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„Légy boldog,
én az vagyok!”

– ezek voltak a 19 évesen, 1990. ok-
tóber 7-én a mennyei hazába költözı
CHIARA LUCE BADANO utolsó szavai
édesanyjához. Nem sokkal halála elıtt
pedig ezt mondta: „Ne sírjatok miat-
tam, Jézushoz megyek, hogy másik
életet kezdjek. Nem szeretném, hogy
a temetésemen az emberek sírjanak,
inkább hangosan énekeljenek!”

Egész élete az Isten akaratába
való feltétlen beleegyezés, az İ sze-
retetére való válasz volt, ez tette (rá-
kos) betegsége két évét is fényes uta-
zássá az Élet teljessége felé, örömteli
készülıdéssé a Jézussal való találko-
zásra. Ezt sugározta mindig töretlen
hittel, reménnyel a környezete, min-
denki felé, csodálatot váltva ki ápolói-
ból és az ıt meglátogatókból is.
Több mint negyven országból érkeztek
fiatalok a római La Madonna del
Divino Amore kegyhelyre szeptember
25-ére, Chiara Luce Badano
boldoggáavatására. Magyarországról
száz fıs küldöttség vett részt az ün-
nepségen és a másnapi hálaadó
szentmisén, amelyet Tarcisio Bertone
bíboros államtitkár mutatott be a Fa-
lakon kívüli Szent Pál-bazilikában. Kö-
zösségünkbıl három fiatal testvér vett
részt az eseményen. Lapunk követke-
zı számában szeretnénk részleteseb-
ben írni Chiara Luceról – - testvéreink
személyes élményeivel együtt.

A TARTALOMBÓL:

A Fogolykiváltó Boldogasszony -
- Sztrilich Ágnes testvér

A Rózsafüzér hónapjára -
     - Maros Ildikó tv.

„A pápa megrengette a brit
             protestáns mítoszt”
Boldog Sára testvér ereklyéje
      a szegvári templomban
A Béke Királynıje templom új
        mozaikjának megáldása
Az igazság szabaddá tesz
– Boldog Jerzy Popieluszko és
  Boldog Franz Jägerstätter
                              vértanúkról
Az új evangeizáció minden
            keresztény feladata
Keresztényüldözés,
               egyházellenesség
Érlelıdés az elkötelezıdésben II.
            – Kıvári Magdolna tv.
Isten beletestesíti szeretetét a
teremtett világba -
           - Kelemen Eszter Klára tv.
A szélsıséges ellentétek hazája
- Szokol Margit, Zics Ildikó és
                Tiszai Luca testvérek
Tiszta szerelem – lehetséges ma?
Biztos út – Szerelemrıl, szexua-
litásról értelmesen –
    -Tomka Ferenc új könyvérıl
Sára testvér, bizalommal és
        hittel kérünk…! -
     - Berkecz Franciska testvér
Találkozás Erdélyi Tiborral és
                      szobraival
Apró, hétköznapi csoda - Gréti



3

„A pápa megrengette a
brit protestáns mítoszt”

A világegyház egyik vagy talán legjelentısebb eseménye volt szeptemberben
XVI. Benedek pápa négynapos nagy-britanniai útja. …
…..

Maga a Szentatya is a szep-
tember 22-i általános kihallga-
táson, katekézisen, melyet a
Szent Péter téren tartott meg,
történelmi eseménynek nevezte
útját, amellyel új szakasz kez-
dıdött az Egyesült Királyság és
a Szentszék kapcsolatában.
Utazása legfontosabb ese-
ményének John Henry
Newman bíboros boldoggá-
avatását nevezte meg. A láto-
gatás mottóját is az ı bíborosi

jelszava sugalmazta: „Szív szól a szívhez”
„Az intenzív és gyönyörő négy nap során abban a nagy örömben volt ré-

szem, hogy megérinthettem az Egyesült Királyság lakosainak szívét, ık pedig
válaszoltak az én szívemnek, fıként a jelenlét és hit tanúbizonyságával. Megta-
pasztaltam, hogy a … britek szíve és élete nyitott Isten valósága iránt…” –
mondta a pápa, és háláját fejezte ki mindenkinek a rendkívül szívélyes fogadta-
tásért. – „Ez az apostoli utazás is megerısítette azt a meggyızıdésemet, hogy
Európa ısi nemzeteinek keresztény lelkülete van…” – állapította meg a pápa
katekézisének végén.

Látogatása elsı napján, 15-én a skóciai Glasgowban tartott szabadtéri
szentmisén mintegy hetvenezren vettek részt. Szentbeszédében többek között
most is a relativizmus diktatúrájának veszélyeire figyelmeztetett a Szentatya.

Másnap Rowan Williams
canterbury érsekkel való találkozása
után a Westminster-apátságban kö-
zös esti ökumenikus imán vettek
részt a keresztény közösségek kép-
viselıivel, ami újabb fontos lépést
jelentett a katolikusok és anglikánok
kapcsolatának alakulásában. …

    A pápa az anglikán érsekkel ����

A teljes cikket ld. a lap 6-7. oldalán!

Egyházunk-

tája
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Boldog Sára testvér ereklyéje
a szegvári Kisboldogasszony templomban

Immár negyedik éve, 2006. szeptember 17-én történt Salkaházi Sára testvér
ünnepélyes oltárra emelése, boldoggáavatása. Az alábbi tudósítással egyben
erre a nevezetes évfordulóra is emlékezünk.

