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Kedves Olvasónk!

Szeretettel köszöntünk ez évi elsı
számunkban. Reméljük, hogy a
Szentléleknek ez a szerény kis szó-
csöve az idén is megörvendeztet,
kiemelve kis idıre a talán szürke,
vagy talán túlságosan is „pörgıs”
mindennapokból.
Lapunk a 2013-as jubileumi
évünkben színes oldalakkal gazda-
godott, ez is hozzájárult ahhoz,
hogy elhagytuk a megszokott ro-
vatokat, ill. rovatcímeket. A tema-
tikánk nem változott, de rugalma-
sabb, szabadabb szerkesztést tesz
lehetıvé ez a kis változtatás.

Örömteli Húsvétot kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

A TARTALOMBÓL:

Szegénnyé lett, hogy … mi
gazdagok legyünk

Szabó Katalin testvér
Kiengesztelıdés – Istennel –

– emberrel – Gréti
„Az én testem valóban étel”

Sztrilich Ágnes testvér
A Rossz szervezett harca

Isten Szentlelke ellen
Slachta Margit testvér

Ferenc pápa üzenete
a családokhoz

Beszélgetés Törıcsik Júlia
elsıfogadalmas szociális

testvérrel (1. rész)
„Szüntelenül imádkozzatok!”

 – Imaestek hazánk
lelki megújulásáért

A Mehr imakonferencia
          kegyelmeirıl

„Köhögtem, hánytam, majd
kismama lelkinapra mentem”
Nınapi köszöntı egy irgalomért

 imádkozó paptól
A Szépség útja … Krisztus
szépsége – a keresztény
életszentség szépsége

Nyitott szemmel –
levélrészletek
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Szegénnyé lett, hogy szegénysége által
mi gazdagok legyünk

A nagyböjti időben az egész Egyházzal közösségben fordítsuk szí-
vünket és figyelmünket Ferenc pápa nagyböjti üzenetének szentírási
kiindulópontja felé: „Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét,
hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gaz-
dagok legyetek” (2Kor 8,9).

A nagyböjti idő nem arra való, hogy olyan elhatározásokat tegyünk, amelye-
ket úgysem fogunk tudni teljesíteni, és azután keseregjünk a kudarcunkon, de
még arra sem, hogy esetleg majd örvendezzünk a magunk sikerén, hanem ellenke-
zőleg: arra hív minket a Jóisten, hogy még teljesebben megismerjük Jézus Krisz-
tus kegyelmét, hogy az ő szegénysége által gazdagodjunk, és hogy másokat is
gazdagítsunk!

Nagyböjt, a Húsvéthoz elvezető út
feltárja Isten végtelen szeretetének tit-
kát: annak a Szeretetnek a túlcsordulását, Aki
nem állt meg félúton, Aki nem fordult vissza,
Aki nem úgy szerette az embert, hogy valami-
lyen – Őt nem érintő – módon, onnan a mesz-
szi égből megmenti. Isten úgy szerette az em-
bert, hogy Emberként, Istenségéből ki-
üresedett Szegényként osztozott az em-
ber mindenfajta szegénységében, fáj-
dalmában és nyomorában, és a bűnt ma-
gára véve szabadított meg a bűntől. Ismerjük
meg még mélyebben a szenvedés misztériu-
mát, ami nem Isten büntetése a bűnös ember
számára, hanem Isten velünk-szenvedésének,
együttérzésének „helye”, az az állapot, amelyben a legvalóságosabban fejeződik ki,
hogy Isten Jézusban velünk van, hogy éppen ebben a szenvedésben van itt, éppen
ebben nem hagyott magunkra. Hogy közel jött, mert a Szeretet ledönti a válaszfa-
lakat, a Szeretet nem tűri a távolságokat, a Szeretet közvetlen, a Szeretet egyesü-
lésre vágyik. Isten Szeretete ez, a Szeretet lényege.

Ismerjük meg hát a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét egyre
mélyebben, szívünkben forgatva és el-elgondolkodva a Szeretetnek ezen a sze-
génységet, totális kiüresedettséget vállaló misztériumán. És akkor a Szentlélek
által fokról-fokra egyre jobban fel tudjuk ismerni, hogy milyen reménységre hívott
meg minket, hogy milyen nagy a mi örökségünk, hogy milyen gazdaggá tett ben-
nünket, mekkora Kincset kaptunk az Atyától Jézus Krisztusban.
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A szeretet hasonlóvá vágyik lenni ahhoz, akit szeret. Talán ez a mi
nagyböjti lemondásunk hiteles motivációja: így elengedni, kiengedni a kezünkből,
a szívünkből, az elménkből, egész valónkból a ragaszkodásokat, az „ego” ágasko-
dásait, elszegényedni, és így szabaddá válni arra, hogy Ő vezessen, Ő indítson sza-
vainkban és tetteinkben, és hogy szegénységünket Ő töltse be az egyetlen
Kinccsel, Önmagával. Így válunk alkalmassá arra, hogy meghalljuk, amikor így
szól hozzánk: „Mindenem a tiéd!” – és így válunk képessé és készségessé arra is,
hogy környezetünk kiáltó szegénységébe, nyomorúságos vergődésébe
el tudjuk vinni azt az örömhírt, amit mi magunk már megtapasztal-
tunk!

Adjon a Jóisten mindannyiunknak ilyen áldott nagyböjti (és húsvéti) idősza-
kot!

Szabó Katalin testvér

Benedek pápa utolsó
hamvazószerdai

beszédébıl:

Nagyböjt folyamán sokszor fogjuk
hallani a megtérésre való felszólí-
tást, ami Jézus követését jelenti, azt,
hogy valóban az Evangélium vezeti
az életünket. A megtérés azt jelenti,
hogy hagyjuk, hogy Isten átalakít-
son bennünket, felhagyunk azzal az
elképzeléssel, hogy egyedül mi va-
gyunk életünk alkotói, ez annak el-
ismerése, hogy Istentıl, az İ szere-
tetétıl függı teremtmények va-
gyunk, s csak amennyiben elveszít-
jük az életünket Benne, nyerhetjük
meg az életet.  S ez megkívánja,
hogy Isten Igéjének fényében hoz-
zuk meg döntéseinket. Ma nem lehet
senki azért keresztény, mert keresz-
tény gyökerő társadalomban él, még
azoknak is, akik keresztény család-
ban nıttek fel, vagy vallásosan ne-
velkedtek napról napra meg kell újí-
tani a döntésüket, hogy a keresz-

ténységet választják. Ez azt jelenti,
hogy Istennek adják életükben az
elsı helyet, a szekularizált kultúra
minden felkínált kísértésével szem-
ben, sok kortársaink kritikája elle-
nére.
A modern társadalom sokféle mó-
don próbára teszi a keresztényeket,
személyes és társadalmi szinten.
Nem könnyő hőségesnek maradni a
keresztény házassághoz, gyakorolni
az irgalmasságot a mindennapi élet-
ben, idıt teremteni a személyes imá-
ra és belsı csendre, nem könnyő
nyilvánosan ellenezni olyan lehetı-
ségeket, melyek sokak számára ma-
gától-értetıdıek, mint amilyen az
abortusz egy nemkívánt terhesség
esetén, mint amilyen az euthanázia
egy súlyos betegségben, vagy a sze-
lektív abortusz egy öröklıdı beteg-
ség felismerésekor.
A kísértésnek valló ellenállás a hitet
mutatja meg, és a megtérés az Is-
tennek adott válasz, amit napról
napra meg kell ismételnünk egész
életünkben.
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Kiengesztelıdés – Istennel – emberrel

 Feltétel nélküli szeretet?

Ma egyházi körökben is egyre
gyakrabban hallani a követelményt:
szeress feltétel nélkül.

Igen, a gyereknevelésben tapasz-
talat, milyen súlyos torzulást hoz létre
a hibás szülıi hozzáállás: szeretlek, ha
… nem szeretlek, ha… A gyereknek
életadóan fontos megtapasztalnia,
hogy a szülı nem azért szereti, mert
okos, szép, jó, vagy engedelmes, ha-
nem mert ı él, és ı Isten ajándéka.

Ugyanakkor a gyerek akkor érzi
magát biztonságban, ha határok kö-
zött, mederben van tartva az élete, ha
van, aki megmondja neki: ezt szabad,
ezt nem.  Elıfordul, hogy az életkora,
értelmi vagy érzelmi állapota nem teszi
lehetıvé, hogy a miértet is megértse,
akkor az az életadó, ha tekintély van a
tiltás mögött. Legtöbbször érzi a gye-
rek, hogy bízhat a szülıben, és több-
kevesebb készséggel, de engedel-
meskedik, hiszen érzi, hogy a tiltás is
a szeretet, az óvás jele.

Valóban, Isten is elfogad és sze-
ret bennünket úgy, ahogy vagyunk,
de az İ szeretete sürget és hív is
minket a többre, a jobbra.  …

S bármilyen döbbenetes, Isten ba-
rátsága sem feltétel nélküli. Feltétel
nélkül szeret , hiszen létben tart, akar
engem, még akkor is, ha súlyos, vagy
épp halálos bőnt követek el, hőséges
akkor is, ha én hőtlen vagyok hozzá.
Ha a Teremtı Atya csak egy pillanatra
is „megfeledkezne rólunk”, azonnal a
semmibe hullanánk mindenestül.

Ám azt is mondja Jézus, hogy ha
megtagadsz  engem a z emberek elıtt,

én is megtagadlak Atyám elıtt (vö. Lk
12,9). Más helyen (Mt 12,50) azt hall-
juk, hogy aki teljesíti az Atya akaratát,
az neki mind testvére, nıvére, anyja –
tehát közelebb áll hozzá, mint az, aki
nem így él. Újabb feltétel! De találunk
feltételt a szövetségkötésnél is, ahol
ezt mondja az Úr: „Ha tehát hallgattok
szavamra és megtartjátok szövetsé-
gemet, akkor az összes népek között
különleges tulajdonommá teszlek ben-
neteket” (Kiv 19,5).

(Persze nem lehet nem megemlíteni itt
azt a zavarbaejtıen, hihetetlenül, felfogha-
tatlanul nagylelkő szeretetet, melynek jelét
adta az Úr az Ábrahámmal való szövetség-
kötésnél, amikor füstoszlop alakjában
egyedül İ ment végig az áldozati állatok
sorfala között, jelezve ezzel, hogy İ egyol-
dalúan kötelezi el magát arra, hogy az ígé-
retét teljesíti. (Ter 15,9-21.)

