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Nem történtek hatalmas csodás gyógyulások, nem láttam senkit a föld
fölött lebegni, sem a vízen járni. Más csodák történtek ebben a tíz
napban a HIDASNÉMETI – KRAKKÓ közötti úton. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy részese lehettem az első gyalogos zarándoklatnak Hidasnémeti-
ből Krakkó-Lagiewnikibe.

Szeretem a természetet. Szeretek meg-
ismerni új helyeket.

Szeretek gyönyörködni az Isten-
alkotta világban. Szeretem csodálni
az ember-alkotta szépséget.
Szeretem a mozgást. Szeretek Isten-
nel járni az úton.
Szeretem másokkal együtt járni az
utamat. Szeretek találkozni.
Szeretem a más nemzetiségű, más
kultúrájú embereket.
Szeretek adni. Szeretem megtapasz-
talni mások nagylelkűségét.
Szeretem a kihívásokat. Szeretem a
kalandokat.
Szeretek zarándokolni.

���� Veronika testvér a hatalmas zarándok
zászlóval a célnál, a krakkói
Isteni Irgalmasság bazilikánál

2011. június 23-án, csütörtök este gyülekeztünk a hidasnémeti-i
általános iskolában, magyarok és lengyelek, mintegy 35 fő. Abban a
reményben, hogy néhány nap múlva szlovákok is csatlakoznak zarán-
dokcsoportunkhoz, ami így is történt.

…..
Megtapasztaltuk, hogy Isten velünk jár az úton, gondunkat viseli,

állít ugyan elénk kihívásokat, de csak amekkorákat elbírunk. S hogy egy célért va-
gyunk együtt, egy célért zarándokolunk – egy a célunk: az Isten. És ez egyesít
minket, közösséggé, egy nagy családdá formál, ahol megosztjuk egymással, amink
van, ahol mindenkinek megvan a feladata, ahol az emberek segítik egymást, ahol
együttéreznek.

Hidasnémetiből Kassa felé indultunk, ez volt az első nap célállo-
mása. Magyar földön nem sok kilométert tettünk, hamarosan következett az or-
szághatárt jelző tábla, s a feliratok szlovákra változtak. A falvakban az emberek
kedvesen üdvözöltek, integettek, kérdezték, hová megyünk, s igencsak tágra nyílt

Hivatás –

küldetés

„Emlékezzetek
csodatetteire…!”
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a szemük, mikor meghallot-
ták, hogy Krakkóba, Lengye-
lországba. Napi teljesítmé-
nyünk 25-41 km volt, 5-8 ki-
lométerenként általában fél-
órás pihenővel. Ilyenkor a
templomban hálát adtunk a
megtett útért, és a templom-
kertben vagy a plébánián
igyekeztünk felfrissülni és
erőt gyűjteni a következő
szakaszhoz. A legelső meg-
állónknál épp egész na-
pos szentségimádás folyt,
ott várt minket Jézus.

     Pihenő az ószandeci plébánián

A falvakban a hívek általában tudtak róla, hogy jövünk, s a legtöbb helyen
üdítővel és a legkülönfélébb finomságokkal vártak. A hatalmas vendégszeretet
mind Szlovákiában, mind Lengyelországban jellemző volt. Vasárnap ez

volt az evangélium: „Aki tite-
ket befogad, engem fogad
be… S ha csak egy pohár
friss vizet ad is valaki egy-
nek, akár a legkisebbnek is
azért, mert az én tanítvá-
nyom, bizony mondom nek-
tek, nem marad el jutalma.”
Ezen a napon faluról falura
annyi ételt-italt kaptunk út-
közben, hogy csak ámul-
tunk az emberek jóságán.
Már rá sem bírtunk, s nem
tudtuk, hogyan utasítsuk ud-
variasan vissza. Komolyan
vették az evangélium szavait.

Nem marad el a jutalmuk.