Ünnepélyes keretek között helyezték el Boldog Salkaházi Sára testvér
ereklyéjét a szegvári Kisboldogasszony templomban, szeptember 5-én, a
templom búcsúnapján. Sára testvér a Szociális Testvérek Társaságának
szegvári noviciátusát befejezve 1930 pünkösdjén ebben a templomban tette
le elsı fogadalmát. Ezért is indítványozta Piti Magdolna, Szegváron élı szo-

ciális testvér, hogy a templomban helyezzenek el Sára testvér ereklyét.*

A plébánia tagjai

kilenceddel készültek

az ünnepre. A

szentmisét, melyet

Kiss-Rigó László
szeged-csanádi me-

gyéspüspök úr mu-

tatott be, Sára testvér

életérıl összeállított

zenés elmélkedés
elızte meg.

A püspök atya
szentbeszédében el-
mondta: Jézus az ı követıitıl a tiszta szívet, a tiszta szándékot várja el. Boldog
Salkaházi Sára is esendı ember volt, de teljes szívével követte Istent. Krisztus

ma is hőséges és megalkuvás nélküli követést kér tılünk. Olyan életet, mely ké-

pes magát egészen feláldozni a szeretetért – mint Sára testvér.

A szentmisét körmenet követte, majd a püspök atya és Sztrilich Ágnes test-
vér, Társaságunk magyarországi kerületének elöljárója a templom jobb oldali
mellékoltárán helyezték el az ereklyét. (A bal oldali mellékoltár ereklyetartója a

Szent Kereszt ereklyéjét ırzi.)

…..

Az alábbiakban Ágnes testvér személyes hangvételő beszámolóját közöljük.

Lásd a lap 8-9.oldalán!
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Az igazság szabaddá tesz
Tanúságtevık rovatunkban ezúttal két nemrég
boldoggá avatott XX. századi vértanúról emléke-
zünk meg. Mindketten egy Isten- és egyházellenes
ideológia, ill az erre épülı, az emberi méltóságot,

az alapvetı emberi jogokat sárba tipró diktatórikus hatalom áldozatai. Valószí-
nőleg egy folyamat vette kezdetét az ı oltárra emelésükkel – ide sorolhatjuk
Salkaházi Sára testvér 2006. szeptember 17-én történt boldoggáavatását is. (De
megemlíthetnénk itt több olyan mártírunkat, mint pl. Mindszenthy bíborost,
Brenner Jánost, akiknek boldoggáavatási eljárása, ill. az ehhez szükséges elıké-
születek folyamatban vannak.)
A  2009. június 6-án Varsóban boldoggá avatott Jerzy Popieluszko lengyel
katolikus pap neve talán még a fiatalabbak számára is ismerısen cseng. Életét a
kommunista hatalom oltotta ki 1984. október 19-én – ez lett  liturgikus emlék-
napja.
2007. október 26-án avatták boldoggá Linzben az osztrák Franz Jägerstättert,
akit azért végeztek ki 1943. augusztus 9-én, mert nem volt hajlandó a nemzeti-
szocialista állam nevében harcolni.

Jerzy Popieluszko (1947–1984)

már életében az antikommunista ellenállás szimbolikus alakjaként vált köz-
ismertté. A halála óta eltelt negyedszázadban mintegy tizennyolc millióan
zarándokoltak el sírjához.

„Tanúságtétele az egyház és a társadalom új tavaszának magját vetette el” –
mondta róla Benedek pápa. Tavalyi boldoggáavatása alkalmával életérıl, tevé-
kenységérıl, lelkiségérıl nálunk is számtalan megemlékezés, értékelı írás, nyi-
latkozat látott napvilágot.

Nemrég jelent meg a mártír pap életérıl szóló könyv Molnár Imre történész
tollából Az igazság szabaddá tesz címmel. Rövid megemlékezésünkben –
amely egyben könyvajánlóként is szolgál – fıként ennek a könyvnek (a Magyar
Kurír honlapján megjelent, Bodnár Dániel által írt) ismertetetését használjuk for-
rásként.

Molnár Imre könyvében dokumentumok és visszaemlékezések tükrében
követi nyomon az egyszerő, ötgyermekes paraszti családból származó Jerzy
Popieluszko életét. A kötet válogatást közöl Jerzy Popieluszko prédikációiból is.

Az 1980-as évek elején Popieluszko részt vett a munkásközösségek megala-
kulásában, iskolákat szervezett munkások számára, szentmiséket mondott a ha-
záért, s fellépett a Szolidaritás szakszervezet védelmében. Tevékenységével ki-
váltotta a kommunista hatalom félelmét – haragját, sıt győlöletét.

…..
…
Mivel nem tudták megfélemlíteni, elhatározták meggyilkolását. 1984. ok-

tóber 19-én éjjel a biztonsági erık megállították az autót, amelyben utazott, el-
hurcolták, és brutális kegyetlenséggel agyonverték. Testén 32 késszúrást találtak.

Tanúság-
tevık
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Megkötözve a folyóba vetették, holttestét tizenegy nappal késıbb a Wloclawek
melletti duzzasztóban találták meg.

A vértanúhalált halt lelkipásztor tanításá-
nak alapgondolata, hogy az egyház erköl-
csi tanítása arra az igazságra épül, amelyet
Isten beleírt az ember lelkiismeretébe. …

… Ezért az egyháznak kötelessége és
joga rámutatni a hatalom minden olyan
bőnére, amely az igazság és ezzel az em-
ber, vagyis végsı soron Isten ellen irá-
nyul.”

A szerzı megállapítja: „Popieluszko atyát
egy olyan hatalom embertelen politikája öl-
te meg, amely elvetette az Isten által az
emberi lelkiismeretbe oltott igazságot.
Ezért fordult ez a rendszer győlölettel min-
dazok felé, akik az igazságért küzdöttek.”

….

