, legna-
gyobb feladata a Blaha Lujza téri egész hetes evangelizáció megszervezése,
összefogása. Mindezek mellett még két mőhelyt is tartott a PPKE Hittudo-
mányi Karának épületében: csütörtök délután „A Szentlélekkel való együtt-
mőködés az evangelizációban” témáról, pénteken a közösségépítés tapaszta-
latairól.

A pénteki mőhely után si-
került „elcsípnie” A Lélek
Szavának Angélát egy rövid
interjúra.

– Angéla, hallottalak be-
szélni a keddi gyógyító ima-
estrıl, a Horvátországból ér-
kezett Josip Loncar szolgá-
latával. Lelkesen mesélted (de
mástól is hallottam), hogy
mennyire megtapasztaltátok a
Szentlélek kiáradását, mőkö-
dött az ún. ismeret szava,
rengeteg fizikai és lelki gyógyulás, megtérés történt, a közbenjáró imaszolgálat-
hoz még éjjel negyed 11-kor is sorban álltak az emberek, alig akartak elmenni...

Most lett vége a pénteki mőhelyednek, aminek sajnos én csak a végére csöp-
pentem be, de így is megragadott a légköre, láthatóan nagyon aktívan bekap-
csolódtak a résztvevık, még a befejezése után is folytatták volna az eszmecserét,
ha nem kellett volna elhagyni a termet. Na meg téged is sürget a másik szolgá-
latod a Blaha Lujza téren, ahova minél elıbb szeretnél visszamenni.
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Bár a mőhelyeid is nagyon érdekesek lehettek, most mégis inkább errıl az
utóbbiról szeretnélek kérdezni. Öt napja már, hogy kinn vagytok a „terepen”, a
fıváros egyik legforgalmasabb pontján, ahol rengeteg és rendkívül sokféle em-
ber fordul meg. Kik végzik ezt a szolgálatot, hogyan történik, és milyen tapasz-
talatokat szereztetek az elmúlt napokban – sikerült-e megszólítani az embereket?

– Megkértek, hogy a Blaha Lujza térnek legyek a felelıse, ami a karizmati-
kus megújulásnak egy tere lenne. Elsısorban az Új Aratás Közösségre építettem,
hiszen az ı vezetıjük vagyok, és kértem, hogy segítsenek, de nem csak rájuk
számítottam, egyetlen közösség ezt a terhet nem tudta volna elviselni. Jöttek se-
gíteni Szombathelyrıl, Sopronból, Vámosmikoláról, segít még a Gaudete Közös-
ség, a budaörsi közösség, az Elizeus Szolgálatból Varró István, az Emmausz Kö-
zösség, a Regina Pacis Közösség és néhányan, akiket személyesen hívtunk meg.

– Ezek valamennyien karizmatikus közösségek?
– Igen, ezek kimondottan karizmatikus közösségek. De hitoktatókkal is kap-

csolatban álltunk és atyákkal, így Bárány Béla atya és a gimnazistái is kint voltak
egyik este. Szerzetesek is jöttek: a Verbitáktól, a Regnum Christitıl, s a ferences
kisnıvérek többször is kint voltak. Ez egy nagy összefogás volt.

Közben még plusz segítség is érkezett egy amerikai diakónus személyében,
aki csak azért jött el Budapestre, hogy segítsen nekünk az utcai evangelizá-
cióban. Mi többször kértük a közremőködését, mert az ı habitusához nagyon
hozzátartozik ez. Így próbáltunk együtt szolgálni.

Hatalmas szervezımunkát kellett kifejteni, hiszen a program hihetetlenül
színes. Minden napra általában két együttes jut. Segítséget kaptunk ehhez a Vá-
rosmisszió részérıl, lehetett választani együtteseket, ugyanakkor mi is hívtunk
meg zenekarokat, ezek általában magyarok, egy kivétel volt, David Ruis, aki egy
kiemelkedı személyisége volt ennek az egész Városmissziónak és a programnak.

Kaptunk egy színészlistát is egy színésztıl, aminek alapján minden napra
hívtunk ki színészeket is. Dér András rendezésében adtak elı három nagyszerő
színdarabot Keats-tıl.

Úgy állítottuk össze a programot, hogy legyenek tanúságtevık, színészek,
együttesek, legyen igehirdetés. – Nem lehetett könnyő összefogni a sokféle szol-
gálatot és közben megszólítani azokat az embereket, akiket sikerült megállítani a
programokkal...