Az ember nem Isten, és nem ké-
pes a feltétel nélküli szeretetre.  Tö-
rekedhet rá, de ez csak annyira sike-
rülhet neki, amennyire hagyja, hogy
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Jézus Krisztus szeressen általa – ben-
ne – helyette. Így aztán szeretetkap-
csolatainkban, a családban is, a mun-
kahelyen is, a közösségben is rendre
elıfordulnak kisebb nagyobb sérülé-
sek, karcolások, néha sebek, sértések,
szeretetlenségek. Igen, az ember
ilyen. Mindig elıbújik belılünk a meg-
váltatlan ó-emberünk (Kol 3,9), és tör-
zúz, amíg fel nem ismerjük ezt, és a
gyóntatószékben el nem bánunk vele.

 Ritka a színarany bánat.

Ritkán fordul elı, hogy azért me-
gyek oda az Úrhoz a gyóntatófülkébe
új életet kérni, mert nagyon szeretem
ıt, és elviselhetetlenül bánt, hogy
megsértettem az ı szeretetét, hogy a
kapcsolatunk ellen vétettem, és egy
percig sem akarok tovább úgy lenni,
hogy nem ép a szeretetkapcsolat
köztünk. A gyónás motívumai között
gyakran jelen vannak nagyon is
esendı, emberi vonások is.  Például:
hiányzik a lelki komfortérzetem vá-
gyom a tisztaságra, elfogadásra –
vagy egyszerően a naptárra nézek, és
látom: hoppá, már megint eltelt egy
hónap – motiválhat félelem is, és még
nagyon sok dolog.

De függetlenül attól, hogy mi miatt
megyünk oda, ennek a folyamatnak
szentségi rangja van. Egy érvényes
szentgyónás után ott ragyog az új
élet a lelkünkben , újra a teljes Szent-
háromság otthona lehetünk, újra miénk
a keresztségben elnyert megszentelı
kegyelem, és megkaptuk a tiszta lapot:
Isten nem emlékszik többé a vétkeink-
re, bőneinkre. Amilyen távol van nap-
kelet napnyugattól, olyan messze veti
el tılünk bőneinket. (Zsolt 103, 12)

 A bánatot tettnek kell
 követnie

Az Egyház két évezredes gyakor-
lata azonban nagyon bölcsen tudja,
hogy az ember nem egyrétegő lény. A
csak érzelmi megbánás nem elég.  A
töredelmes szívrıl nagyon könnyen ki-
derülhet, hogy csak érzelmileg feltur-
bózott volt. A bőnbánat igaznak bizo-
nyulásához többre van szükség: kell,
hogy ott álljon mögötte az akarat, mely
elhatározást szül, és az engedelmes-
ség is, mellyel az ısbőn által megjelölt
kevély természetünk olyan nehezen
tud megbarátkozni.

Régi kiskatekézisekben, elsıáldo-
zók tanításában olvasható, hogy „az
okozott kárt helyrehozom”. Igen, a
bánatot tett kell, hogy kövesse.
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A rágalmat vissza kell vonni, a lo-
pott, vagy hosszabb idıre kölcsönvett
holmit visszaadni, és így tovább. Va-
lamint azt is tanítják a kicsiknek, hogy
az érvényes gyónás feltétele az el-
végzett elégtétel!  Ezt is gyakran
olyan könnyő elfelejteni. Pedig ahogy
a jóvátétel a környezetemben okozott
sebeket gyógyíthatja, az elégtétel a
saját sebzettségemre lehet gyógyír,
különösen ha összefüggésben van a
megbánt és letett bőnnel, de a „sablon
két Miatyánk” is hatásos fegyver lehet
a gıgös intellektus uralma ellen.

Mai fülnek igen furcsa, amit Szent
Benedek tanított: a bőne miatt kiközö-
sítettel nem beszélgetünk. Pedig na-
gyon bölcs eljárás ez, mivel a csend-
ben, magányban az igazabb, segítsé-
gért kiáltóbb bőnbánat születhetett
meg, és nem volt tere a mentegetı-
zésnek! Mi hányszor kapjuk magunkat
azon, hogy ez talán nem is gyónás, hi-
szen kész indokrendszert teszünk az
elkövetett bőn mellé: ezt tettem,
mert… a másik miatt sajnos… véletle-
nül…

Közismert, hogy az elsı kereszté-
nyek között, de még a középkorban
is nem ment ennyire automatikusan
és könnyedén a visszatérés.  Volt
bőnbánati, vezeklési idı, néha elké-
pesztıen hosszú. A bőnbánó a mise
alatt nem léphetett a szentélybe, csak
a templomajtó elıtt tartózkodhatott.
Hosszú zarándoklatot tett meg, böjtöt,
vagy egyéb önsanyargatást vállalt,
hogy bebizonyítsa szándékát: tényleg
közöttetek szeretnék újra lenni, való-
ban Krisztus Egyházához akarok tar-
tozni, s ezért bármit megteszek.

Jó, hogy ma ez nincs így, de nem
árt néha tudatosítani: nem teljesen
természetes, hogy az Egyházhoz, és
ezáltal Krisztushoz tartozhatom,
hanem  nagyon  nagy  ajándék,  drága

kincs! És jó ellene cselekedni annak
a tulajdonságomnak, szokásomnak,
amely a b őnhöz vezetett.

 Hogyan történik
 a kiengesztel ıdés
 ember és ember között?

Elıször is fel kell ismerni, hogy ami
a kapcsolatunkat megsebezte, az hi-
ba, vétek, vagy b őn volt-e. Ha hiba,
tévedés volt, mely miatt a szándék fél-
resiklott, elnézést kérünk. Ha vétek
volt, figyelmetlenség, kisebb szeretet-
lenség, akkor is viszonylag könnyő ki-
engesztelıdni, hiszen nem tudatosan
tettem, nem rossz szándék állt a bán-
tás mögött. Ha tudva és akarva
okoztam a rosszat, akkor bocsánatot
kell kérni . És ez bizony nagyon sok-
szor ütközik a büszkeségbe, abba,
hogy képtelenek vagyunk egymás elıtt
megvallani, hogy nem vagyunk hibát-
lanok, van bennünk rossz, tudunk
gonoszat cselekedni. Jobban ragasz-
kodom a magamról felmutatott szent
és tökéletes képhez, mint az igazság-
hoz. Pedig egyedül Jézus az ártatlan,
a bőntelen…

De Istennek minden lehetséges: a
Mindenható pillantása alatt olvad el a
kevélység, meglátom teremtmény-
voltomat, és akkor már könnyő felis-
merni a méreteket, a saját méretemet
is.

Mit tegyek, ha engem ért valami
megbocsáthatatlannak t őnı, na-
gyon súlyos sérelem?  Ha a testvé-
rem bántott? Mit tegyek, ha meg sem
bánja, nem is kér bocsánatot? Mit te-
gyek, ha még ı tart haragot??

Mindenekelıtt jó tudatosítani, hogy
azzal, ami történt, nemcsak én lettem
megbántva, megsértve, elutasítva stb.,
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hanem Isten, aki azonos a Szeretettel,
és aki szeretetbıl azonosította magát
velem! (Mt 25, 40.) Tehát ne forduljak
azonnal, elsı indulatból az ellenem
vétıhöz, hogy „ami a szívemen, az a
számon” alapon jól megmondjam neki
a magamét, kiosszam, helyretegyem,
netán megbosszuljam, és nem is a kö-
zös ismerısökhöz kell rögtön rohanni
panaszkodni, hogy aztán együtt szid-
juk az illetıt és kötöztessem a sebei-
met közben a másikkal. Ez ugyan ért-
hetı, de még sokkal súlyosabbá teheti
azt, ami már most is nehéz.

Isten az illetékes. Hozzá kell fel-
kiáltanom, neki kell panaszkodnom,
elé kell öntenem minden bajomat,
haragomat, indulatomat  – a zsoltá-
rokban bıven van példa erre. Isten
elıtt kell elcsitulnom, hogy aztán az İ
hangját meghallva, Rá tekintve immár
azért is tudjak İhozzá fordulni, aki
bántott. Ez lehet, hogy eleinte hosz-
szabb idıbe telik, de ha kitartóan né-
zem Jézust, aki a kereszten így kiál-
tott: bocsáss meg nekik… sikerülhet.

Lehet, hogy az illetı sohasem fog
bocsánatot kérni.  Dehát sehol sincs
megírva, hogy ez feltétele a megbo-
csátásnak! Ellenben: bocsásd meg a
mi vétkeinket, mint ahogy mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezıknek –
ez igen, ez feltétel, éspedig nagyon
súlyos…

Talán ha elég sokáig és kitartóan
akarjuk, hogy gyógyuljon bennünk a
kiengeszteletlenség, egyszer csak
történik, hogy nem a saját megbán-
tottságomon keresztül pillantom
meg a másikat, hanem kicsit Isten
szemszögéb ıl, irgalmasabban…  És
így az ítélkezéstıl is megszabadulha-
tunk, ami szintén észrevétlenül a szí-
vünkbe lopódzhat.

Ha meg odajön hozzánk megbo-
csátásért, adjuk? Adjuk szívbıl, adjuk
hetvenszer hétszer a tiszta lapot? …
Gondoljuk csak át, mi minden lehet
egy bocsánatkérés - adás mögött…
Rengeteg esetét lehetne sorolni an-
nak, hogy mi nem hiteles kiengeszte-
lıdés, mi nem IGAZ… S ha valami
nem igazul történik, akkor nem történik
meg az, ami a gyógyuláshoz kell…
elmarad a katarzis.

Az igazi megbocsátásnál mind-
két fél óriási lehet ıséget kap a fej-
lıdésre,  sıt, életet kap, méltóságot,
szeretetet, egy darab kincset, mely
Isten fényét sugározza! A tiszta lappal
együtt teret és lehetıséget kap a vétı
fél a másiktól, hogy bebizonyíthassa,
valóban méltó lett a bocsánatra, való-
ban elhullajtotta farkasfogait. A meg-
bántott, a sértett fél is lehetıséget kap
arra, hogy rálásson: ı sem biztos,
hogy egészen ártatlan, s ez fejlıdési
lehetıség lehet az ı számára is.

A többi már ajándék, bölcsesség,
melyet a Szentlélek Úristentıl kell el-
kérnünk.           Gréti
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„Az Én testem valóban étel”

Megrendítı, hogy a legelemibb, legerısebb ösztönt arra teremti be-
lénk a Mindenható, hogy ıt magát éhezzük, szomjazzuk, s így meg-
tapasztaljuk, hogy egész valónk feléje irányul.

Az étel- és italáldozatok, a kultikus lakomák hozzátartoznak a különbözı

kultuszokhoz, sıt a feltárt sírok tanúsága szerint a túlvilági élet képéhez is.
Mély jelentısége van annak, ha megtöröm, megosztom valakivel a kenyeret.