Popieluszko vallotta: az igazság gyızelméhez nem erıszak vagy bosszú
útján lehet eljutni, hanem a krisztusi szeretet útjának követése által. Ennek
szellemében visszatérı mottója volt Szent Pál apostol római levelének egy mon-
data: „Soha ne engedd, hogy a rossz gyızedelmeskedjék, hanem gyızd le a
rosszat jóval” (12-21). A hazáért bemutatott szentmiséivel a győlölet helyébe a
megbocsátás, a testvéri összefogás, az együttérzés és a szolidaritás érzését
nyújtotta, az elmélyült közös imádsággal a hitben rejlı erı biztonságát ajándé-
kozta a jelenlévıknek. Ezzel megteremtette a Szolidaritás mozgalom etikai
alapjait.

Jerzy Popieluszko atya „szavai a legteljesebb összhangban voltak tetteivel.
Úgy élt, ahogy azt maga is hirdette, s áldozatával erıt ad másoknak is, hogy pél-
dáját követve ugyanezt tegyék. Életre váltva az evangéliumi ígéretet: ’Az igazság
szabaddá tesz’” – írja Molnár Imre nemrég megjelent könyvében. (Magyar Egy-
háztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2010.).

A teljes cikket ld. a lap 11-13. oldalán!
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Boldog Franz Jägerstätter
1907. május 20-án született Felsı-Ausztriában. …
…..
Jägerstätter nem utasította el általában katonaságot, mint például a Jehova

tanúi. Követte a katolikus egyház tanítását, amely szerint meghatározott feltételek
között mindenki kötelezve van a katonai szolgálatra. Ezért tett eleget eredetileg a
behívóparancsnak. 1941 tavaszán azonban azzal a szilárd elhatározással tért
haza, hogy a következı alkalommal nem megy vissza. Világossá vált számára,
hogy ha részt vesz a harmadik birodalom igazságtalan háborújában, bőnt
követ el. Döntésének okait írásban is rögzítette.

A falu közösségének tagjai próbálták jobb belátásra bírni, de ı kezdettıl fogva
elutasított minden együttmőködést a nemzetiszo-
cialistákkal. Nem adott pártcélokra pénzt, és nem fo-
gadta el az államtól a családi pótlékot sem. Egyházi
adószedıként kezdett dolgozni. 1941 tavaszától napi
áldozó lett, nyáron pedig átvette a sekrestyési teen-
dıket is. …

…..
Jägerstätter feljegyzései az utolsó idıkbıl erıt és

belsı szabadságot fejeznek ki: „Csak néhány szót
írok, de ezek szívbıl jönnek. Ha megbilincselt kéz-
zel is írom, mégis jobb, mintha az akaratom lenne
megkötözve. Mihez adott Isten minden embernek
értelmet és szabad akaratot, ha nem megengedett
eldöntenie – mint sokan mondják –, hogy a hábo-
rú, amelyet Németország folytat, igazságos vagy
nem igazságos. Mi máshoz lenne szükség a jó és

rossz közötti különbségtétel képességére?”
1943. augusztus 9-én Brandenburgba szállítják, s még aznap délután négy

órakor lefejezik, majd a holttestet a helyi krematóriumba viszik. A vöcklabrucki Is-
kolanıvéreknek sikerül a hamvakat megszerezniük. P. Jochmann, a börtönlel-
kész a következıket mondta a nıvéreknek: „Csak gratulálni tudok honfitársatok
miatt, aki szentként élt és hısként halt meg.”

„… Bárcsak fogadná el az Úr életemet, mint engesztelı áldozatot, nemcsak a
saját bőneimért, hanem másokéért is!” – írta kivégzése elıtt feleségének és
édesanyjának.

Boldoggáavatásán jelen volt 95 éves felesége és három lánya.

Bıvebben ld. a lap 13-14. oldalán!
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Az új evangelizáció –
minden keresztény feladata

A pápa által júniusban felállított
új testületnek, az ÚJ EVANGELI-
ZÁCIÓ PÁPAI TANÁCSÁNAK fel-
adata a keresztény hittől eltávo-
lodott nyugati világ újraevangeli-
zálása.

A pápát és az egyházi vezetőket régóta
nyugtalanítja a nyugati világ roha-
mos szekularizálódása. Olyan he-
lyeken, ahol ötven éve még erősen élt a
hit – Hollandiában, Belgiumban, Fran-
ciaországban, az Egyesült Államok
északkeleti részén, Québecben –, né-
hány évtized alatt a közélet és kul-
túra radikálisan hitellenessé vált:
a gyakorlati ateizmust próbálják „ál-
lamvallássá” tenni, s erőteljesen támo-
gatják a keresztény etikával homloke-
gyenest ellenkező abortusz- és eutaná-
ziatörvényeket, házassági és oktatási-
nevelési modelleket.
2009 márciusában a világ püspökei-
hez írt levelében Benedek pápa így fo-
galmazott: „E pillanatban történel-
münk valódi problémája, hogy Isten
eltűnőben van az emberiség látóhatá-
ráról, és az Istentől fakadó fény hal-
ványulásával az emberiség irány-
vesztetté válik, aminek romboló hatá-
sa egyre nyilvánvalóbb.”

Az új evangelizáció csakis azok
világméretű összefogásával való-
sulhat meg, akik még hisznek
Krisztusban. A II. Vatikáni zsinat
hangsúlyozta, hogy a misszió nem né-
hány missziós rend „szakembereinek”
feladata, hanem az egyház minden
tagjáé. A XX. századi missziók során,
amikor az egyház egy-egy afrikai faluba
el akarta vinni az evangéliumot, elő-
ször nem hithirdető misszionáriusokat
küldött, hanem egy-két keresztény
családot  keresett,  akik vállalták, hogy
odaköltöznek, és életükkel tesznek
tanúságot a hit igazságairól.
…..

Forrás: Fr. Roger J. Landry írása
(catholicpreaching.com) /M. K.

Folytatás a lap 15-16. oldalán!