– A színpadon hallottak miatt sokan megálltak, s mi megszólítottuk ıket. Szó-
rólapot is adtunk nekik, de igyekeztünk Jézus Krisztusról beszélni velük, ill. be-
hívni ıket a „Meghallgatlak” sátorba – erre volt is igény. Már a Városmisszió
elıtt gondoltuk, hogy esetleg szükség lehet majd papra. Ezért minden napra
hívtunk papokat, hogy ha kell, akkor lelki beszélgetést folytassanak, vagy
gyóntassanak. És Istennek legyen hála, szükség volt rájuk. Voltak emberek, akik
kifejezetten kerestek papokat, és történtek gyónások is. Napról napra jobban ke-
resték az atyákat. Ma (pénteken) már öt pap szolgált, s folyamatosan le voltak
kötve.
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Hihetetlen sokan
megálltak, és nagyon
sok érdeklıdı volt,
nem gyıztük megszó-
lítani ıket. Sok katoli-
kusnak a szíve repesett
az örömtıl, hogy ilyen
van, hogy a katolikusok
kijönnek az utcára. Egy
pünkösdista megkér-
dezte, hogy kik vagy-
tok. Mondtuk, hogy

katolikusok. „Jaj, de jó, hogy a katolikusok ilyent csinálnak! Csak csináljátok to-
vább!” – biztattak.

Aránylag kevés ellenállásba ütköztünk, de azért akadtak, akik a gonosz lelket
emlegették, amikor minket láttak és hallottak. Tehát volt ellenállás, de sokkal-
sokkal több elfogadással találkoztunk.

Mégis ezt a fajta szolgálatot hihetetlenül kemény végigvinni, mert sokszor
úgy érzi közben az ember, hogy veti a magot, de  nem tudja, hogy kit ér el,
mennyire ér el a szívekbe. Persze azért ez egyáltalán nem felesleges, csak ritkán
látjuk a termését. Az utca elsı front, és az elsı front a legkeményebb. Onnan
hívjuk, hívtuk az embereket különbözı közösségekbe. Amikor megszólítunk
valakit, az nem elég, hogy programfüzetet adunk neki, vagy hogy elhívjuk egy
koncertre. Van a kezünkben egy olyan lista, aminek segítségével különbözı kö-
zösségeket vagy felnıtt katekumen csoportokat találhatnak, ha akarnak. Így to-
vább tudnak lépni. Emellett már ott az utcán megkezdjük a megtérés felé vezetni
ıket.

– Ez nagyon jó, hiszen épp az szokott a probléma lenni, hogy van egy hirtelen
felbuzdulás, s aztán ez elhal, ha nincs mihez kapcsolni, ha nem tudjuk egy konk-
rét személyhez küldeni, ill. egy közösségbe küldeni az érdeklıdıket...

– Fontos még hozzátenni: az egész evangelizáció mögött komoly imaháttér
volt. Elızıleg kimentünk a térre, és ott imádkoztunk a tér különbözı pontjain,
majd pedig együtt. És aztán be volt osztva órára, hogy ki mikor imádkozik. Az
egész evangelizációt ima kellett hogy kísérje, én magam is kértem sokakat,
hogy imádkozzanak ezért a misszióért, azokért az emberekért, akiket megszólí-
tunk. És hiszem, hogy nagyon sokakat elért így, ezen keresztül Jézus, akik
egyébként nem mennének be a templomba, s nem találkoznának élı kereszté-
nyekkel, sem pappal.

Van valami, amit még fontosnak tartottunk már az elsı nap után. A Város-
misszió plakátjaira, sátraira nem volt kiírva, hogy katolikus, mi a „Meghallgat-
lak” sátorra két helyen is kiírtuk, hogy ez a katolikus egyház missziója, mert
azzal, hogy ezt kiírtuk, sokkal könnyebben elfogadtak bennünket. Tudniuk kell
az embereknek, hogy a Városmisszió katolikus evangelizáció.
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– A Moszkva téren járva én is hiányoltam ezt, hiszen ott annyian szoktak
evangelizációt tartani, különféle közösségek....

Angéla, mondj néhány szót még az Új Aratás Közösségrıl – mikor alakulta-
tok, milyen céllal, hányan vagytok....

– Az Új Aratás közel kilenc éve alakult meg, evangelizációs, karizmatikus
közösség. Négy emberbıl jött létre, ma már kb. ötvenen vagyunk. Az
evangelizáció sok területén szolgálunk, a Szt. András Evangelizációs Iskola kur-
zusaiban dolgozunk nagyon sokan, de elıfordul, hogy utcai misszióban vagy
más plébániai misszióban segítünk. Alapvetıen fiatalok a tagjai, akik közül egy-
re többen megtalálják a hivatásukat, mind családosként, mind papként.