A kalács megtörése sok népnél a házasságkötési rítus része. A vendégbarátság
sérthetetlensége is azon alapul a nomád népeknél, hogy akivel egy asztalhoz
ülök, akinek kenyeret és sót nyújtok, az enyémbıl eszik, engem eszik.

Nem véletlen, hogy Jézus visszanyúl ehhez az ısi, egyesülést jelentı, eg-
zisztenciális jelhez. Megszenteli a lakomát jelenlétével, a vizet borrá változtatja,
a Mennyek Országának jeleként beszél róla, megáldja és megszaporítja a kenye-
ret az éhezıknek, rámutat  a test éhségének transzcendens vonásaira:

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik éheztek és szomjaztok…”
S végül saját testét adja eledelül, hogy miközben testünk-vérünk az İ fel-

támadott Testével egyesül, beleépüljünk dicsıséges Testébe.
Olyan korban élünk, amikor a szeretet-vágy vágy-kielégítéssé és szükség-

letté korcsosul, önkielégítéssé. Amikor az ember nem vállalja és vallja, amit
Szent Ágoston mondott: „A magad számára teremtettél minket, ó Isten, és
nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned”. Pedig ma is nyugtalan
az emberszív…

A szeretetvágy minden szinten rövidre van zárva, az étkezés öncélú lett,
magánügy, személyes kondíciót fenntartó diéta.

Minden perverz, destruktív civilizáció kiszakítja az étkezést a szeretet-
közösség összefüggésébıl, kialakítja az ínyesmesterséget, és az éhen haló töme-
gek mellett pávatollal böfögtetı lakmározásokat rendez, bulimiás és anorexiás
megbetegedésekkel kísérve. Helytelen táplálkozási szokásainkra, vagy arra, hogy
minden gondolatunk fixálódik a bio étkezés csínyjaira, talán még büszkék is va-
gyunk. Pedig mindez a test elnehezedése, központba kerülése miatt akadályozza,
hogy a szív Istenhez emelkedjen.

Jakab apostolnak nemcsak abban volt igaza, hogy a megszólás, a pletyka
bőne miatt veszedelmes jószág a nyelv, amit ha nem tartunk féken, nem kerül-
hetjük el a bőnt, hanem abban is, hogy – mivel a nyelv ízlelı szerv, érzékszerv is
– ha nem fegyelmezem meg, nem marad tiszta a szívem, az Istennek szenteltsé-
gem.

A méltó étkezés feltétele, hogy visszatükrözze az agape – osztozás, szere-
tetlakoma – jelleget. A hot-dog világ otthontalan világ. Mit tegyünk hát? Ho-
gyan teremtsünk otthont? Hogyan ırizzük meg az étkezés agape jellegét?
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Annyit kell enni, amennyi szükséges, ami nem nehezíti el a testet, ami meg-
felel a reális kalóriaszükségletnek. Az egyháziak ma elfeledkeznek a böjtrıl, a di-
vat és az orvostudomány pedig felfedezi a koplalás szépítı, illetve gyógyító hatá-
sait.

A mértékletesség a négy sarkalatos erény egyike. A kármelita lelkiségben a
„soha nem lakni jól” elv egy állandó jelzés Isten felé, hogy ırá éhezik és szomja-
zik az ember.

Ma az idınkénti nagy trakták ellenére is hiányzik a szépen terített asztal,
ami az otthon szimbóluma. Az átlagnépesség rosszul táplált, emésztıszervi meg-
betegedésekben szenved (elhízás, vesebetegség, cukorbetegség, szövıdményesen
a szívbetegségek) – mindezek hátterében gyakran a magány, a peremre-
szorultság rejlik.

A közösség jel, a „Nézzétek, mennyire szeretik egymást ezek a kereszté-
nyek”-nek a jele egy szétesı társadalomban, a családok szétesésének idején. Aki
asztalt terít, otthont teremt, agapéra ad alkalmat, azaz Jézus példabeszédét
valósítja a Mennyek Országáról, amelyet az Úr annyiszor mint menyegzıs lako-
mát állított elénk, mint asztal-közösséget Vele és a mennyei Atyával. („… ahhoz
betérünk, és vele étkezünk…”)

Az agape evangelizációs lehetıségét felfedezik ma egyes lelkiségi mozgal-
mak, pl. az Alfa kurzus. A szeretetlakoma egy családban, egy közösségben, egy
plébánián elısegíti a test és a lélek egyensúlyának megırzését, az Istennek
szentelt élet derőjét, segíti a szív tisztaságának a megırzését is.

Vannak otthont teremtı játékszabályok egy közösségben, egy családban:
El kell dönteni, hányszori étkezésre van az egyeseknek, nekem szükségem.

Az össze-vissza étkezés, nassolás, rendszertelenség fegyelmezetlenségre vezet, a
torkossága való hajlamot erısíti, mértéktelenségre visz. El kell dönteni, hogy a
közösségben – az életritmus szerint – melyik étkezés közös (hétközben általában
a vacsora), s akkor annak legyen stílusa. A közös étkezésen az életemet, a napom
eseményeit és a gondolataimat is megosztom. A fehér asztal melletti beszélgetés
igen sok nehézséget meg tud elızni és meg tud oldani.

Az éhezés és az elhízás szélsıségei vannak jelen világunkban. A böjt csak
akkor Istennek tetszı, vallásos cselekedet, ha Isten felé vallomás: érted eped
testem-lelkem, sejtjeim téged éheznek. S ha egyúttal szolidaritás is az éhínség
sújtotta testvéreinkkel, régi szóval: ha együtt jár az alamizsna adással. Ma jó
ha rádöbbenünk, hogy felelısek vagyunk azokért, akik a környezetünkben éhez-
nek, s nincs jogunk arról ítélkezni, hogy miért éheznek. Pár éve a német karitász
mozgalmat indított, hogy a családok vállaljanak hetente egy nap böjtöt, és az így
megtakarított élelmiszert adják oda a szegényebb családoknak.

A világhoz alkalmazkodva veszítette el a keresztények többsége a böjtölés
útját, amikor az Egyház, felnıttnek tekintve a keresztényeket, arra hívta meg
ıket, hogy ne a parancs és tilalom miatt, hanem önként, szabadon válasszák
meg az önmegtagadás, a böjtölés, a bőnbánat útjait. Úgy tőnik, nem vagyunk
elég felnıttek, elég tudatosak, s ma többnyire csak a saját egészségünk kedvéért
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ragaszkodunk szinte vallásos fanatizmussal bio étkezésekhez, fogyókúrákhoz. S
észre sem vesszük, hogy ezzel bizony sokszor megtörjük az asztal-közösség
agape jellegét.

Igen sokakat megszólított a Szőzanya, aki Lourdes-tól Medjugoreig
imára, böjtre hívta meg övéit. Mária, a kánai menyegzı Asszonya hív meg ma
a szent böjtre. Ez számomra nemcsak a nagyböjt készületi idıszakára vonatko-
zik, hanem például az Eukarisztikus Úrral való találkozás szentségi böjtjére is.
Én a Zsinat elıtt nıttem fel, amikor még éjféltıl kezdve vigyáztunk, ha áldozni
akartunk, hogy ne menjen le semmi a torkunkon. A délutáni szentmisék elterje-
désével jött a déltıl való szent böjt, majd a három óra, ma meg bizony az egy
órát is sokan úgy fogják fel, hogy a szentáldozás idejétıl mérik visszafelé – „na
még ehetek”.

Megfogyatkozott a testben élı ember testi éhsége az Isten után, aki Ke-
nyérré lett értem, értünk. S a test-lélek egysége miatt ez bizony a lélek vá-
gyódásának az elhalványulását is jelzi.

Pedig a Szent Három Nap misztériuma az Utolsó Vacsora terített asz-
tala és az emmauszi tanítványok vendéghívó asztala között történik.

Krisztus, akinek eledele, hogy Atyja akaratát öleli át, önmagát, életét
adja nekünk étel-áldozatul – ez a nagycsütörtök, ahol már jelen van a bőn, az
árulás; véres és engesztelı áldozatul – ez az elvettetés és a Golgota, a nagy-
péntek „asztala” – és hálaáldozatul – amikor a Feltámadott Krisztus engedi,
hogy az ember hívja meg İt, a vigasztaló Útitársat terített asztalához. S a Meg-
hívott, a Vendég változtatja az ember terített asztalát eukarisztiává – így nyilat-
koztatva ki, hogy él és éltet, hogy Emmanuel…

Sztrilich Ágnes testvér
elmélkedésének rövidített, szerkesztett változata
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A Rossz szervezett harca
Isten Szentlelke ellen

A Lélek Szava 1934/1. számában jelent meg Slachta Margit testvér-
nek ez a prófétai írása, melyet mint az „idők jeleit” közlünk.

A földön a jó és a rossz szakadat-
lanul küzdenek egymás ellen. Ez már a
földi élet sora.

De ma nemcsak ezt látjuk már,
hanem szinte azt kell mondanunk,
hogy ma a rossznak kútfeje: a sötétség
szelleme küzd magának a jónak kút-
feje: Isten Szentlelke ellen.

És milyen méretű küzdelem, milyen
irtózatos világháború ez! … Oroszországtól
Mexikóig egy szellemi tűzvonal a föld-
golyó. És miután az ostrom bedöntötte az
erkölcsi védőbástyákat, a világrend belső
tartó pillérei ellen irányul, mikor a vezénylő
sötét géniusz azzal perzseli végig a lelkiis-
merettől szabadulni akaró világot, hogy
nemcsak Isten nincs, hanem a jó és a rossz
is csak képzelet alkotta fantazmagóriák.

És mi módon felel az Úr erre a kihívásra, erre a rombolásra?
Kétféleképpen. Egyik a negatív mód. A fölséges Isten nem viszonozza a tüze-

lést, a rohamot, nem sújt le − néma és mozdulatlan. Hagyja a sötétség szellemét és
haderejét tombolni. Miért is sújtana, hiszen belefektette a bűnbe és következmé-
nyeibe azt a rettenetes törvényt, hogy a bűn önmagában hordja büntetését
és önromboló erejét.

Oroszország rettenetes erőfeszítéssel le akarja igázni Európát. Vérfagyasztó
kegyetlenséggel rabszíjra fűzött emberi erőkből kisajtolta a dömping kampányo-
kat; elkészítette a büszke ötéves tervet; és ma elnémult az ötéves terv hangossága,
eltűnt a piacról a dömping-áru, s a csendes éhhalál vonul végig saját határain be-
lül, és sodorja sírjukba a demoralizált milliókat.

Külső erő nem merte megtámadni az orosz kolosszust, nem is szükséges,
mert a leveretést elvégzik a szovjethatalom immorális alapelveinek romboló erői,
az isteni törvények néma végrehajtói: a saját tévedések mindent megőrlő lassú
malmai.