Keresztényüldözés, egyházellenesség

Mindannyiunknak, akik igyekszünk életünket Krisztus evangéliu-
ma, a keresztény értékrend szerint alakítani, van tapasztalata a ha-
zánkban ma is jelenlevő, nyíltan vagy leplezetten megnyilvánuló, fő-
ként a katolikusokat érintő egyházellenes légkörről – akár a hétköz-
napi életben, akár a közélet területén.

A II. János Pál pápa idején a Vatikánban felállított „Új vértanúk
levéltárában” tizenkétezer mai mártírról őriznek anyagokat.

Az idık
jelei
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Az alábbiakban a témával kapcsolatos, a közelmúltban meg-
jelent néhány megnyilatkozást közlünk …

A COMECE felhívása
Ez év elején jelent meg a COMECE (az Európai Unió Püspöki Konfe-
renciáinak Tanácsa) titkárságának felhívása:
Világszerte a vallási indítékú üldözések 75-85%-a keresztények ellen irányul –
áll a felhívásban. Minden évben 170 000 keresztény veszíti életét hite miatt, míg
a súlyos üldözést elszenvedő hívők száma megközelíti a 200 milliót.
Az Európai Parlament határozata, melyben elítélte a keresztény közösségek elleni
legutóbbi támadásokat (Egyiptomban és Malajziában), egybecseng az EU minisz-
tertanácsának 2009. november 16-án elfogadott határozatával, amely megerősíti,
hogy „az Európai Unió erősen elkötelezett, hogy előmozdítsa és védelmezze a val-
lásszabadságot”…
A COMECE püspökei szakértői csoportot állítottak fel, amelynek feladata egy
memorandum megfogalmazása. A memorandum az alapvető emberi jogok meg-
sértéséről és az üldözésekről tudósít világszerte, illetve ajánlásokat fogalmaz meg
az európai intézmények számára. …A püspöki testület ezzel igyekszik támogatni az
Európai Unió döntéshozóit, hogy az Unió külügyi kapcsolataiban meg tudják ten-
ni a megfelelő lépéseket a vallásszabadság előmozdításáért. (MK)

„Keresztényfóbia – az üldözés új formája” –
címmel jelent meg Olaszországban René Guitton, francia író és gondolko-
dó írása 2010 elején.  A könyvről, amely elnyerte országa Emberi Jogi díját,
Bruno Forte  érsek mondta el gondolatait a Vatikáni Rádiónak.
…..
… Szükséges, hogy a nyugati világ megtörje a csöndet, és kiálljon a ke-
resztények védelmében. Ez mindenkinek joga és kötelessége embertársaink és
a közjó érdekében.

Elképesztı egyházellenesség

uralkodik Európában –
nyilatkozott szeptemberben a neves francia
filozófus, Bernard-Henri Lévy (képünkön), aki
egyébként ateista és baloldali kötődésű. A spanyol
ABC napilapnak adott interjújában azt mondta, hogy
a kereszténység ma messze a legerősebben
támadott vallás Európában. „A pápa hangja
rendkívül fontos, és nagyon igazságtalanok vagyunk
vele szemben – állapította meg. – Nem vagyok katoli-
kus, de úgy gondolom, vannak előítéletek, és különö-
sen erős az antiklerikalizmus, ami elképesztő mérete-
ket ölt Európában.” …
…..

Bıvebben ld. a lap 16-17. oldalán!
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Emlékeztetıül Kıvári Magdolna testvér elı-
adásának elsı része címszavakban:

Az elkötelezıdés mint a fejlıdés útja;
Alapgondolatok a pszichológiából, teológiából
és filozófiából; A szeretetkapcsolat mint a
kiteljesedésre vezetı elkötelezıdés alapfel-

tétele; Mi szükséges a jó kezdethez és a biztos folytatáshoz?

Érlelıdés az elkötelezıdésben (II. rész)

A KRÍZIS MINT UGRÓ-
DESZKA

Mi van akkor, amikor úgy tőnik,
hogy minden erıfeszítésünk
csıdöt mond és hirtelen egy
krízis kellıs közepén találjuk
magunkat?

Ennek megválaszolására
szeretnék visszakanyarodni
Levinson felnıttkori fejlıdés-
modelljéhez. Levinson elméle-
tében az egyik kulcsfogalom az
életstruktúra. Ez alatt azt a
mintát érti, ami az egyén életé-
nek mélyén található egy adott
idıben. …

…..

Az életstruktúrák fejlıdésé-
ben, átalakulásában fontos
szerepet játszanak az átme-
neti idıszakok, amelyek egyfajta határterületet képeznek két korszak, fázis kö-
zött. Ez a határterület része mind az elızı, mind a következı fázisnak, mégis
mindkettıtıl jelentısen különválik. Az átmenetek kb. öt évig tartanak; lezárják az
egyik korszakot, és elindítják a következıt.

Az átmeneti szakaszok három fontos fejlıdési feladatot rejtenek magukban:
1. a meglévı életstruktúra befejezését
2. az individuációt – egyedivé válást
3. egy új struktúra kezdeményezését.

A befejezés nem csupán valaminek a végét jelenti, hanem egy fordulópon-
tot: a kapcsolatnak/kapcsolatoknak át kell alakulniuk. Ez sok érzelmi töltéssel
jár, mert el kell hagyni valamit, amikor még nem egészen látjuk az újat. Ilyen kér-
dések merülnek fel bennünk: Mi történik az életemmel? Mit kell megtartani, mit
kell elengedni?  Gyakran úgy élhetjük meg ezt, hogy minden széthull körülöttünk.

…..