– A közösségépítési tapasztalatokról tartottál ma délután egy mőhelyt. Lát-
tam, hogy elég sokakat odavonzott ez a téma, még külföldi érdeklıdıket is...

– Igen, voltak Ausztráliából, Lengyelországból, Franciaországból, Bécsbıl –
és magyarok voltak, összesen körülbelül 18-an.

– Sajnos, nem hallottam a bevezetı elıadásodat, csak a mőhely végén az ösz-
szegezést. Elmondanád röviden ezt A Lélek Szava olvasóinak is?

– Arról beszéltem, hogy a közösség alapvetıen Isten Országát jeleníti
meg. Jézus azt mondta, hogy Isten Országa köztetek van. Fontos, hogy ezt az

emberek lássák. On-
nan ismernek meg ti-
teket az emberek,
hogy szeretitek egy-
mást. És amikor látják
ezt az emberek, el-
kezd növekedni a kö-
zösség, mert azt
mondják: én is ide
szeretnék tartozni.
Természetesen nem
jó, ha csak elvárások
vannak a közösség

irányában, adniuk is kell a tagoknak. A közösség kölcsönösség, ahogy az Isten
Országa is az. Alapvetıen a Szentháromság képére vagyunk teremtve, nemcsak
személyesen, hanem közösségileg is. Ezt a szentháromság-képiséget hordoznia
kell minden közösségnek, és hirdetnie az örömhírt, amit Jézus Krisztus ránk bí-
zott. Így épül az Isten Országa. Mert az Isten Országa olyan, mint egy mustár-
mag. Nem marad meg a mag szintjén, hanem fává növekszik, és Isten madarai
rászállnak. Ilyen az Isten Országa, és ilyenek a jövendı közösségek.

(Szöveg és fotó: E.G.)

(Angéla  fotókkal is illusztrált élményeire – mőhelyeivel együtt –

A Lélek Szava következı számában szeretnénk még kitérni!)
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Szentmise a
városért a Gellért-hegyen

Pénteken este a város négy
pontjáról fáklyás felvonulás in-
dult a Gellért-hegyre, ahol fél
kilenckor szentmisét mutattak
be a fıpásztorok a fıvárosért.

A szentmise elején Camillo Ruini
bíboros, XVI. Benedek pápa külön-
leges küldöttje szólt a zarándokok-
hoz. A Budapesti Városmisszió
nagy ajándék számunkra, amelyet
az Úr adott nekünk. Reméljük, hogy
ez a misszió termékeny mag,
amelybıl állandó, tevékeny misszi-
ós elkötelezettség bomlik majd ki
ebben a városban, a fıegyházme-
gyében és egész Magyarországon.

Christoph Schönborn bíboros, a
szentmise fıcelebránsa magyarul
köszöntötte a híveket Szent Máté
evangélista ünnepén.

Erdı Péter bíboros is a vámos Lévibıl Jézus buzgó tanítványává, köve-
tıjévé vált Máté apostol alakján keresztül beszélt a mi missziónkról.

Fotó: E.G.
Az alábbiakban egy részletet közlünk a szentbeszédbıl:
... Jézus ... a szemébe néz a vámosnak, és azt mondja neki: „Kövess engem!”

Jézus tehát nem kevesebbet akar, mint a vámos lelkét, a megtérését, az ı igazi bol-
dogságát, sıt a hajdani vámos segítségét kéri a saját örömhíre terjesztésében. És
abban a pillanatban, amikor Lévi erre a szóra felkel a vámtól, akkor már van miért ünne-
pelni. Erre a lakomára már nem csak Jézus, de a tanítványai is elmennek, mert a ven-
déglátó most már joggal viselheti a Máté nevet, mert belıle is Jézus tanítványa lett.