Kassán a dómban tartottuk a szentmisét délután. Ekkor érkezett
meg a zivatar. Ez többször előfordult még – s mindig akkor jött, amikor vala-
milyen menedékhelyen voltunk. Legalábbis az első négy nap optimális időjárása
közben.

A magyar iskola osztálytermeiben kaptunk szállást. Elalvás előtt még beik-
tattunk egy esti programot, ami aztán minden nap hasonló volt, csak egyre inten-
zívebbé vált. Először egy kis izomlazítás, vidám táncok formájában, majd az
esti ima, hálaadás, Isteni Irgalmasság litániája.

…..
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Esőriasztó.
Veronika (jobbra) és huga ����

Minket bíztak meg, hogy Juli
húgommal vezessük a rózsafü-
zért két (néha három) nyel-
ven. Imaszándékokat írattunk
folyamatosan a zarándokokkal és a
vendéglátókkal, amiket a tizedek
előtt felolvastunk. Ezeket aztán el-
vittük Krakkóba, az Irgalmas
Jézushoz. Be kellett osztani, ki,
mikor, milyen nyelven imádkozik.
Folyamatosan szükség volt a ma-
gyar-szlovák-lengyel tolmácsolásra.
Nekem azért is nagy ajándék volt ez a zarándoklat, mert szlovák földön is jártunk,
szlovákok között, és én még mindig vágyom arra, hogy nekik is szolgáljak. Most
volt egy kis lehetőség rá, hogy újra „híd” legyek.

Így telt egyik nap a másik után. Reggeli imával kezdtük a napot, aztán volt
elmélkedés a napi evangéliumról, előadások a családról (mivelhogy a Család Évé-
ben zarándokoltunk), rózsafüzér, Isteni Irgalmasság rózsafüzére, Isteni Irgalmas-
ság kilencede (pont 9 napig gyalogoltunk), részletek Szent Fausztina nővér nap-
lójából. Útközben a sok ima, elmélkedés mellett beszélgetésre is volt alkalmunk. A
nap végén pedig ki-ki megoszthatta véleményét, tapasztalatait, benyomásait a
hallott témákról vagy az átélt élményekről.

… valaki mindig vitte a keresztet is elöl, valamint a jelvényt az Ir-
galmas Jézus képével, volt magyar és vatikáni zászlónk is, és egy ha-
talmas Isteni Irgalmasság-zászló, amit a nagy szélben és az esőben nem
mindig tudtunk felhúzni.

Akadt feladat bőven, mindenkinek jutott. …

S ha már a résztvevőknél
tartunk, közülük a legfontosab-
bak, akik nélkül nem valósul-
hatott volna meg ez a zarán-
doklat, a három lengyel
szalvatoriánus atya. Andrzej
atya, az ötletgazda, aki a GPS
segítségével vezetett minket a jó
úton, illetve a jó kikapcsolódás-
ban az esti táncok alkalmával. A
másik Andrzej atya, aki a szlo-
vákok lelki táplálását látta el,
mivel öt évet Szlovákiában szol-
gált, és jól beszéli a nyelvet.

A képen: a szentmise végén az Irgalmasság bazilika altemplomában.
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És Szaniszló atya, aki már 13 éve Magyarországon lelkipásztorkodik. Ő szer-
vezte meg az egészet, és vezette végig. Vezette a csoportot az út folyamán nemcsak
Krakkóhoz egyre közelebb, hanem Istenhez is, az imádságok, elmélkedések,
szentmisék, szentgyónások, beszélgetések, és főleg saját példája által.

Sok kisebb-nagyobb csodát élhettünk át ezek alatt a napok alatt. Már
maga az is hálaadnivaló, hogy senkinek nem történt nagyobb baja az út folya-
mán. Csodálatos volt azt érezni, hogy a sok különbözıség ellenére is egység
van köztünk, hogy közösségként tudunk mőködni.
…..