Csak az Úristen tud így harcolni, hogy a sátán haderejét vezéré-
nek saját fegyverével pusztítja ki! És nemcsak a bolsevizmussal, a nemzeti
őrületek minden fajtájával is jön ez a belső leszámolás, ez a láthatatlan waterlooi
ütközet, ez az önmagában való megsemmisülés.
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De dolgozik az Úristen pozitív módon is − sőt elsősorban így. Vonz, indít, hív,
megérezteti a lelkiség boldogságát, vágyat ébreszt az emberben az el nem
múló szép és jó iránt, meg akarja hódítani, meg akarja magának nyerni és így
boldogítani.

Ó, mit nem tett és tesz meg ezért az Úristen! Mily fölséges − még gondolat-
nak is −, hogy a bűnbe, nyomorba süllyedt embert megmentette, megváltotta az
isteni irgalom megtestesülése, az Isten Fia, és most, amikor már nem emberi
nyomorúsággal, nem emberi bűnösséggel kell szembeszállnia, hanem szinte ma-
gával a sátánnal, most Szentlelke árad szét a világra: a bölcsesség, értelem,
tanács, erősség, tudomány, istenesség, istenfélelem Lelke.

Sokan mondják, hogy a világkrízis megoldhatatlan, hogy a mostani feszülés
egy nagy kirobbanásban fog megszakadni, hogy nemzet nemzet ellen rohan, vagy
általános egymásba kaszabolásban fog kitörni a reménytelenség kétségbeesése.
Vagyis, hogy a krízist előidéző gonoszságot az Úristen negatív módon fogja elti-
porni.

Mi pedig hiszünk abban, hogy tűzben, a Szentlélek tüzében újra
keresztelkedhetik a föld, és akkor a boldog emberben fog diadalmas-
kodni Isten Szentlelke.

De ezt a szent ügyet nekünk is szolgálnunk kell! Ezt a diadalt nekünk is
szomjaznunk kell!

Vajon, kiben nem lobog föl a vágy a lélektelenség e szörnyű világában − hi-
szen a világőrületek bármely formája a léleknélküliség herezisének különböző ki-
fejezése − a mély lelkiség iránt, a Szentlélek iránt, aki cselekvésre, aktivitásra,
szent küzdelemre hív fel minket.

Igen, mi fel akarunk erre a hadviselésre készülni. Puskapor és ágyúk he-
lyett a szeretet fegyvereivel dolgozni, páncél, sisak helyett lelkiségbe öl-
tözni, és ebben a világháborúban − mely Isten Szentlelke ellen folyik − Isten
Szentlelkéhez csatlakozni. A hadvezetőség az Egyház, mely utat nyitott az
egész földet egykor átfogó Szentlélek-kultusznak.

Ennek a hadba vonulásnak stratégiai központot, fellegvárat, citadellát is aka-
runk építeni: a Szentlélek Úristen fölséges templomát, a Szentlélek-tisztelet szel-
lemi centrumát.

A Szellemiségnek és Lélektelenségnek harci vonala már egészen kibontakozik
− és a Szentlélek-tisztelet a jelen századnak leghatalmasabb mozgalma,
a világot elöntő rosszra a legerőteljesebb reakció lesz.

Ma még csak kicsinyke megmozdulás, olyanképpen, mint ahogy az eredetnél
a folyók anyja, a Mississippi is csak csörgedező vízér, de torkolatánál hajóvilágo-
kat ringat a végtelen tenger felé.

Nézzünk így mi is a jövőbe, gyúljon lángra bennünk a lelkesedés, és esküd-
jünk fel győzhetetlen Hadvezérünknek zászlajára! Lehet, hogy tíz évig, lehet, hogy
húsz évig nem dől el a harc, de végződni

a Szellemiségnek, az Életnek, a Boldogságnak,
a  győzhetetlen Hadvezérnek,
Isten Szentlelkének diadalával fog!
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FERENC PÁPA ÜZENETE A CSALÁDOKHOZ

Kedves Családok!
Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan esemény-

rıl szeretnék beszélni nektek, amely, mint tudjátok, októberben lesz a
Vatikánban. A püspöki szinódus rendkívüli közgy őlésérıl van szó,
melynek kitőzött témája: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihí-
vások az új evangelizáció összefüggésében.”  Ma ugyanis az egyház-
nak úgy kell hirdetnie az evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sür-
getı lelkipásztori teendıkkel is, amelyek a családot érintik.

Ebbe a fontos idıszakba Isten egész népe be van vonva, a püspö-
kök, a papok, a megszentelt személyek, valamint a világi hívık a világ
összes részegyházaiban, akik mind tevékenyen részt vesznek az elıké-
szítés folyamatában: vagy konkrét javaslatokkal, vagy elengedhetetlen
imádságos támogatásukkal.

Kedves családok, különösen részetekr ıl nagyon szükséges és
fontos az imádságos támogatás!  Ez a szinódusi győlés ugyanis ki-
mondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és küldetésetekkel az
egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a gyermek-
nevelés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében
betöltött szerepével. Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szent-
lélekhez, hogy világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse ıket ne-
héz feladatukban. Miként tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi győlést egy
évvel késıbb követni fogja majd az ún. rendes szinódus, amely szintén a
család témájával foglalkozik. És ahhoz kapcsolódóan 2015 szeptembe-
rében rendezik meg a családok világtalálkozóját Phi ladelphiában.
Imádkozzunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken keresztül
az egyház valóban a Szentlélek segítségével haladjon elıre a reflexió és
a döntéshozatal útján, megfelelı lelkipásztori eszközöket találjon a csa-
ládok megsegítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon
szembenézni a mai kihívásokkal.

E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek.
Lukács evangélista elbeszéli, hogy Szőz Mária és Szent József – a

mózesi törvénynek eleget téve – elvitték a gyermeket a templomba, hogy
felajánlják az Úrnak, és ekkor két idıs ember, Simeon és Anna a Szent-
lélektıl indíttatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö.
Lk 2,22–38). Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre
„megláthatta” az üdvösséget; Anna pedig elırehaladott kora ellenére új
erıre kapott, és elkezdett mindenkinek beszélni a gyermekrıl. Nagyon
szép ez a jelenet: két fiatal szülı és két idıs ember, Jézus körül. Jézus
valóban ezt teszi: segít, hogy egymásra találjanak és eggyé forrjanak a
nemzedékek! İ annak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely le-
gyız minden bezárkózást, minden magányt, minden szomorúságot.
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A családi élet útján számos szép idıszakot osztotok meg egymással:
az étkezéseket, a pihenést, a házimunkát, a kikapcsolódást, az imádsá-
got, az utazásokat és zarándoklatokat, a karitatív cselekedeteket… Ha
viszont hiányzik a szeretet, akkor hiányzik az öröm is; az igazi szeretettel
pedig Jézus ajándékoz meg bennünket: felkínálja szavát, mely megvilá-
gítja utunkat, és táplál bennünket az élet kenyerével, mely erıt ad min-
dennapi fáradozásainkhoz.

Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan érté-
kes kincs, amely gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok
nektek, és kérlek, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretet-
ben tudjam szolgálni Isten népét. A Boldogságos Szőz Mária és Szent
József oltalmazzon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek le-
gyetek a szeretetben, és így haladjatok elıre egymás kölcsönös szolgá-
latában. Szívbıl kérem minden családra az Úr áldását.

Vatikán, 2014. február 2., az Úr bemutatásának ünnepe
Ferenc

Felvonulások európai f ıvárosokban a család védelméért

Többek között Párizs, Lyon, Brüsszel,
London, Berlin, Budapest, Madrid,
Varsó, Riga, Luxemburg és Róma, to-
vábbá Buenos Aires és Tajpej is azok
közé a helyszínek közé tartozik, ahol
ezen a napon a Manif Pour Tous (Fel-
vonulás mindenkiért) kezdeményezés
rendezvényt tartott a család védelmé-
ben, tiltakozva a kísérlet ellen, amely
az Európai Parlamentben vita nélkül
akarta jóváhagyni február 4-én a
Lunacek-jelentést. Ez a szexuális irá-
nyultságon és a gender-identitáson
alapuló egyenlıséget vallja.
Antropológiai vészhelyzetrıl van szó.
Az egy férfi és egy nı közötti házasság
olyan polgári érték, amely túlmutat a
kultúrán és a vallási meggyızıdésen –
nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Jean-
Pierre Delaume-Myard homoszexuális
férfi, a Homovox francia homoszexuá-
lis szervezet tagja, a „Manif Pour
Tous” franciaországi szóvivıje. A csa-
lád védelmének kérdése nemcsak francia
ügy, hanem egyetemes. … Hangsúlyozta:
vannak homoszexuális barátai az Egyesült
Államokban, akik küzdenek a család védel-
me érdekében és az ellen, hogy a homo-

szexuális párok gyermekeket fogadhassa-
nak örökbe.
Gyızhetünk, mert ahogy az amerikai Utah
államban vagy nemrégiben Ausztráliában
láttuk, a törvények módosíthatók.
Franciaországban – miután a kormány gya-
korlatilag kikényszerítette a homoszexuális
házasságra vonatkozó törvényt –, 700 ezer
tiltakozó aláírás győlt össze, majd tavaly
több mint egy millióan tüntettek az utcá-
kon, de a kormány nem akarja meghallgat-
ni ıket. A család és a gyermekek jogainak
érdekében békésen tüntetıket a rendırség
részérıl megtorló intézkedések érték: sze-
mélyazonosságuk ellenırzése, letartóztatá-
sok és erıszak.
A francia homoszexuális férfi emlékeztetett,
hogy 2012 novemberében, amikor Taubira
asszony, igazságügyi miniszter bemutatta a
homoszexuális házasságra vonatkozó tör-
vénytervezetet, a homoszexuálisok nagy ré-
szét nagy meglepetés érte. Ugyanis nagy-
részük sohasem kérte ezt. Ennek bizonyíté-
ka az is, hogy az országban évek óta létezik
az ún. „Pacs”, a polgári együttélési szerzı-
dés elismerése, amelyet a homoszexuálisok
pusztán 4 százaléka vett igénybe…

VR/MK
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Beszélgetés Törıcsik Júlia
elsıfogadalmas szociális testvérrel

hivatásról, Isten-szolgálatról, küldetésrıl (1. rész)

A Lélek Szavának immár hagyományává
vált, hogy meginterjúvol egy-egy elsı-
fogadalmat, ill. örökfogadalmat tett testvért
hitének, Isten-kapcsolatának alakulásáról –
hivatásának születésérıl, megélésérıl – kül-
detésrıl, szolgálatairól.