Hivatás –

küldetés
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… Bár mindegyik átmeneti szakasz idéz elı kríziseket, itt most a középkori
átmenetre összpontosítanánk, mert leginkább ennek a szakasznak a krízisei
rengetik meg az elkötelezıdést mind a házasságokban, mind a papi, szerzetesi
életutakon. Ez életszakasz sajátosságainak ismeretében azonban, kellı spirituá-
lis érettséggel, és amennyiben szükséges, pszichológiai és lelki segítséggel a kö-
zépkori átmenet krízisei nem a széthullás és káosz felé vezetnek, hanem épp el-
lenkezıleg: kapukká lesznek az érettség, integráltság, bölcsesség felé. Ke-
resztes Szent János szóhasználatával élve, az érzékek és a lélek sötét éjszakái
ezek, amelyek nagyobb tágasságra vezetnek.

Levinson modelljében a középkori átmenet egyik fontos feladata az eddigi
élet újraértékelése. Ilyenkor az egész életstruktúra megkérdıjelezıdik. Mit tet-
tem tulajdonképpen eddigi életemmel?’ Mi lett az álmaimból? – kérdezzük ma-
gunkat. …

…..

Levinson tanulmányában különbözı életutakat ír le. Akik átdolgozták magu-
kat ennek a szakasznak a kihívásain, integrálták a polaritásokat, de megmarad-
tak elkötelezıdéseikben, azok sikeresen le tudták zárni az elızı szakaszt, és át
tudtak lépni a közép felnıttkor szakaszába; ezzel életükben, hivatásukban meg-

erısödve a következı nemzedék mentoraivá
válnak. Eriksoni terminológiával élve felol-
dották a stagnálás krízisét, és energiáik fel-
szabadulhatnak a generatív tevékenységek-
ben. Akik viszont a krízis hatására új élet-
struktúrát alakítottak ki (felbontották a házas-
ságukat, otthagyták addigi munkájukat, és új
kapcsolatba, új életpályába kezdtek), azok
sem az elızı életszakaszt nem tudták lezár-
ni, sem a következıbe nem tudtak átlépni.

Levinson tanulmánya fejlıdéslélektani
szempontból is alátámasztani látszik a lelki-
ségi irodalom által ránk hagyományozott böl-
csességet, miszerint, ha elveszítjük ma-
gunkat az elkötelezıdés sötét óráiban is,
ha belevetjük magunkat a lélek éjszakájába,
és megküzdünk a kételyekkel, szembené-
zünk illúzióinkkal, és merjük elengedni vélt
biztonságainkat, akkor végül megtaláljuk
igazi önmagunkat. Mint Jákobnak, nekünk
is meg kell birkóznunk a sötétben Istennel,
de hajnalhasadtával – bár sántítva – de ál-
dottként, Izraelként megyünk tovább.

   Öregek tánca. Erdélyi Tibor szobra

Az elıadás teljes szövegét ld. 18-20. oldalon!
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Isten beletestesíti szere-
tetét a teremtett világba

Kelemen Eszter Klára testvér egyike az idén
örökfogadalmat tett szociális testvéreknek. (A
felvétel fogadalomtétele közben készült.) Rö-
vid bemutatkozását lapunk ezévi 2. számában
közöltük. Eszter testvér ebben az évben szer-
zett Népi játék és kismesterségek oktatója és
bırmőves szakképesítést a Hagyományok Há-
za tanfolyamain. Az alábbiakban arról vall, ho-
gyan születnek meg szép, elsısorban bırbıl
készült tárgyai, milyen jelentést hordoznak…

…..

A népmővészet forma- és díszítésvilágát is gyermekként, mintegy anyanyelv-
ként ismertem meg, hiszen sok ilyen jellegő tárgy vett körül, ezeket a motívumo-
kat kezdtem el rajzolni, továbbalakítani…

A mesterségek közül nehéz lett volna választani, praktikus szempontok dön-
töttek, de nagyon megszerettem a bırözést. Drága alapanyagból, sok munká-
val, még több „nézegetéssel” készülnek a tárgyaim. Sokat gondolkodom, raj-
zolgatok, mert mindegyiknél fontos, hogy jól használható legyen és a díszítés is
jelentést hordoz. Szeretem bennük, hogy személyes tárgyak: nincs két egyfor-

ma, általában már a tervezésnél tu-
dom, kié lesz – azután pedig sok
évig szolgál gazdájának, kezéhez
alakul, érik, szépen öregszik, ha kell,
javítható … Jelek ezek a tárgyak mai
mőanyag–eldobós világunkban. A
bırtáska nem akkor a legszebb, ami-
kor elkészült, hanem amikor hasz-
nálod, figyeled, ahogyan él és alakul
a színe, a kezedhez simul a fogója…

Nem egyedül a Biblia a kinyilat-
koztatás. Isten elsı önkinyilatkozta-
tása a teremtés: szeretetét mutatja

meg, testesíti bele a teremtett világba. A kereszténységben a szent nem különül
el a profántól: Istenünk a mindennapi életünket szenteli meg, Krisztus meg-
testesülésével magára veszi test-voltunkat és átlényegíti azt. Bárcsak meg
tudnánk maradni az İ szeretet-életében!

…..
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… Ha egy-egy kézmőves
tárgyban, ajándékban meg-
élem, hogy több, mint önmaga:
jel, végsı soron Isten szerete-
tének egy sajátos kinyilatkoz-
tatása, akkor talán eszembe jut
néha más tárgyakat is faggatni
a jelentésükrıl az életemben…

Az oktatói vizsga után „elsı
megmérettetésként” két pályá-
zatra adtam be munkáimat,
amelyeket a zsőri mindkét he-
lyen pozitívan értékelt. A Ma-
gyar Kézmővességért Alapít-
vány (AMKA) által rendezett
Magyar Kézmővesség - Kéz-
mővesség az egyházmővé-

szetben címő országos pályázatára beadott biblia- és zsolozsmáskönyvtok, ró-
zsafüzértok, burza Pécsett a Dómmúzeumban volt kiállítva júliusban. Az „Élı
Népmővészet” pályázatra beadott, hagyományos technikával mai használatra ké-
szült apró tárgyaim pedig a nyáron Székesfehérváron voltak láthatók, és a Nép-
rajzi Múzeumban rendezendı, ısszel nyíló országos kiállításra is bejutottak.