A zarándoklat egyben evangelizáció is volt. Vagyis örömhír-
hirdetés. Az öröm átadása. Jártunkban-keltünkben útközben az ablakokból ku-
kucskáló, kertben dolgozó, boltba igyekvő, udvaron játszó, buszban utazó vagy
autót vezető több száz embernek mosolyt varázsoltunk az arcára.

Mi a zarándoklat? A zarándokfüzetben ezt olvashattuk: „A zarándoklat a
vándorló Egyház része, közösség, mely megszentelődik az úton az igazság és a
szeretet által. A zarándoklat kifejezetten vallásos és bűnbánati jellegű cse-
lekmény. Ezért szükséges, hogy az imádság és az áldozatvállalás lelkülete,
valamint a külső rend jellemezze.”

Úgy látom, a zarándoklat nem
más, mint az életutunk kicsiben.
Megyünk, haladunk előre egy cél felé, az
Isten felé. Mások is együtt haladnak ve-
lünk bizonyos ideig, majd elbúcsúzunk
tőlük, jönnek mások, valakit egy időre
nem látunk, aztán újra megjelenik. Ta-
lálkozunk különféle emberekkel, rövi-
debb-hosszabb időre. Kapunk tőlük ezt
vagy azt, testünk táplálására, lelkünk
táplálására, amit magunkkal vihetünk.
Előfordul, hogy nem csak jót adnak.
Értük is imádkozunk. Jön valaki, aki útbaigazít, ha bizonytalanok vagyunk.  Fára-
dunk, aztán új erőre kapunk. Jönnek fájdalmak, jönnek örömök, váratlan megle-
petések, nem tervezett kihívások. Vannak, akik segítenek terheink cipelésében, ha
egyedül nem bírjuk. Megállunk, átgondoljuk, mi történt eddig, és hogyan szeret-
nénk folytatni az utat. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét, vezetését. Szívünk
egyre ámul Isten jóságán, egyre tágul Isten szeretetére. Növekszünk tu-
dásban, türelemben, szolgálatkészségben, szeretetben. Reményeink szerint meg-
szentelődünk az igazság és a szeretet által.

Gaál Veronika testvér

A zarándoklatról szóló beszámoló teljes szövegét
a lap 19-22. oldalán közöltük.
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A megbocsátás – újjáteremtı erı!

Keresztény családban növekedtem
fel, de személyes istenkapcsolatom ki-
alakulásában alapvetı fontosságú volt
egy megtérés-tapasztalat 19 éves ko-
romban. Ezt éltem át: találkoztam a
feltámadt Úrral, hittem benne, és
az İ szeretete egészen átalakí-
tott. Ez mély örömet adott. Úgy érez-
tem, számomra egészen elég Isten
szeretete! …

Hiszem, hogy a Szentlélek ve-
zetett el 1981-ben a Szociális
Testvérek Társaságába, ahol 1986-
ban tettem elsı fogadalmat, és 1990-
ben örökfogadalmat. …

Továbbra is tanárként dolgoztam
egy budapesti lakótelepi iskolában. A
nehéz helyzető családokkal és gyere-
kekkel való találkozás indította el ben-
nem az érdeklıdést a segítı szakma
felé. Részt vettem a budapesti Lelki El-
sısegély Telefonszolgálat képzésén,
majd a szolgálat munkatársa lettem. …
Ráláttam arra, hogy milyen sokan
szenvednek kapcsolati nehézsé-
gektıl, hordoznak sebeket, ame-
lyek begyógyulatlanul továbbmérgezik
önmaguk és mások életét. Ebben az
idıszakban végeztem el a pszichológia
szakot az ELTE-n.