Törıcsik Júliát beszélgetésünk elsı részében
elsısorban mint elsıfogadalmas szociális
testvért kérdeztem.

(A bevezetıt ld. az elızı színes oldalon!)

– Juli, milyen út vezetett téged az Isten-
nek szentelt, szociális testvéri hivatáshoz?
Mennyire inspirált a családi háttér, tanul-
mányaid, hogyan formálódott a hited, Is-
tennel való kapcsolatod?

– Családom, az egy nagymamámon kívül,
nem gyakorolta vallását. Megkereszteltek minket, de nem jártunk templomba, és
nem neveltek hitben. Ám az Úr csodálatos módon megszólított, így 14 évesen
megkértem Édesanyámat, hadd járhassak hittanra. Testvérem is eljött velem, a
Pestszentimrei Plébánia akkor még igen öreges, félig kihalt templomába jártunk.
Nem a közösség vagy a jó prédikációk tartottak meg – a legfontosabb az Oltári-
szentségben jelen levı Úr volt, az İ mindig megújuló hívása. 16 évesen olyan
mélyen érintett egy találkozásban, amit sohasem tudtam elfelejteni.

A Szentlélek mindig elvezetett a megfelelı helyekre (pl. nagyon sokat jelen-
tettek a Nagymarosi találkozók), elém hozott embereket, építı olvasmányokat,
melyek igaz, tiszta forrásként tápláltak. Inkább világi barátaim voltak, de sokat
kaptam a Rákosmenti KIM közösségeinek táboraiban, programjain keresztül.
Nagyon elkényeztetett az Úr, a húszas éveim elejétıl olyan kiváló lelkipásztor-
októl kaphattam lelkivezetést, lelkigyakorlatot, mint (idırendben) Hegyi Balázs,
Lénárd Ödön, Gável Henrik és Nemes Ödön atyák. Persze kellett ehhez a belém
ültetett nyughatatlan keresés és szomjúság, mégis sokszor megdöbbenek: milyen
gazdagon táplált az Úr. Hitbéli utamon sokat köszönhetek egy protestáns csa-
ládnak is. Közöttük tapasztaltam meg elıször, milyen egy élı hitő család, milye-
nek a „megtért keresztények”. Elég sokat voltam protestánsok között, volt idı,
amikor azt kellett megkülönböztetnem, vajon katolikusnak kell-e lennem, vagy
más gyülekezet az otthonom.
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Visszaugorva az idıben: gimnazista éveimben a tanulmányaink során meg-
ismerkedhettem a pszichológiával, nagyon tetszett, hogy mind humán, mind reál
érdeklıdésem szerint tanulhatok „az emberrıl”, és az is, amit a lelki segítség-
nyújtás jelent, így hamar eldöntöttem, hogy pszichológus leszek. Egy-két évig
kérdés volt, hogy mi legyen a magánének tanulmányaimmal – ugyanis gyerekko-
romtól énekesnek készültem, összességében nyolc évig jártam magánénekre –
végül mégis más irány mellett döntöttem. Azóta az Úr visszaadta ezt: nagy ke-
gyelem és öröm számomra, amikor a testvéri közösséggel együtt énekelve szol-
gálhatok.

Már a középiskolás nyarakon is, s késıbb az egyetem mellett is mindig dol-
goztam – ez nagyon sok gazdagító tapasztalatot adott késıbbi munkáimhoz.

Megtérésem egy Szentlélek szemináriumhoz kapcsolódik, mely után keres-
tem, hogyan lehetnék „keresztény módon” lelki segítı. Fontos állomás volt az
Üdvhadsereg anyaotthona, ahol két éven át dolgoztam k.n. szociális nevelıként
bántalmazott anyákkal és gyerekeikkel. Aztán a Calasantius Alapítvány ösztön-
díjasaként Buffaloban lelkigondozást tanulhattam, ami megadta a választ: ho-
gyan végezhetem keresztényként, a Szentlélek által azt, amit korábban a pszic-
hológiától vártam: „az ember” gyógyulásának, egész-ségének, megszentelıdésé-
nek szolgálatát.

(Juli szolgálataira, s ezen belül fıként a mostani, nemrég beindított Oázis
nevő pasztorálpszichológiai szolgálatra lapunk következı számában fo-
gunk részletesebben kitérni.)
A Társasággal való kapcsolatom egy-egy testvért jelentett: 2002-tıl Szabó

Katalin volt a lelkivezetım, Berkecz Franciskával osztálytársak voltunk a
szupervizor szakon, Szabados Annával együtt dolgoztunk a BIK-ben. A 2003-
ban Buffaloban töltött évemben pedig az ottani testvérekkel is megismerkedhet-
tem, velük ünnepelve a nyolcvanadik évünk pünkösdjén. Ott találkozhattam még
Fenyvesi Judit testvérrel is.

A nyolcnapos és a harminc napos Szent Ignác-i lelkigyakorlatok mélyítették
el kapcsolatomat az Úrral, ezek által született meg az Istennek szentelt élet mel-
letti döntésem. Miután igent tudtam mondani Jézusnak, Jegyesemnek, hátra volt
még a megkülönböztetés: melyik karizma, melyik közösség az, amelyben az Úr a
leginkább el tudja végezni bennem az İ akaratát.

Sokszínő ember vagyok, három különbözı irány vonzott: a Ferences Mária
Misszionáriusok rendjébıl Veisz Erzsébet nıvér egész életemre szóló példája, a
Chemin Neuf Közösség – ez az ignáci lelkiségő, karizmatikus közösség –, mely-
nek küldetése az egység szolgálata – és a Szociális Testvérek Társasága. Becsü-
lettel elindultam mélyebb megismerésükre. A három évig tartó keresés, megkü-
lönböztetı folyamatok után Slachta Margit testvér segített: egy vele való meg-
döbbentı „találkozás” hirtelen elvonta a fátylat a szemem elıl: hiszen egész ed-
digi életem, amiket csináltam, az irányultságaim, a tüzem, mind-mind a mi ka-
rizmánkból való. Mintha belém lenne írva a szociális testvéri karizma, Margit
testvér szavait „belülrıl ismerem”.
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Hivatalosan is jelentkeztem a Társaságba, felmondtam a kórházban, és „ki-
léptem a vízre”. Ám csodálatos módon a munkanélküliség helyett lehetıséget
kaptam, hogy egy GyES miatt megüresedı státuszon a Semmelweis Klinikán
pszichológusként dolgozzam. A Klinikai Pszichoterápiás Ambulancián már SSS
jelentkezıként szolgálhattam, nagyon hálás vagyok az ottani tapasztalatokért, az
ott töltött idıkért.

– Tapasztaljuk, hogy mennyire szívvel-lélekkel éled az Istennek szentelt,
szociális testvéri hivatást (s elıtte a jelöltidıt is). Mégsem lehetett könnyő
döntés feláldozni az „egzisztenciádat – hogy ilyen „evilági” kifejezéssel éljek.

– Sokan kérdezték már tılem, és még ma is látom a döbbent arckifejezéseket,
féltı tekinteteket: hogyan lehet a hat éves vezetıi, oktatói szerepeimet elhagyva,
az önálló felnıtt életem (saját autó stb.) után bemenni a noviciátusba? Erre csak
azt tudom válaszolni, hogy „İ hívott”, és „a Szentlélek Úristen kegyelme adott
világosságot hivatásom felismeréséhez és erıt annak követésére” (idézet a szoci-
ális testvérek fogadalmi imájából).

A évekkel korábban megszületett döntésemrıl a külvilág csak négy év múlva
értesült. A világi pozíció 2007-tıl már csupán egy állomáshely volt számomra.
Nagyon szerettem és nagy felelısséget éreztem a feladataim iránt, éppen ezért
megvártam, hogy a kolléga, akit emiatt hívtam hozzánk, mikor tudja átvenni tı-
lem a Szolgálat (a BIK Lelkigondozó Szolgálatának) vezetését.

Hivatásom keresésé-
nek útján sok mindenre
utólag döbbentem rá. A
szociális testvéri karizmá-
val például elıször elsı
hitoktatómon keresztül
találkoztam. Marika néni
– Isten nyugosztalja –
csak akkor árulta el, hogy
az ötvenes években ismer-
kedı volt a Társaságban,
amikor elmentem hozzá,
elmondani neki, hogy be-
lépek.

– Az eddig elmondottak is arra utalnak, hogy te is megtapasztaltad Jézus
ígéretének valóságát, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, barátait stb., az
százannyit kap cserébe…

– Erre egyik példa, hogy bár nagyon izgultam, sok kegyelem forrásává lett,
hogy tarthattam egy lelkigyakorlatos kurzust a Magyarszéki Kármelita kolostor-
ban. (Korábban is kértek már ilyesmire, de ekkorra született meg az alkalom.)

A fogadalomtétel egyik boldog, derős pillanata
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– Nagy boldogság számomra, hogy szerzetes és szociális testvér lehetek. Úgy
érzem, hogy most vagyok azon az úton, amely elvezet ahhoz, aki valójában va-
gyok. Szeretek szerzetes lenni, szeretek szociális testvér lenni. Sokszor még féle-
lemmel tölt el bőnösségem és gyengeségem, ám az Úr bőnös, gyenge embereket
használt régen is, ma is. Ezen az úton követhetem mély vágyam, hogy Jegyesem,
Jézus küldetésében éljek e világon. Szeretném, ha botladozó életem azt szolgál-
ná, hogy a Szentlélek Úristennel egyre többen tudatosan kapcsolatba kerüljenek,
és Istenben boldog életük legyen. Ismerjék fel mind többen valódi identitásukat,
és fogadják be Jézus szeretetét. Hiszem, hogy szerzetesként magával a létünkkel
– és persze közbenjárásunkkal és világi munkáinkkal is – apró mécsesekként
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szőnjön a sötétség.

– Közösségünkbıl többen részt vettetek a Mehr legutóbbi európai találko-
zóján. Számodra mit jelentett ez?

– A világon a legjobb dolog meg-
vallani az Úrnak, hangosan belemon-
dani az éterbe, hogy İ az Úr! Isten az
Isten! A találkozó a személyesen ne-
kem adatott kegyelmek mellett meg-
erısítette bennem, hogy a legszebb és
legfontosabb dolgom az İ imádása, a
dicsıítés és a közbenjárás a világért, az
ima-harc, a szabadító szolgálat az Isten
országának építéséért. Bár nem voltam a Karizmatikus megújulás tagja, a szent-
lelkesség sok éve – már a Társaság elıtti idıimbıl is – szíve-közepe a lelkisé-
gemnek. Az Isten-dicséret, az imádás és a zenével magasztalás jó ideje úgy fakad
fel bennem, mint a legtermészetesebb ima. Amikor 2012-ben az erdélyi novíci-
ákkal együtt kint voltunk, megerısödött a vágyunk Isten dicsıítésének erre a
formájára – s a következı hónapokban mi is elkezdtünk naponta dicsıíteni.