Ez a történet megvilágítja a mi utunkat is, amikor misszióra indulunk. Igazsá-
gosságot és szeretetet hirdetünk az embereknek a teremtı Isten és a megváltó Krisztus
nevében, de a misszió során nem az a fı célunk, hogy zelóták módjára mielıbb rendbe
tegyük evilág dolgait, hanem lelkeket keresünk. Mindenkinek a szívét és a lelkét. És
nem az a módszerünk, hogy kemény büszkeséggel messze elkerüljük mindazok társasá-
gát, akik valamilyen szempontból mások kifosztóinak, vagy a közösség hőtlen tagjainak
látszanak. De a szívét, azt Jézus nevében és az ı megbízásából mindenkinek keressük.
Hiszünk abban, hogy ha mi magunk tanítvánnyá válunk, és úgy mozdulunk Jézus
minden világosan hangzó szavára, ahogyan Máté tette, akkor rajtunk keresztül Jézus
akar és Jézus fog utat találni az emberek szívéhez...
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Zakeus vallomását Jézus így nyugtázta: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra... az
emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett" (Lk 19,9-10). A
szabadulás, a biztonság, az egészség ... akkor köszönt be itt a földön, ha az emberek
szíve megváltozik. Ehhez a változáshoz pedig Jézus Krisztus szelíd hatalmára van szük-
ség, amely igazságos és nagylelkő emberi tettek tanúsága útján járhatja át a világot. Egy
ember megtérése is üdvösséget hozhat egy egész házra. Gyönyörően láttuk min-
dezt a héten kapott személyes tanúságtételekben. Itt, Szent Gellért hegyén, ahol a
nagylelkő és tudós olasz missziós püspök pogány elıdeink kezétıl vértanúhalált
halt ... határozzuk el, hogy személy szerint Jézus Krisztushoz kötjük az életünket,
az ı radikális szeretetének tanúi és követıi leszünk, mert ı az, aki igazi reményt és
jövıt ad nekünk. Ámen

Szeptember 22-e, szombat:

A JÖVİ NAPJA
Kongresszus:

A reggeli ima után az öt fıpásztor – Christoph Schönborg bíboros, bécsi
érsek, André Vingh-Trois párizsi érsek, José da Crus Policarpo bíboros,
lisszaboni pátriárka, Godfried Danneels bíboros, maniles-brüsszeli érsek
és Erdı Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek –
kerekasztal-beszélgetése, Betlen János vezetésével.

16 órakor: záróhangver-
seny a zeneakadémia
nagytermében.

17 órakor a Soul és
Gospel fesztivál záró gá-
lája a WestEnd bevásár-
lóközpont tetıteraszán.

17.30-kor a „Kontakt –
kapcsolódj be!” ifjúsági
fesztivál záró koncertje a
Bakáts téren. ����

Ezen a napon A Lélek Szava a helyi programokba kapcsolódott be.
A máriaremetei közösségek, a környék plébániái is rendkívül változatos,

családi, gyermek, ifjúsági és felnıtteknek szóló templomi és szabadtéri progra-
mokkal, imával és utcai evangelizációval, kulturális rendezvényekkel kapcsolód-
tak be a Városmisszióba.
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Érdekes ötlet volt pl. a „Szent Er-
zsébet kenyeret oszt” program, amely
azt jelentette, hogy „beöltözött” valaki
Szt. Erzsébetnek, s a hővösvölgyi vil-
lamos-végállomáson minden reggel
egy kosárból zsemlét és evangelizáci-
ós szórólapokat osztogatott, így pró-
bálva megszólítani a villamosra vára-
kozókat.

Szombaton vidám családi délelıttöt
tartottak a hővösvölgyi Nagyréten,
délután ugyanitt lelki programokkal
várták az érdeklıdıket: beszél-
getısátrakat állítottak fel több téma-
körben: Egyház, Biblia, életvitel, kö-
zösségi játékok, meghallgatlak sá-
tor. A meghívott beszélgetésvezetık
között volt Székely János atya és
Jelenits István. A szociális testvérek
(négyen) az imasátor gazdái voltak,
az imahátteret biztosítva a 15 órától 18
óráig tartó  beszélgetésekhez. Félidı-
ben kihívták a többi sátor vezetıit,
hogy mondjanak néhány szót az eddi-
giekrıl a mikrofonba – örömmel hal-
lottuk, hogy mindenütt nagyon izgal-
masan alakultak az együttlétek, alig
tudták félbeszakítani erre a rövid idıre.

Néhány beszédes számadat:
A kongresszus nyitó szentmiséjén több
mint 2000-en vettek részt, a szentmi-
séken átlagosan 50-60 pap és tíz fı-
pásztor koncelebrált. A péntek esti
fáklyás körmenetben és a Gellért-
hegyen bemutatott szentmisén 15 ezer
hívı vett részt és 90 pap koncelebrált.
120 helyszínen a mintegy 1500 prog-
ram lebonyolításában 3000 önkéntes
segédkezett...

A nagyvárosi missziók sorozata
nem ért véget –

a következı helyszín Varsó lesz!