Isten néhány év múlva tovább szó-
lított más szolgálati terület felé: a szer-
zetesrendek újraalakulásában segítet-
tem a Püspökkari Titkárság Szerzetesi
Irodájában. …

Ugyanerre az idıszakra esik elöl-
járói szolgálatom a Szociális Testvérek
Társaságában. 1996-ban választott
meg a közösség magyarországi elöl-
járónak…

Ebben a helyzetben váratlanul kö-
szöntött rám a rákos betegség,
amely 2007 ıszén derült ki. 2007 no-
vemberében mőtöttek meg rosszindu-
latú orrmelléküreg-daganattal, amely
kb. a fejem közepén volt. Hirtelen
szembesültem életem végességé-
vel. Ha csak néhány hetem, hónapom
van hátra, akkor mire kellene figyel-
nem, mit kellene az elsı helyre ten-
nem? – kérdeztem magamat és kér-
deztem Jézust. Hogyan készüljek fel a
halálomra és az örök életre?

Ezekre a kérdésekre keresve a vá-
laszt értettem meg, hogy földi éle-
tem egyik legfontosabb feladata a
kapcsolatok helyreállítása, a
megbocsátás és a kiengesztelıdés
munkálása saját szívemben és min-
dazokkal kapcsolatban, ahol valami
sértés, sérülés miatt fal emelkedett kö-
zénk. Elkezdtem megbocsátó életet
élni: megbocsátani magamnak Jézus
nevében, elengedni az elvárásokat,
bocsánatot kérni, bocsánatot adni és
elfogadni a másik bocsánatát. Elkezd-
tem imádkozni önmagamért és
másokért, hogy Jézus szívének
vérkeringésébe kapcsolódva a
megbocsátás által megújuljunk a
szeretetben.

CSODÁKAT ÉLTEM ÁT! …
….. Csodálatos megtapasztalni

a szeretet áramlását akadályok
nélkül! Hálás vagyok Istennek, hogy
betegségem óta volt lehetıségem már
több ízben tanúságot tenni a meg-
bocsátás újjáteremtı erejérıl. …

Berkecz Franciska testvér

Teljes szöveg a lap 24-25. oldalán!
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Akiket megragadott a Szeretet lángja  (2.)

A Máriaremetén együtt élı kis Szeretetlángos közösséggel készült
interjúnk elsı részében (lapunk elızı számában) Menkó Ágnes és
Szöllısi Ildikó válaszait közöltük A Lélek Szava két kérdésére.

BARANYAI BORÓKÁTÓL, a kis közösség legfiatalabb tagjától is meg-
kérdeztük:

– Hogyan találkoztál elsı ízben személyesen a Szeretetlánggal, és mi
érintett meg leginkább ebben a lelkiségben?

– Elsı találkozásom a Szeretetlánggal akkor
történt, amikor a Pasaréti téri templomban egy
kedves ismerısöm megkérdezte, hogy nem
szeretném-e elolvasni a Szeretetláng Lelki
Naplót, neki megvan egy példányban, szívesen
kölcsönadja. Megköszönve kedvességét azt
válaszoltam, hogy van sok könyvem, amit ol-
vashatok, ezért most nem fogadom el. De az
illetı nem hagyta ennyiben, azt mondta, hogy
ez egy nagyon jó könyv, feltétlenül olvassam
el, nem sürgıs visszaadni.
Késıbb úgy éreztem, az Úr akarta, hogy elol-
vassam a könyvet. Talán több mint egy évig
olvastam, átelmélkedve. Nagyon megérintet-
tek az Úr Jézus és a Szőzanya személyes
üzenetei. …
… a Szeretetláng kegyelmi hatásának lénye-

ge és célja a lelkek megmentése, Istenhez való visszatérése és megújulása.
…..

Kértem sokakat, imádkozzanak értem, hogy felismerjem, hová hív az Úr. Lassan
megvilágosodott bennem, hogy itt kell megélnem és továbbadnom az üzeneteket.
2003. február óta élek a közösségben.

Lelkiségek, mozgalmak, közösségek
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– Egy szép nagy kápolnás házban éltek együtt, ahol az egyre gyakrabban
érkezı kisebb-nagyobb zarándok csoportokat is tudjátok fogadni. (Bár
gyakran szőknek bizonyul a házatok nagy létszámú csoportok esetén, fı-
leg ha több is érkezik egyszerre…)

– ILDIKÓ, kérlek, meséld el a házvásárlás
kalandos történetét Olvasóinknak is.