A teljes cikk a lap 21-22. oldalán olvasható!
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A szélsıséges ellentétek hazája

(Bevezetınk elsı sorait ld. a hátsó borítón!)
Európából és Amerikából 14-14 szociális testvér, Kanadából egy testvér vett
részt ebben az ázsiai misszióban, testvéri találkozón. A Fülöp-szigeteken négy
fogadalmas testvérünk él, egy novícia és két jelentkezı. Emellett kültagjaik, se-
gítıik is vannak az ott szolgáló testvéreknek.
Az egykori spanyol gyarmat 80-90 milliós lakosságának mintegy 72-80 %-a él a
létminimum alatt, elképesztı nyomorban. (Az adatok eltérıek.) A lakosság
85 %- a katolikus, s ezzel a világ 3. legnagyobb katolikus országa a Fülöp-
szigetek. Lapunk következı számában folytatjuk az élménybeszámolók közlé-
sét...
Az alábbiakban elsıként Szokol Margit testvér beszámolóját közöljük.

…..
A Fülöp-szigeteken egyik elsı benyomásom, ami végigkísért, bármerre jár-

tunk, a természet adta gazdagság és szépség volt…

Ugyanakkor aránylag rövidnek mondható ottlétünk alatt alkalmunk volt látni
azt is, hogy egy tájfun mivé képes tenni ezt a sok szépséget. …

Más téren is hasonló végleteket tapasztalhattunk meg. Átlag életszínvo-
nalról beszélni csak elméletileg lehetne, és az egyáltalán nem tükrözné elég hően
a valós állapotot.

Ebédeltünk egy gazdag családnál... A 90 milliós lakosság többsége azonban
hihetetlenül nagy szegénységben él. Rengeteg bádogból és egyéb építkezési
hulladékból összeeszkábált kuny-
hót láttunk mindenfelé. Soktagú
családok élnek ezekben, néhány
négyzetméternyi területen, szá-
munkra szinte elképzelhetetlenül
nagy zsúfoltságban és mostoha kö-
rülmények között (gyakran nincs se
villany, se víz, nincs csatorna, se
szemétszállítás). …

Az utakon rengeteg eléggé
rozzantnak tőnı közjármő-féle…
Persze vannak  … vannak nagyon
modern autók, meg szép nagy há-
zak is… Csakhogy mindezek nagyon kevesek számára elérhetıek.
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Az egyik legnehezebb kihívás számomra ezeknek az ellentéteknek és
végleteknek a megtapasztalása volt, pontosabban az, hogy ezekben a vég-
letekben megtaláljam a jó viszonyulási módot.

Az ottani szociális testvérek ezt nagyon jól csinálják. Érdekes volt látni,
hogy vannak nagyon jómódú, sıt gazdag és befolyásos barátaik, akik sokat tud-
nak segíteni nekik a legszegényebbekért végzett munkájukban. Nagyon jó kap-
csolataik vannak úgy egyházi, mint világi elöljárókkal, akikkel különféle módokon
próbálnak együtt dolgozni különbözı helyeken.

A testvérek által létrehozott és mőködtetett multifunkcinális központban
sokrétő tevékenység folyik…

Számomra az egyik legmegragadóbb emlék marad az emberek nyitottsága,
jószívősége és általában derős, jó kedélyő megjelenése. Mindenhol nagyon
sok kedvességgel és önzetlenséggel fogadtak bennünket: részben az ottani test-
vérek jó hírnevének köszönhetıen, részben azért, mert az ottani emberek alap
beállítottsága derősebb az úgynevezett civilizált európai körökben tapasztalható
kimértséghez képest.

A két legmélyebb élményem a legszegényebbekkel való érintkezés kap-
csán volt…

Mivel az ottaniak számára nagyon
feltőnı volt a megjelenésünk (fehér
embercsoport lévén), több helyen kö-
szöntek vagy megszólítottak nagyon
barátságosan. Közben én azon gon-
dolkodtam, hogyan tudják ezek az em-
berek mindezt túlélni, hogyan képesek
egyáltalán élni ebben a hihetetlen nyo-
morban.

Visszaérkezve a központba, amely
a templom közvetlen szomszédságá-
ban volt, bementünk a templomba egy

ottani karizmatikus közösség imaórájára. Láttuk, amint ugyanazok a szegény-
ségben élı emberek nagyon szépen és tisztán, ünneplıbe öltözve jöttek a temp-
lomba – jó sokan. Megható volt látni, ahogyan ezek az emberek dicsıítik Istent,
hangszeres zenével, hangos énekléssel, tapssal, tánccal. Amint ott ültem a
templomban, megfogalmazódott bennem a válasz: ezeket az embereket a hitük
tartja életben és teszi ráadásul derőssé. Miközben elképesztı nyomorban él-
nek, az imában nem panaszkodnak, nem kérnek Istentıl, hanem dicsıítik İt. Ez
a tapasztalat és a hozzá főzıdı felismerés nagyon mélyen megérintett, mert kéz-
zelfoghatóvá vált számomra, hogy mire képes az erıs hit.