A beszélgetés 2. részében, amit
lapunk következı számában fo-
gunk közölni, küldetésként,
szolgálatként megélt munkáiról,
fıként a nemrég beindult OÁ-
ZIS elnevezéső pasztorál-
pszichológiai szolgálatról kér-
deztem Törıcsik Júlia testvért.

A kérdezı: E. Gabriella testvér



8

„Szüntelenül imádkozzatok!”
Imaestek – hazánk lelki megújulásáért

(A MEHR imakonferencia gyü-
mölcseir ıl szóló bevezet ı írást lásd
lapunk 19., színes oldalán!)

(Az augsburgi MEHR közösségrıl,
imaház mozgalomról már lapunk
2012/1. számában is hírt adtunk. Az
ottani imaházban különbözı életálla-
potú, többnyire fiatal emberek elköte-
lezik magukat a napi intenzív, 4-6 órás
imára, dicsıítésre.)

Már 2012-ben is többen részt vet-
tek hazánkból Augsburgban a MEHR
Imakonferencián, ahol mélyen megta-
pasztalták a Szentlélek, a dicsıítés
Lelkének kiáradását. Isten dicsıítését
többen mint legalapvetıbb hivatásukat
élték meg. Ennek nyomán többfelé az
országban elkezdtek dicsıítı és köz-
benjáró imaalkalmakat szervezni Ma-
gyarország lelki megújulásáért.

Ma is él az emberekben a mély
vágy, a mai ember is szomjazza Istent.
(Ferenc pápa is többször kitért már er-
re.) Azonban nem találván a tiszta for-
rást, egyre többen a hamis spirituális
tapasztalatokra hívó „új vallásokban”,
különféle kurzusokon vélik megtalálni
a természetfölötti dimenziót.

Szükség lenne hazánkban is egy
olyan helyekre, imaházra/házakra ,
ahova betérhetnének azok az Istent
keresı, Isten után szomjazó „lelkek” is,
akik még nem jutottak el a templomig,
nincs kapcsolatuk a kereszténységgel,
de vágynak a lelki, spirituális tapasz-
talatra.

Ennek a gondolatnak a jegyében
kezdıdött el egy közös útkeresés: kü-
lönféle katolikus közösségek tagjai

jöttek össze, hogy együtt kérjék a
Szentlélek vezetését, mire hívja ıket
Isten ebben a helyzetben. Hogyan le-
hetne az embereket elvezetni Jézus-
hoz, aki az igazi élı vizet adja? – tet-
ték fel a kérdést. – Léteznek-e olyan
lelki központok, ahol az emberek
megismerhetik a keresztény ima jó ízét
és sokféle módját?

2013 ıszén megszületett a válasz:
itt az ideje, hogy a szentélybıl fakadó
forrás vize termıvé tegye a sivatagot,
hogy létrejöjjön nálunk is az imádság
háza, a kitartó, szüntelen ima helye.

Így Lélekben elkezdett épülni a
hazai imádság háza: 2013 decembe-
rében hetente összejöttek a külön-
bözı lelkiségi mozgalmak, szerze-
tesközösségek tagjai azért, hogy di-
csıítsék Istent, közbenjárjanak
egyházunk és országunk lelki meg-
újulásáért.

Ha „megérint, elgondolkodtat,
érdekl ıdést vált ki bel ıled ez a té-
ma, és érzed, hogy az Úr Téged is
hív az imára, gyere el a hetenkénti
dics ıítı és közbenjáró imaalkal-
makra!” – így invitálnak a kezdemé-
nyezık, az imaestek szervezıi, vezetıi
minden érdeklıdıt.

Az imaestek keddenként este  6-
8-ig  a Tömı utcai Béke királyn ıje
templomban  vannak (Budapest, VIII.,
ker., Tömı u. 31.).

Kivételt jelentenek azok az imaes-
tek, amelyeket a szociális testvérek
vezetnek, ezeknek a helye a testvérek
hővösvölgyi házának Szentlélek-
kápolnája  (Budapest, II. ker. Ördög-
árok u. 7.) Ezek idıpontjai: (március
11.,) április 8., május 13., június 3.
kedd este 6-8-ig.
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A MEHR imakonferencia kegyelmeir ıl

Több, lelkes írásbeli tanúságtétel
született az idei találkozóról. Az
alábbiakban ezek közül közlünk ket-
tıt.

„Mennyire nem magától értetıdı az,
amit mi itt teszünk! Európa különbözı
országaiból, a legkülönbözıbb feleke-
zetekbıl csak azért jöttünk össze né-
hány napra, hogy együtt dicsıítsük az
Istent" – ezzel kezdtük a találkozót.
Számomra ez az együttlét egy kicsit
a mennyország  elıvételezése volt.
Az igazi realitás , amihez viszonyítani
kellene a mindennapokat. Az a való-
ság, hogy Isten hatalma és szeretete
alatt élünk, és az egyetlen értelmes
cselekvés Isten dics ıítése , és ezáltal
a mennyország megnyitása és a ke-
gyelmek leesdése a földre. Magával
ragadó volt ennyi Istenbe szerelmes
embert látni! És fantasztikus, hogy
többnyire világi hivatást élı, családos
emberek voltak ezek.
A tiszta tanításban integrálva volt a
spiritualitás és a gyakorlati pszicholó-
gia. Johannes Hartl minden szava
kincs volt, igyekszem megélni és to-
vábbadni.
Arne, az orvos tanúságtétele gyakorlati
segítséget adott az állandó dicsıítés-
ben éléshez: 10 percenkénti ébresz-
tésre állított mobillal figyelmeztethetjük
magunkat újra és újra az Istenbe kap-
csolódásra. Néha sikerül a munkahe-
lyen is kipróbálni.
Olyan tapasztalat volt a MEHR konfe-
rencia, amelyhez mindig vissza tudok
térni, hogy megújuljak, erıt merítsek.

Vida Katalin SSS

A konferencián 4000 ember vett részt
és még sok ezren követték az
interneten keresztül – ismerıseim arról

számoltak be, hogy még így is érezni
lehetett a Szentlélek fantasztikusan
erıs áradását. […]

Az elsı tanítás a szamariai asszonyról
szólt. Elérkezik az óra, s már itt is van,
amikor igazi imádói lélekben és iga-
zságban imádják az Atyát, mert az
Atya ilyen imádókat akar. Isten igazi
imádókat keres magának!  Nem az
imádatot magát, mert arra nincs szük-
sége, hanem igazi imádókat, olyano-
kat, akik álarcok nélkül, a maguk seb-
zettségével szeretik Istent. Istent nem
az álarcaink érdeklik, İt mi érdekeljük,
akik vagyunk, minden szégyenletes
bukásunkkal együtt. … Merjünk tehát
egészek lenni, ne csak a szépet muto-
gassuk Istennek, hanem azt is adjuk
oda, amit a szívünk mélyén szégyen-
kezve, titkolva rejtegetünk. […]
Összességében azt lehetett érezni,
hogy az emberek kezdenek feléb-
redni.  Abszolút reménykeltı volt! A di-
csıítés mellett volt egymásért való ima
is. A legerıteljesebb ima Európáért
volt: valami egészen döbbenetes ima,
azt hiszem, ilyen erıs dicsıítést még
soha sehol nem tapasztaltam. Szinte
megremegett a föld, ahol álltunk. […]
Azt lehetett érezni, hogy igen, itt van
az idı, elindult az ébredés itt is végre,
amire már annyira vártunk, és aminek
annyira a részesei akartunk lenni! Is-
ten megújítja a Föld színét, újat
cselekszik, amit el sem tudunk kép-
zelni!  Hálás vagyok Istennek, hogy
láthatom mindezt, hálás vagyok Neki,
hogy ott lehetünk az újonnan születı
dolgok bölcsıjénél, hálás vagyok,
hogy MA van végre!

(Részletek a MEHR 2014, azaz új idık
jelei címő beszámolóból, amely a
Hagiosz honlapon olvasható el.)
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„Köhögtem, hánytam,
majd kismama lelkinapra mentem”

Terhesnapló 14.
Részlet egy kismama blogjából

(Meghagytuk a blogbejegyzés közvetlen stílusát, csupán itt-ott változ-
tattunk rajta. A szerző engedélyével közöljük, aki névvel is vállalta volna
írását, de mivel a blogjában Barnalány névvel szignálja magát, itt is ezt
kérte.)

15. hét
… Nagyon féltem, hogy nem gyó-

gyulok meg szombatig. Szerencsére
valamivel jobban lettem. Évek óta
ácsingózom valami lelki program után,
és most a Baba miatt ez különösen
aktuális. Férjem bevállalta a napot, hát
nagy várakozással elmentem. Ezt sze-
retném röviden elmesélni nektek.
Számomra nagyon nagy élmény
volt, még így, negyedik babával
is, hátha másnak is továbbadhatok
egy-két érdekes gondolatot.

Önmagában az, ha több kismama
összegyűlik, már izgalmasnak ígérke-
zik. Eddig ilyenben csak a Klinikán
CTG-re várakozás közben, vagy az ott
szervezett szülés-felkészítő előadáso-
kon volt részem. Ja, és egyszer egy
terhestornán. De utóbbiakra csak az
első terhességem során mentem. Ké-
sőbb se időm, se indíttatásom nem volt
– nagyon újat már úgysem mondanak.
De ez most valami más volt.

32 kismama gyűlt össze, kü-
lönböző életkorral, gyerekszám-
mal, trimeszterrel és városból.
Még néhány „kispapa” is eljött. Ismer-
kedésként „Álljon föl az, aki...” kezdetű
kérdések hangzottak el, ami megadta a
jó alaphangulatot. Érdekes volt szá-
momra,  hogy  bár  a legnépesebb  cso-
port első gyermekét várta, a második

„nagyobb számú” csoportot pont a
negyedik gyerekünket várók alkottuk
(5-en). Egy 6. és egy 7. gyerekes anyu-
ka is volt, őket megtapsoltuk. Én vol-
tam viszont az egyetlen, aki bevallottan
főállású anyaként vett részt a
lelkinapon. A bevezető részben úgy
jellemeztük a várandósságot, mint egy
utat. Ez egy ideiglenes dolog, valahová
megyek, tartok, célja van, és bizony
hosszú. Képek segítségével gondoltuk
végig, kinek-kinek milyen ez az út
most.