– A ház vásárlásakor rendkívüli módon
megtapasztaltuk a jó Isten segítségét, gond-
viselését. Amikor el akartuk kezdeni a kö-
zösségi életet, kértük a Szőzanya közbenjá-
rását és Szent Józsefet is, hogy segítsen szál-
lást keresni Szeretetláng közösségünknek,
ahogy a Szőzanyának szállást keresett Bet-
lehemben.
Épp ekkor látogatott meg egy ismerısöm
Máriaremetérıl. Mivel Erzsébet asszony, a Sze-
retetláng elsı kiválasztottja is Máriaremetén
élt, felmerült bennem, hogy milyen jó volna, ha
mi is ott élhetnénk, de ez teljesen kilátástalan-
nak tőnt, mivel egyáltalán nem volt pénzünk
a házvásárláshoz. Azért mégis megkérdeztem ismerısömet, nem tud-e eladó
házat Máriaremetén. İ lelkesen újságolta, hogy az Irgalmas nıvérek éppen
árulják ott a házukat. Ez nagyon ideálisnak tőnt számomra, de egyáltalán nem

reálisnak.
Ekkor az a gondolatom tá-
madt, hogy levelet írok a né-
met és osztrák Szeretetlángos
ismerıseinknek, akik már
évek óta jártak zarándokként
Magyarországra, hátha tud-
nának segíteni. Megírtam ne-
kik a helyzetünket… Ettıl
kezdve elkezdtek érkezni az
adományok. A legmeglepıbb
számunkra az volt, hogy
amikor az elsı összeget kel-
lett átadnunk a ház megvétel-
éhez, pontosan annyi jött
össze, amennyi kellett. Cso-

dálkozásunk és hálánk a jó Isten iránt csak fokozódott, amikor ez megismétlıdött

A Szent József ház (1029 Bp., Álmos vezér u. 22.)
– immár a Szeretetláng Mozgalom hazai székhelye
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a második részlet befizetése elıtt is. Mindkét alkalommal pontosan akkora
összeg jött össze, amekkora kellett: se több, se kevesebb. Ez számunkra is nagy
megerısítés és bizonyíték volt arra, hogy nemcsak mi akarjuk ezt a közösséget,
hanem a jó Isten és a Szőzanya is. Érdekes és biztosan nem véletlen az sem,
hogy az Irgalmas nıvérek is Szent József közbenjárását kérték ahhoz, hogy el
tudják adni a házat, s hogy lehetıleg olyan közösség kerüljön oda, akiknél az
Oltáriszentség a ház kis kápolnájában maradhat. Sıt a ház homlokzatán Szent
József van ábrázolva a kis Jézussal. Ezek után feltételeztük, hogy a ház Szent
József pártfogása alatt áll, így róla neveztük el.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Bíboros úr 2009-ben a Szeretetláng
Mozgalom egyházi jóváhagyásakor közösségünknek ezt a házát nevezte meg
a Szeretetláng Mozgalom magyarországi székhelyeként, ahol a titkárság is
mőködik.

(A Lélek Szava további kérdéseire Ágnes,
Boróka és Ildikó felváltva, illetve közösen
válaszolgattak.)                                 Ágnes �

– Mit jelent számotokra a mozgalom egyhá-
zi elismerése – mennyiben változtatta ez
meg az életeteket?

– Nagy öröm volt számunkra az egyházi elisme-
rés, melyért sok éven át imádkoztak a szeretet-
lángos hívek az egész világon. Sokat lendít ez az
ügyön. …

– Mióta jönnek hozzátok a zarándokok?