A másik hasonló élményem akkor volt, amikor a manilai szeméttelepen élı
embereket látogattuk meg, és ott beszélt nekünk a helyi plébános a tapasz-
talatairól. … Megrendítı volt látni a rengeteg gyermeket, akik ilyen körülmények
között élnek, de a legtöbbjük most tud járni iskolába, mert nemrég épült egy is-
kola a szeméttelepi lakók gyermekei számára. Olyan sok gyerek van, hogy a
nagy „L” alakú, több emeletes iskola-épületben három váltásban tanítanak, kora
reggeltıl estig. Ebbıl az általános iskolából a plébánia és egy hozzá tartozó ifjú-
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sági központ támogatásával
most már többen továbbtanul-
ni is tudnak. Találkoztunk né-
hány önkéntes fiatallal, akik
miután elvégezték a középis-
kolát, visszamentek segíteni a
központ programjaiban. …

…..

Este a minket vendégül
látó gazdag manilai családok
gyermekeibıl álló kórus mőso-
ra után meghallgathattuk a
szeméttelepi gyermekek kó-
rusának elıadását is. Az
elıbbi mővészileg nagyon színvonalas volt ugyan, de az utóbbi láthatóan jobban
megmozgatta az emberi szíveket, nem a mővészi csiszoltságával, hanem inkább
a megjelenésével és az énekek szövegének mondanivalójával, meg a „hangsze-
reikkel”, amikkel a zenei kíséretet adták éneklésükhöz (üres mőanyag palackok
és dugók a szemétdombról, kövekbıl főzött zörgık, és egy gitár, amin a kórus
vezetıje játszott).

Ajándékokat is kaptunk vendéglátóinktól, amiknek persze nagyon örültünk és
illedelmesen meg is köszöntük, de igazán a szeméttelepi gyerekek által kagy-
lógyöngyökbıl főzött rózsafüzér-karkötınek örült mindenki a legjobban, amit
szorgalmasan viseltünk is utána. Én most is azt használom. Szinte minden egye-
bet, amit onnan hoztam, már elajándékoztam, de ettıl az egy darabtól nehezen
tudnék megválni a hozzá főzıdı, számomra nagyon értékes élmények miatt.

*************************************************

A Fülöp-szigeteken az a mély tapasztalatom volt, hogy az Evangélium él, és
örömhír a szegénység, a nyomor kellıs közepén is. Amikor a tájfun következté-
ben több napon keresztül nem volt vizünk, megelevenedett a „mindennapi ke-
nyerünk” jelentése. Döbbenetes élmény volt, hogy amikor már tényleg nagy
szükségünk volt vízre, a kilencgyerekes szomszéd családtól kaptunk, akiknek
még a mindennapi kenyérre sem telt… Számtalan hasonló történetet átéltünk és
hallottunk, hatalmas szeretettel vettek minket körül a fülöp- szigetekiek, kicsi-
nyektıl az idısekig. Jézus köztük él, és általuk Vele találkoztam. (Zics Ildikó)

�



17

„Átlépve a sajnálat falán…”

Nagyon sok szegény emberrel találkoztunk. Nemcsak szegények, hanem
nyomorognak. Napról napra élnek, és ezért a helyi piacon napi adagokban kap-
ható a mosópor, a sampon, a mosogatószer. Minden nap csak az aznapi élelmet
tudják megvenni az emberek, ha tudják.

A nyomornak sok oka van, és nemcsak azok élnek így, akik tanulatlanok,
vagy nincs munkájuk. A Fülöp-szigeteken gyakori a tájfun és a földrengés, ezek
a természeti csapások könnyen földönfutóvá tehetik a földmőveseket.

Hasonló körülmények között élnek a halászok is. …
…..

Elcsodálkoztam a személyes találkozás erején. Volt nyomortelepen élı csa-
lád, ahol mi voltunk életükben az elsı vendégek, akik beléptek a házukba. A gye-
rekek, ha a szennyvízben pancsoltak is, pancsoló gyerekek voltak, akik nagy lel-
kesedéssel integettek nekünk, a kislányok pedig mindenfélét kérdeztek, és a vé-
gén mosolyogtak ránk. Amikor személyesen találkoztam ezekkel az emberekkel,
akkor azt tanultam meg, hogy a sajnálat egy fal. Nehéz úgy beszélni velük, hogy

ne szorongassa a torkomat a sírás. Mégis,
akkor tudok velük, mint személyekkel,
végtelenül szép és értékes emberekkel ta-
lálkozni, ha nem a nyomorteleprıl jött
gyereket látom, hanem a kórustagot, nem
az erıszak áldozatát, hanem a gyereket.
Jézus is ezt tette, nem vámosokat, bőnö-
söket és farizeusokat látott maga elıtt,
hanem Mátét, Mária Magdolnát vagy
Nikodémust, és ezzel tette lehetıvé szá-
mukra, hogy elinduljanak, és majd elér-
kezzenek oda, ahol ık az Isten szeretett
gyermekei, nem vámosok, bőnösök, leprá-
sok, nyomorultak, betegek, vagy áldoza-
tok.

Megtapasztaltam a tehetetlenséget –
nem tudom megoldani egy olyan ország gondját, ahol a lakosság 80%-a nyomo-
rog – , de azt is, hogy ott, akkor, abban a helyzetben a legfontosabb, amit tehe-
tek, hogy átlépve a sajnálaton, személyes kapcsolatba kerülünk. Ezek a találko-
zások mindkettınk számára fontosak voltak. Illetve remélem mindhármunknak
– Annak is, aki ezeket a találkozásokat elrendezte.

Tiszai Luca testvér

A fülöp-szigeteki élménybeszámolók teljes szövege
a lap 23-27. oldalán olvasható!
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Sára testvér, bizalommal

és hittel kérünk,

járj közben értünk!

Rákos betegségem váratlanul derült ki 2007 őszén. Október végén egy
CT-vizsgálatnál fedezték fel, hogy daganat van az egyik orrmelléküregemben. No-
vember elején műtöttek meg, és a szövettani vizsgálat egyértelműen kimutatta a
rákos sejteket. Egyik napról a másikra életem végességével találkoztam. A sebész
azt mondta, ezzel a betegséggel kevesen érik meg az öt évet.