A következőkben egy pszicholó-
gus előadását hallgathattuk meg
a várandósság pszichológiájáról.
Ennek jelentős része már ismert volt
számomra (lévén valahol mélyen a
múltamban ott egy pedagógia-
pszichológia szigorlat; illetve a hátam
mögött három szülés), mégis érdekes-
nek találtam. Csak két gondolatot
emelnék ki ebből, ami engem meg-
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érintett. Az egyik, hogy a születendő
gyermekünkkel való viszonyunk-
ban mennyire fontos az önisme-
retünk, önelfogadásunk. Problé-
máink, melyeket elnyomunk magunk-
ban, negatívan befolyásolhatják a meg-
született gyerekkel való kapcsolatun-
kat, ezért még a várandósság ideje alatt
érdemes ezeket felismerni, feloldani,
feldolgozni, akár szakember segítségé-
vel is. Tegyük rendbe magunkat lelki-
leg is, kismamák!

A másik gondolat: a várandósság
alatt anyám lányából a gyerme-
kem anyjává kell válnom. Ennek az
új identitásnak a kialakulását a pu-
bertás korban lezajló változásokhoz
hasonlította az előadó, hiszen mindkét
esetben dinamikus hormonális és testi
változások zajlanak le szervezetünk-
ben. Nyilván ennyire élesen az első
gyermek érkezésekor kap ez nagy
hangsúlyt.

A későbbiekben lehetőség adódott
beszélgetni az előadóval, egyénileg is,
akinek szüksége volt rá, kérdése volt.
Sokan felkeresték, köszönjük a segítsé-
gét!

A délutáni elmélkedésben az
imádságé volt a főszerep, de a be-
vezető részből leírnék egy-két gondo-
latot. Kicsit vicces volt nekem, hogy
Szűz Máriára és Erzsébetre úgy gon-
doljak, mint két „válságterhesre”. És
tényleg. Egyikük idős korban várt kis-
babát, ráadásul megnémult a férje,
másikuk meg isteni Ígéret „hatására”, a
világ számára hihetetlenül, házassága
előtt fogant. Nagyon szép volt az a kép,
amikor a bizalomról hallottunk. Bi-
zalomról Isten felé, és az emberek felé.
Az a bizalom, amit az anya ad a
gyermekének az anyaméhben, ir-
galmat, menedéket, hitet.

A szülés ezután az elengedés-
ről szól, hiszen saját életével
ajándékozom meg őt; miután az
egész szülői lét feladata a gyermek fo-
kozatos elengedése, mely végén önál-
lóvá válik. Fontos, hogy ne legyenek
elvárásaink a gyerek felé, nem jó,
ha fantáziálunk: hogy fog kinézni, mi-
lyen lesz stb. Mert esetleg csalódunk,
és elvárásaink később rosszul üthetnek
vissza. Tetszett a hasonlat, hogy úgy
képzeljük el a babát, mint egy virágcse-
repet földdel, amelyben benne van a
virághagyma. Nem tudjuk, mi lesz be-
lőle. Én öntözhetem, gondoskodhatok
róla, leszedhetem a kukacokat a kis vi-
rágkezdeményről, és csodálhatom,
milyen szép növényke lesz belőle.

Nagyon tartalmas nap volt, ki-
egészítve kiscsoportos beszélge-
téssel, imádsággal, a program
szentmisével ért véget. Mindeköz-
ben a testvérek bőségesen vendégül
láttak mindnyájunkat. Az ebéd mellett
minden szünetben újabb tálca süte-
mény várt minket, meleg teával, méz-
zel, minden finomsággal. Pedig 30 fo-
lyamatosan csipegető kismamát nem
egyszerű jól tartani, úgy gondolom.
Nekik sikerült. A szervezőknek kö-
szönjük, reméljük, lesz folytatás a kö-
vetkező kismamáknak is!

Kicsit izgultam, hogy otthon min-
den jól megy-e. Nem is lett nagy gu-
banc. Attól eltekintve, hogy a hűtő-
szekrény órákra nyitva maradt (a Nagy
önállósította magát mint kiderült), és
megették a másnapi ebédet is. Nem
akartam elhinni, de állítólag legyek
büszke magamra, mert eddigi életem
legjobb pörköltjét hagytam nekik ott-
hon. Vacsora nem nagyon kellett sen-
kinek, az biztos. De mit eszünk hol-
nap???
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Nınapi köszöntı
egy irgalomért

imádkozó paptól

Korunkban különféle nımozgalmak
születtek és alakulnak gomba módra,
melyek nehezményezik, hogy a nık
nem lehetnek papok, hogy a nık el
vannak nyomva az Egyházban, fátyol-
ban kellene megjelenniük a szentmisé-
ken, lányokat nem engednek minist-
rálni, férfiuralom van mindenhol.

Testvérek, ez egy neoliberális, is-
tenellenes „hablatyolás”.

Maradjunk csak a fátyolnál, ame-
lyet a feministák hátrányos megkülön-
böztetésként élnek meg. Mit takartak
le az ószövetségi idıkben fátyollal? A
Szentek Szentjét. Az újszülött Máriára
édesanyja fátylat tett.

Mit takarunk le fátyollal ma is? A
cibóriumot, amelyben a Legméltóságo-
sabb Oltáriszentség lakozik. Kiket takar
le fátyollal az Egyház? A menyasszo-
nyokat, asszonyokat, édesanyákat.

Mert a kereszténység kezde-
tektıl fogva a nıi testet szentély-
nek tartja. A nıi test tabernáku-
lum. A nıi test a Szentek Szentjét
hordozza. Nem az egyház konzervatív
papjai miatt nem szentelhetünk nıket
pappá, hanem azért, mert ez egysze-
rően lehetetlen. A Szentélyt nem lehet
fölszentelni. Szent Anna Máriát, Mária
pedig Jézus Krisztust hordozta, mint
élı szentély. Az asszonyok feladata,
hogy megfoganják és kihordják áldott
méhükben az Életet, és majd hirdessék
Krisztus feltámadását, ahogy Mária
Magdolna és társai tették ezt.

Jézus az asszonyokra bízta,
hogy elsıként ık hirdessék az
Evangéliumot. Mi férfiak, papok csak

nagy tisztelettel és szeretettel szolgál-
juk ezt a misztériumot, és megrendül-
ten állunk és leborulunk Isten csodája
elıtt. Ez az igazság.

Hogy ebbıl a bőnös emberek, akik
hőtlenül, gıgösen elhagyták az Istent,
mit csináltak, hogy mi lett az asszo-
nyok és a leányok sorsa a mai világ-
ban, az egy más kérdés. Az, hogy a
szabadság, egyenlıség, testvériség
nevében rabszolgákká alacsonyították
a nıket, hogy a pornográfia divattá
tételével állattá akarják tenni ıket,
megint más kérdés.

Jézus Egyháza mindig kiállt és kiáll
az édesanyák és a leányok mellett.

Köszönjük Neked Uram az asszo-
nyokat, köszönjük Neked a Boldogsá-
gos Szőz Máriát és minden leányt és
édesanyát. Ámen.

*****************
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A SZÉPSÉG ÚTJA –
– mint az evangelizáció és a dialógus kiváló lehetısége

Részletek a Kultúra Pápai Tanácsa 2006. évi
plenáris ülésének záró dokumentumából

III.3. Krisztus szépsége a keresztény életszentség modellje és prototípusa.
…
ÚTON KRISZTUS SZÉPSÉGE FELÉ

Krisztus szépségének abszolút eredetisége és rendkívülisége a valóban szép
élet modellje. Ennek szemlélésére a kegyelem által megszentelt élettel lehet eljutni. Sze-
rencsétlen módon igen sokan a kereszténységet nem látják másnak, mint tilalmak győj-
teményének, melyek gátolják a személyes szabadságot. Benedek pápa a Vatikáni Rádi-
ónak 2005. augusztus 14-én adott interjújában azt mondta: „A magam részérıl legszíve-
sebben abban nyújtanék segítséget, hogy az emberek megértsék, hogy a végtelen Sze-
retet, a Kinyilatkoztatás nem teher, hanem szárnyakat ad, hogy nagyszerő dolog keresz-
ténynek lenni. Hagyjuk, hogy ez a tapasztalat növeljen bennünket. A kereszténység örö-
me csodaszép, érdemes hinni." A belsı szépségbıl és a Szépséggel való személyes ta-
lálkozás provokálta mély érzelmekbıl fakad az a képesség, hogy a valóság minden di-
menziójában és hitélményében felfedezzük a szépséget.

Az Egyház pasztorációs munkája, mely elvezeti az egyeseket a Krisztussal való ta-
lálkozásra, nyilvánul meg a szépség bemutatásában, mely fel akarja rázni a szívet erre a
felismerésre. II. János Pál papa a Mővészekhez írt levelében kihangsúlyozta a megteste-
sülés újdonságát, gazdagságát: „Isten Fia azzal, hogy emberré lett, belehozta az emberi
történelembe az igazságnak és jóságnak s ezzel együtt a szépség új távlatainak evangé-
liumi világát, melybıl ragyog az Evangélium fénye.” (n.5)

Az Emberfiának ez a sajátos és páratlan szépsége nyilatkozik meg a Jó Pász-
tor arcán, és a Tábor hegyi színeváltozáskor és a megfeszített Krisztuson, a Fáj-
dalmak Férfián, a megroncsolt, szépségétıl megfosztott test ellenére. Hiszen a keresz-
tény a szenvedı Szolga deformitásaiban, szétroncsolt külsı szépségében Isten végtelen
szeretetének megnyilvánulását látja, aki értünk a bőn rútságát is magára vette, azért,
hogy minket felemeljen érzékeink fölé, ahhoz az isteni szépséghez, mely felette áll min-
den szépségnek, és sohasem változik…

KRISZTUS SZÉPSÉGÉNEK RAGYOGÁSA
A KERESZTÉNY ÉLETSZENTSÉGBEN

… A Boldogságos Szőz Mária és a szentek Krisztus szépségének, Isten végtelen
szeretetének, aki odaadja magát és megismerteti magát az emberrel, ragyogó tükörképei
és vonzó tanúi. A szentek ezt tükrözik, mindegyik a saját képessége szerint, mint prizma,
mint kristály, mint gyémánt, mint a szivárvány színei, olyan a Szeretet Isten eredeti és ra-
gyogó szépsége. Az ember szentsége részesedés Isten szentségében, részesedés
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az İ szépségében. S ha ez egészen átjárja a szívet és lelket, akkor megvilágítja és ve-
zeti az embert mindennapi tevékenységében is.

… Hogyan is lehetnénk hitelesek a „Jó Hír” továbbadásában, ha életünk nem lenne
képes megjeleníteni ennek az életnek a szépségét? A Krisztus-hittel való találkozásból
felfakad a kegyelem ereje, mely a tanítványokat képessé teszi az életszentségre, és kö-
zösségi életüket környezetük számára is széppé és jóváteszi. Ez nem valami felületes,
külsıdleges szépség, hanem bensıséges, a Szentlélek tevékenységének következmé-
nye.