– A Szeretetláng engesztelés kezdetben (1984-
tıl) az Érd-Ófalusi Szent Mihály templomban
folyt. …
13 éve, amióta Máriaremetén a Szent József ház Szeretetláng kápolnája és
közössége is várja az imádkozókat, fıleg ide jönnek az osztrák, német, és
újabban litván és egyéb nemzetiségő zarándokok.
– Február 2-ára, a Szeretetláng ünnepére pl. olyan sok osztrák zarándok szokott
érkezni, hogy egyszerre be sem férnek a házba. Az idén kb. százan jöttek, ebbıl
ötvenen virrasztottak az ünnepre készülve, de mivel csak 25 fı fér be a kápol-
nánkba, ezért a folyosón is ültek.
A magyar hívek inkább a különbözı imaprogramjainkra jönnek (szentmise,
szentségimádás, rózsafüzér), s bár egyszerre kisebb számban, de gyakran és
rendszeresen, az utóbbi idıben egyre több fiatal is. Mind a magyar, mind a
külföldi hívek örömmel tapasztalják meg a Szeretetláng kegyelmét a kápol-
nában.
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– A Mozgalom terjesztésének szenteltétek az életeteket – s Istennek
szentelt életet éltek. Vágytok-e arra, hogy csatlakozzanak hozzátok fia-
talok („hivatásosak”), megosztani veletek életeteket, küldetéseteket?

– Hisszük, hogy az Úr és a Szőzanya akarják, hogy legyenek, akik Istennek
szenteltségük mellett a Szeretetláng szolgálatára szentelik életüket. Egy új
hivatás születése az Úr kegyelme, így İ hív meg embereket. A közösségben
imádkozunk új hivatásokért. Nagyon örülnénk, ha minél többen felismernék a
Szeretetláng ajándékának nagyságát és fontosságát, s követve az Úr hívását, sze-
retnék velünk közösségben megélni ezt a kegyelmet.
– Külföldön már több fiatal nıvérjelölt várja, hogy csatlakozhasson közös-
ségünkhöz …

Szeretetlángos
atyák a Szent József
ház kápolnájában  ����

– Sok pap is – ha-
zánkban és világ-
szerte – szívvel-
lélekkel szolgálja a
Szeretetláng ügyét.
Ázsiában, pl. Tajva-
non több pap csatla-
kozott a mozgalom-
hoz.
…..

– Isten és a Szőzanya mindenkinek felkínálja a Szeretetláng kegyelmi aján-
dékát, bárhol és bármilyen életállapotban éljen is: papként, szerzetesként, kö-
zösségben, családban vagy egyedülállóként. … betegen is nagyon sokat tehet
bárki a Szőzanya Szeretetlángjáért – szenvedései felajánlásával, imával, engesz-
teléssel – , a lelkek megmentéséért és megszenteléséért.

A beszélgetés teljes szövege a lap 26-30. oldalán olvasható.
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Húsz éve történt…

Nagyon messziről indultam. A
Rákosi-rendszerben voltam kisiskolás.
Jártam hittanra – nem túl hosszú ideig
–, az iskolában pedig gőzerővel folyt a
hitellenes nevelés. Nálam sikerrel járt:
egy konkrét esemény miatt pontosan
tudom, hogy tízéves koromra el-
vesztettem gyermeki hitemet.
Szülői akaratra 14 évesen pár hét kate-
kizmus-tanulás  után  még  bérmálkoz-
tam is, de az nekem már semmit sem
jelentett.
Éltem az életemet Isten nél-

kül, még arra sem méltattam, hogy ta-

gadjam Őt, számomra nyilvánvaló volt,
hogy nincs. … Súlyos sebeket kap-
tam, melyek meggyőztek, hogy szeret-
hetetlen és értéktelen vagyok. Totális
kudarcnak láttam az életemet és
teljesen feleslegesnek.