Ebben az időszakban még a Szociális Testvérek Társaságának általános elöljárója
voltam. A betegség által hirtelen veszteségeket éltem át. Vezetői szolgálatom-
ból beteg státuszba kerültem, ami azzal szembesített, hogy nincs hatalmam sem
mások, sem saját sorsom fölött. Mintha kicsúszott volna kezemből az irányítás le-
hetősége. Addig aktív, kezdeményező, tettre kész voltam, most pedig kiszolgálta-
tott és gyenge lettem. A sugárkezelés és a kemoterápia alatt gyakran küzdöttem a
rossz közérzettel, rám törtek a reménytelenség és félelem hullámai, amelyekkel

váltakozott a hit, a bizalom és a remény.

A testi-lelki megpróbáltatásban fényt je-
lentett az ima és annak a hite, hogy
mennyei testvéreinkkel összetarto-
zunk, és ők közbenjárnak értünk.
Ebben segített az a közösségi szentmise,
amely közvetlenül a műtétem előtt volt,
éppen Mindenszentek ünnepén. A szent-
misében kértük szentjeink és a már
Istennel lévő testvéreink, köztük
Boldog Sára testvér közbenjárását a
gyógyulásomért. Emlékszem az ima lég-
körére: fénnyel, erővel, bizalommal,
örömmel és reménnyel lett tele a szívem.
Többen osztottak meg hasonló tapasztala-
tot a szentmise után. Azt éreztük, hogy
testvéreink, akik már látják Isten arcát,
valóban közbenjárnak értünk, segítenek
minket. Ez az imatapasztalat nagy erőforrás volt számomra a kórházi napok-

ban. Később is emlékeztetett arra, hogy Isten kegyelme közel van, és nagy erő

rejlik a közös imában. Hiszen Jézus mondja nekünk: „Ha valamit egy akarattal

kértek az Atyától az én nevemben, megadom nektek.”

Örömhír!
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Betegségem első hónapjaiban gyakran feltettem magamnak a kérdést: Uram, mit

kérjek tőled? Kérjem a rákos daganat eltűnését, a testi gyógyulást? Mi a Te aka-

ratod? Erre a kérdésre ez a válasz szólalt meg bennem: „a Te akaratod az élet”. De
hol: itt a földön vagy a mennyben? Nem kaptam erre biztos választ, de azt érez-
tem, hogy Isten hív a hit és a bizalom zarándokútjára, és ezen az úton
Sára testvér lesz a segítőm. Ő rámutatott Jézusra, az igazi gyógyítóra,
aki az én Megváltóm és Üdvözítőm, és mosolygó tekintetével mindig bátorított.

…..
Berkecz Franciska

Folytatás a lap 31-32. oldalán!
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Találkozás

Erdélyi Tiborral

és szobraival
Az idei Mesterségek Ün-
nepén, a Budai Várban
találkoztunk egy nagyon
közvetlen, barátságos
„bácsival” (talán nem ne-
heztel meg érte, hogy így
tituláljuk), csodálatos fából
faragott szobraival körül-
véve. (A felvételeket ez
alkalomból, ott a helyszí-
nen készítettük, kivéve a
lapunk 34. oldalán látható
Noé c. alkotást.)
Rögtön közölte velünk,

hogy mővei nem eladásra készülnek. Viszont végiglapozhattuk a Püski Kiadónál
1996-ban megjelent, faragó-mővészetérıl szóló  könyvet és két saját kiadású,
szép, mővészi kivitelezéső albumát is, melyek megismertetnek gazdag életmővé-
vel. (Az egyiket meg is vásároltuk.)
Megtudtuk, hogy Erdélyi Tibor, a Népmővészet Mestere, népi szobrász, ipar-
mővész ezeknek a rendkívül eredeti, a népmő-
vészet mellett más forrásból is merítı fafara-
gásoknak az alkotója, aki mőveivel több ízben
díjat nyert. 1952–1978 között az Állami Népi
Együttes táncosa, szólistája volt, majd több
táncegyüttes mővészeti vezetıje, Erkel-díjas
koreográfus. Immár húsz éve Japánban is tanít
magyar néptáncot.
Lapunk következı számában szeretnénk lega-
lább röviden méltatni szobrait (bár ezek önma-
gukért beszélnek) – és színesben is bemutatni
néhány Betlehemét.

*********************
A fotókon:
– fent, a lapozgató mellett: a Nagyapa meséi c.
színezett, amerikai diófából faragott mő (2005)

– jobbra: Angyalok Betleheme, amerikai dió
(98x45 cm, 2005)

Kitekintı
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Erdélyi Tibor: NOÉ
(diófa, 85X62 cm, 2000)

Apró hétköznapi csoda

Átlagos reggel. A két fiam (13 és
10 éves) a fridzsider felé tart a tejért
a reggeli gabonapehelyhez. Egy-
szerre érnek oda – kis versengés,
villongás, finom lökdösıdés, hogy ki
nyúl érte elıbb (szomorkodom). A
nyertes aztán egy villanásnyi habo-
zás után átnyújtja a tejet a vesztes-
nek (meghatódok). Ezek után a bol-
dog, újdonsült tejtulaj öntené a saját
táljába a fehér nedőt, de megáll a
mozdulat, s a tej végül a másik tál-
jában köt ki (nem hiszek a sze-
memnek).

Íme, az álmos, hétköznapi reg-
gel beragyog a Szeretet Lelke.

Az emberit kétszer is legyızte
İ, aki él bennük – alig észrevehe-
tıen, csendben, láthatatlanul.

Gréti
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