Erre hívta meg II. János Pál az Apostoli Szinódus utáni exhortációjában, a Vita
Consecrataban, a konszekrált férfiakat és nıket: „Ezen apostoli buzdításom befejezéséül
azonban mindenekelıtt hozzátok intézem, Istennek szentelt férfiak és nık, bizalomteljes
fölhívásomat: adjátok oda magatokat Istennek, hogy ebbıl a világból ne hiányozzék az
emberi élet útját megvilágosító isteni szépség egyetlen sugara sem. Az e világ gondjai-
ban és tevékenységeiben elmerült, de életszentségre hivatott keresztényeknek bennetek
kell megtalálniuk a megtisztult szívet, mely a hitben „látja” Istent; olyan embereket kell
bennetek találniuk, akik készségesek a Szentlélek tevékenysége iránt, akik buzgón telje-
sítik küldetésüket a meghívásuk karizmája iránti hőségben.” (n.109) …

Pavel Florenszkij, a szépség orosz dalnoka,
a 20. század vértanúja, Máté kommentárjában azt
mondta: „A ti jó tetteitek valójában nem filantrópiai
vagy morális értelemben vett jó cselekedeteket
jelentenek: a tà kalà érga – „szép tetteket” jelent,
azaz a szellemi személy harmonikus és ragyogó
megnyilvánulásait – mindenekelıtt fénylı arcot,
csodálatos szépséget, mely belülrıl teszi ragyogó-
vá az embert.  Ez akkor jön létre, amikor az ember
ettıl az ellenállhatatlan fénytıl átjárva megdicsıíti
a Mennyei Atyát, és az İ képmása beragyogja az
egész földet.” Így a keresztény életnek feladata,
hogy a feltámadott Krisztustól kapott kegyelem
erejével a szépség tapasztalatává váljon, cso-
dálatot, megfontolást és megtérést váltson ki.
A Krisztussal, az İ tanítványaival, különösen a
Szőzanyával és a szentek tanúságtételeivel való

találkozás kell, hogy mindig és mindenütt képes legyen a szépséggel, az örömmel való
találkozás helyévé válni, amikor a lét új dimenziója tárul fel, mely egyúttal meghívás a
mennyei Atya felé tartó útra, a „Teljes Igazságnak”, Isten Szeretetének boldog szemlélé-
sére. A szépség az igazság ragyogása és a Szeretet virulása.

Fordította: Sz. Ágnes testvér

Lapunk következ ı számában a dokumentum befejez ı részét
közöljük, mely a liturgia szépségét állítja elénk,
majd összefoglalja a pasztorációs javaslatokat.
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Nyitott szemmel –
levélrészletek

„Ugye, apa, ez elég lesz
mára?”

Tegnap nagyon hővös volt, amikor ki-
jöttünk a templomból. Akkor rázott a
hideg is. Ahogy sétáltunk Zolival, be-
széltünk Rólad, az életrıl, a hitrıl, a
kilátásainkról.
Én éppen arra gondoltam, hogy nem
sok bíztatót látok a jövınket illetıen,
amikor megjelent mellettünk egy apa a
három kisfiával. Szegényes, „egysze-
rő” mackóban voltak, piros volt az or-
ruk, a kezük lilás. Az apa egy karton
dobozban vitte az aznapi „zsákmányt”:
egy fızésre való gallyat, amit gondo-
lom a Fehérvári tó körül és a parkok-
ban szedhettek össze. A fiúk kezében
is volt néhány hosszabb, vékonyka ág.
Mentek az apjuk után, vizes volt az
edzıcipıjük, a legkisebbnek nedves
az orra. Akkora lehetett, mint a Marci,
az unokám. Életrevalóan szedte a lá-
bait, és igyekezett lépést tartani a na-
gyon fehér bırő, kese-szıke bátyjai-
val. Látszott rajta, hogy se lát, se hall,
csak vidám optimizmussal igyekszik
kicsikarni az apjából a vágyott szót:
„Ugye apa, ez elég lesz mára? Ugye,
mennyire segített minket az Isten? Ami
nálam van az lesz a gyújtós!”
Arra gondoltam, hiába keressük a bol-
dogságot! A boldogság bennünk
van.  Csakis bennünk.
És ez az összefagyott kicsi fiú, újra
megerısített engem ebben. Nem volt a
fején sapka, nem volt rajta sál. Tiszta
volt a ruhája, csak szöszös. Szerintem
kesztyője sose volt még, mert úgy lát-
szott a kezén.

Az jutott eszembe, hogy én hányszor
igazgatom Marcin a sálat…
Nagyon szerettem ezt a kisfiút, egyet-
len pillanat alatt MEGszerettem.
Sose fogom elfelejteni a szemében azt
a vidámságot, azt az örömöt, ahogy
markolta a gallyakat.
Vajon hogy hívták? Egyetlen név sem
illett rá.
Ahogy gondolkoztam ezen, mindig
csak a „MARCI” ugrott be.

Nem eladható!

Amikor melegedni akartunk kicsit, be-
mentünk a piacra. Ott minden hétvé-
gén van ilyenkor „bolha” piac. Nem
szeretek ott lenni, mert viszolygás van
bennem a tömegben, félek, hogy el-
lopnak tılem valami „ellophatatlant.”
A hideg elıl mégis bementünk.
A standokon mindenféle kirakott
„kütyü”. Régi vaslámpák, papír tízesek,
öreg-babák, kinıtt cipıcskék, bolyhos
sálak, ósdi vetítıgép, elsárgult lámpa-
ernyı, néhány kanál, elemek… és so-
rolhatnám.
Aztán ahogy mentem Zoli után a szők
helyen, hirtelen egy kék szempárt lát-
tam a sok kacat felett.
Ez a tekintet úgy virágzott ki a barna
kendı rejtekébıl, mint két nefelejcs. A
szeme körül a hosszan lefutó ráncok
mint gyökerek, barázdálták be a pici
arcot.
Ösztönösen a portékáira néztem. Egy
tisztára mosott konyharuhán gondosan
elhelyezett 3 kis birsalma, egy kicsi
csomag ırölt piros paprika, két marok
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nyi tarkabab, egy használtas doboz-
ban 5 (öt) tojás volt. Mellette egy ısré-
gi játék-mozdony, egy parányi kiscipı,
kopottas orral, egy símaszk-sapka (az
a belebújós, ami sál is egyben), egy
világoskék szív alakú kispárna, egy-
más mellé állított gipszkatonák, festett-
barna egyenruhában, és egy agyonol-
vasott könyv: „Az öreg néne ızikéje!”
Megkondult a szívem.
Gyerekkoromban nekünk is PONT
ilyen kiadásban volt meg ez a verses-
mese! A könyvrıl újra a nefelejcsekre
néztem. Mintha felhı futott volna át
elıttük, elborult a kékjük.
Talán mert megérezte, hogy a köny-
vért nyúlnék… De abban a pillanatban
egy közel két méteres, kopasz „erı” –
átható izzadtságszaggal – lökött odébb
a tömegben.
Amikor visszanéztem, már az öreg ke-
zek féltı gonddal simogatták a köny-
vet, és tette a néni maga mögé – a lá-
da-székre –, mert rájött: az NEM EL-
ADÓ!
Szerettem volna visszafordulni hoz-
zá, megköszönni, amit KAPTAM et-
tıl a mozdulatától.
De a tömeg nem engedett, és a tor-
komban meg egyre erısödött a szorí-
tás. Mit is mondhattam volna?
Vannak kincsek (a bolhapiacon is),
amiknek nincsen ára, amiket nem le-
het megfizetni. Egyszer azt mondta
nekem valaki, hogy „mindenki elıtt ott
az esély, ott a lehetıség a boldogulás-
ra”.
Úgy gondolom, ezt mindig azok
mondják, akiknek nincs szükségük ar-
ra, hogy az ötven évig ırzött „emlékei-
ket” is kitegyék a bolhapiac standjá-
ra…
Itthon úgy éreztem, nem loptak el tı-
lem semmit, de kaptam valamit ezen a
bolhapiacon.
Amikor este lefeküdtem, behunyt
szemmel láttam a „nefelejcseket”. El-
képzeltem a nénike lakását, a napjait,

az ıt körülvevı tárgyakat, és imád-
koztam érte.
A szokott „játékomba” kezdtem – mint
mindig, ha nem tudok aludni: elkép-
zeltem egy boldog, fiatalasszonyt, ég-
kék szemekkel, ölében egy kisfiút,
markában gipszkatona, és „elindul” Az
öreg néne ızikéje.
Jaj, Tecikém! Olyan bölcsen,  sokkal
nagyobb békében, szeretetben kel-
lene élnünk ezt a földi életünket!

Dné K. Olga

ÁLDÁS
Isten kísérjen Téged kibontakozó

életed ösvényein,
növekedj lélekben és igazságban,
játssz a gyermekek szabadságával,

bízz a bensı Lélekhangban,
amely mindig szólít,

járj csodákra nyitott szívvel utadon,
Isten gazdagítson, Isten támogasson,

Isten szeressen,
hogy mindig mindent kimondhass,

ami kikívánkozik belıled,
és mindig legyenek körülötted,

akik figyelnek Rád,
hogy mindent megkérdezhess,

amit tudni szeretnél,
és mindig legyenek körülötted,
akik felelısen felelnek Neked,

hogy mindent megélhess, amibıl
mélység, gazdagság születik,
és mindig legyenek körülötted,
akik segítenek, ha bánat ér,
hogy mindig bátran léphess

egy lépést elıre.
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A hetvenhatodik

Számvetést tartanék:
Kibontom életem
rongyos motyóját.
Lásd:
Bőneim sértı súlyát,
a sebeket, miket adtam,
s szenvedve kaptam.
Lábadhoz borulok Uram!
Hála mindenért, ami ért!
Anyád imáiért,
s mit láttam, tehettem,
s ahogyan vezettél!
Minden évem napnyi volt,
a nap meg szinte végtelen.
S az egész? … Pillanat csupán.
Add, hogy érted éljek
és egykor elérjek Hozzád!
Mindenem Te légy már nekem,
majd egykor örök Életem!
Amen

/A – a/

Hazafelé

/Együgyüek imája/

Létezni örök Hazában,
csilingelı boldogságban,
ahol Isten mosolyog.
Vajon ki nem boldog ott?...
Támogassuk egymást hően
a Szeretet szép rendjében,
szentekként a szenvedésben.
Krisztus élünkön halad.
Hazatérve mind nevessünk,
örvendezve úgy repessünk
mint a szárnyas angyalok.
– Mindörökké boldogok.

/A – a/

A Lélek Szava
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