’89-ben egyre többen beszéltek a
tévében arról, hogy hívő keresztények,
és milyen fontos életükben a Biblia.
Egyetemi tanárok, akadémikusok vol-
tak, nem „tudatlan, babonás emberek”,
ahogy nekem anno tanították. Gyana-
kodni kezdtem, hogy becsaptak a taná-
raim, és kíváncsi lettem a híres-

ÚJ IDİK SZELEI
Idézet Damian Stayne egy 2009-es írásából

„28 éve vagyok a (karizmatikus) megújulásban, és úgy öt éve érzékelek egy erı-
teljes váltást akár az én szolgálatomban, akár másoknál, akiknél jártunk, a
megújuláson belül és kívül. Olyan, mintha Isten új kegyelmi kiáradásának egy
magasabb szintje érné el az átlagos embereket, akik örömmel fogadják és vála-
szolnak arra, amit Isten tesz, s mindez a gyógyulások és csodák számának sza-
porodásában, a Szentlélek erıteljesebb kiáradásában, a népek közti párbeszéd
erısödésében nyilvánul meg… Azt hiszem, a tapasztalatunk prófétikus, és sokan
fognak részesedni ezekbıl az elkövetkezı években. Ezen évek alatt érzékeltem,
hogy mindannyian egy nagy
fordulat felé közeledünk, amely új fokra emel bennünket mind a megújulásban,
mind a társadalomban. Úgy másfél éve pedig úgy érzem, már befordultunk a
sarkon, csak még nem látunk tisztán végig az úton, amelyre kerültünk. Egy új
idıszak küszöbén vagyunk. Azt hiszem, Isten „mozdulása” ez, amely nem egy
emberen vagy egy szolgálaton keresztül fog megnyilvánulni. Természetesen idı-
rıl idıre lesznek olyanok, akiket Isten kiválaszt, hogy kulcsszerepet játsszanak,
de világosan fog látszani, hogy ez Isten kezdeményezése és munkája alapvetı-
en.”
(A Krisztus Szíve és Fénye karizmatikus közösség alapítója és az általa elindított
Karizmaiskola elnevezéső kurzusok elindítójának magyarországi látogatásáról, a
budaörsi gyógyító szolgálatról lapunk elızı számában adtunk hírt.)

Örömhír!
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nevezetes Könyvre. Ezért amikor
egy utcai árusnál megláttam, megvet-
tem. Nagy várakozással kezdtem
az olvasásába …
… Jézus lénye lenyűgözött, ra-

bul ejtette a szívemet.
Hetekig tartó harc indult meghó-

dított szívem és materializmussal át-
itatott agyam között. …

Ma már tudom, hogy a Szentlélek
harcolt értem: döbbenetes felis-
merésekre vezetett. …

… teljesen racionális úton el-
vezetett a döntéshez: Istennek
lennie kell, tehát én ezentúl hi-
szek Benne.

… Esténként fél órákat térdeltem,
átvizsgáltam az eltelt évtizedeket, bo-
csánatot kértem felismert bűneimért.
Döbbenetes volt a bizonyosság, hogy
nem magamnak mondom, hogy Vala-
ki figyel rám és megbocsát.
… Hatalmas vágyat kaptam a

szentáldozásra, pedig nem tudtam
róla semmit, csak azt, hogy gyónni kell
előtte…

… Vettem egy nagy lélegzetet és be-
csengettem az atyához. 1991. május
30-a, csütörtök délután fél három
volt. …

… Amikor feloldozás után eljöttem,
úgy kellett visszafognom magam, hogy
komoly felnőtt tanárként ne kezdjek
indiánszökellésbe. Hetekig nem volt
számomra gravitáció, úgy éreztem,
hogy fél méterrel a föld felett le-
begek, tele voltam örömmel, ami-
ről nem tudtam és nem is akartam
hallgatni. Így kaptam bizonyosságot
arról, hogy a szentgyónás és a
szentáldozás valóban szentség.

És tele voltam szomjúsággal,
vággyal. Éreztem, hogy sokkal több-
nek kell lennie a hitünkben, mint amit

én megélek, pedig lassan napi áldozó
lettem. Így aztán amikor ’93-ban
meghirdették az első Élet a Lélekben
szemináriumot városunkban, bol-
dog résztvevője lettem. ’94. május 15-
én az életátadás-Lélekáradás al-
kalmával elfogadtam Jézust felté-
tel nélküli Uramnak…
… Betöltötte életemet jelenlé-

tével, békéjével, elvette magá-
nyomat, ünneppé tette minden
napomat: már nem csak az eszem,
hanem az egész lényem tudja,
hogy szeret.

Nagyon hálás vagyok a Szentlélek
Úristennek, hogy visszahozott az
Anyaszentegyházba. Enélkül a kö-
zösség nélkül valószínűleg beszippan-
tott volna a világ. …
A börtönmisszióban és a

kórházpasztorációban végzett
szolgálataim által hatalmas lelki
gyógyulást éltem át, mert Urunk
nemcsak azokat áldja meg, akiket szol-
gálunk, hanem a szolgálatot végzőt is.

Aztán amikor vágyat kaptam a
mélyebb elköteleződésre, elvezetett a
Szentlélek a Neki szentelt közösség-
be, a Szociális Testvérek Társasá-
gába, a kültag csoportba, ami ismét
hatalmas ajándék az életemben.

Köszönöm, hogy a huszadik évfor-
dulón tanúságot tehettem előttetek
Isten irgalmáról, szeretetéről, a Lélek
munkálkodásáról.

Nádas Mária

(Elhangzott tanúságtételként egy „Élet
a Lélekben” szemináriumon.)

Kicsit bıvebben ld. a lap
31-32. oldalán.
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FÉNYHIDAKON ÁT
Folytatás a 2. oldalról

Néhány gondolattal… emlékezünk meg ezen a szők helyen a festırıl…
„Én mindig azt festem, amit élek.” – „Nem a tárgyakat festem, hanem azok vilá-
gát.” – „Addig foglalkozom a látott dolgokkal, amíg a lényeg az emlékezetemben
fel nem szívódik” – vallotta a róla, vele készült, Az ecset poétája c. portréfilmben,
amelyet a kiállításon meg lehetett nézni.

Egrynek az önmagáról, mővészetérıl, életszemléletérıl valló gondolatai jó példái
annak, amire gyakran hivatkozik XVI. Benedek pápa (s elıdje, János Pál is), hogy
till. a szépség menti meg a világot – ahogy ezt Dosztojevszkij is vallotta. Vagyis
hogy az igazi mővészet, az Isten által teremtett világ szemlélése, a „lé-
nyeg” keresése elvezet a transzcendenshez, minden szépség, jóság, iga-
zság Forrásához. Hogy miért nem jut el minden jószándékú ember a személyes
Isten ismeretéig, ez Isten titka… – Néhány gondolat a mővész vallomásaiból:

– A tartalmat kell mélyíteni, egyszerőségben eljutni a lényeghez.
– Szerényen kell élni ahhoz, hogy valaki a maga világában gazdag legyen.
„A tér, a végtelen érdekel… mintha a víztükör a végtelennel találkozna.”

 „… ott van pl. egy
nőfigura. Átkiált
valahova. A végte-
lenben elvesző kiál-
tás érdekel.”

„A fényt mindenki
elmosódottnak fes-
ti. Engem maga a
fény izgat. Az at-
moszféra, mely
architek-tonikus.

Nálam a fény, a pá-
ra formát nyer,
mint maga a figura.
Betölti a teret.” …..

�  Fehér Balaton

„… Egrynek volt bátorsága téma nélkülivé tenni a festményt… a képen a víz-
ben tükrözıdı nap két nádas sarlóvonalának íve között sugárzik. Nem a Nap mint
égitest a fontos ezen a képen, hanem az a magasabb rendő fényforrás, amely
sugaraival átszellemíti anyagi világunkat, összekötve a pogány mítoszokat a ke-
resztény fénymisztikával.” (Idézet a kiállításon képek mellett elhelyezett rövid
mőelemzések egyikébıl.)

(Összeállította: E.G.)

Teljes szöveg: a lap 33.34. oldalán.

Kitekintı
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