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December közepén, mikor
a téli nappalok egyre rövideb-
bek, az éjszakák viszont egyre
hosszabbak és hidegebbek, so-
kaknak az ádventi idõszak vé-
ge, karácsony szent ünnepe jut
eszébe. Divat mostanában a
karácsonyt a szeretet ünnepé-
nek nevezni. A Názáret Misz-
sziósházban mégsem a divato-
zás kedvéért jöttek össze fiata-
lok és örök fiatalok, imaközös-
ségi tagok, munkatársak, lelki-
gyakorlatozók, vagyis sokan,
akik az év során valamilyen
kapcsolatban voltak a verbita
rendezvényekkel.

Elõkarácsonyt tartottunk. A
szeretet, a barátság kifejezésén
túl Jézus születését ünnepeltük,
mely keresztény életünk és egy-
ben az igazi szeretet forrása is.

A beszélgetésekben felele-
venedtek az év során közösen
megélt élmények érdekes, ka-
landos, néha nehéz pillanatai:
a nagyböjti lelkigyakorlat,
ahol negyven fiatal férfi gyûlt
össze, hogy az élet különbözõ
útjairól elmélkedjen, a misszi-
ós táborok, melyek kimeríthe-
tetlen beszédtémát jelentenek
a résztvevõk és a munkatársak
számára, a világmisszió ünne-
pének elõadásai, és egészen
friss élményként az ádventi
virrasztás.

A szerény vacsora mellé
igazi jókedv társult, melyet a
magyar és a világ minden tájá-
ról érkezett rendtestvérek ka-
rácsonyi énekei tettek színes-
sé, nemzetközivé és egyben
családiassá.

Karácsony 
baráti 

társaságban

Házunk tája

Alapító atyánk ünnepén a
magyar rendtartomány novíci-
usai, akik elõzõ év szeptember
8-án kezdték meg az újoncidõt

Kõszegen, magukra öltötték a
szerzetesi ruhát. Mivel Juhos
Ferenc tartományfõnök angol
nyelvkurzuson vesz részt, he-
lyettese, Szabó Imre atya ve-
zette a szertartást. Egy pápua
új-guineai fiatal példáját állí-

totta eléjük, aki keresztsége
elõtt a csínytevések és mások
bosszantásának legszélesebb
skáláját „dolgozta ki” és járta

végig, viszont miután Krisztus
követõjévé vált a keresztség
szentségének köntösét magára
öltve, Szent János nevét vá-
lasztva a közösségépítés és a
barátság példaképévé vált.

A novíciusok december ele-
jén végezték harmincnapos
Szent Ignác-i lelkigyakorlatuk
elsõ harmadát, melyet a tarto-
mányfõnök atya vezetett. A
második harmadot február kö-
zepén a szlovák novíciusokkal
együtt a Felvidéken tartották, a
harmadikra pedig a nyáron ke-
rül sor. Kívánjuk, hogy az új-
guineai fiatalhoz hasonlóan Is-
ten kegyelme által az Õ gondvi-
selõ szeretetének követei és hír-
nökei legyenek a világ számára!

A novíciusok beöltözése

A Világposta elõzõ száma már hirdette a két
verbita szent emlékévét, mely idén január 29-
én, Szent Josef Freinademetz halálának 100. év-
fordulóján kezdõdött és 2009. január 15-én,
Szent Arnold Janssen halálának centenáriumán
ér véget.

Nem csak a verbita missziósoknak, hanem
minden kereszténynek elmélkedési témát adhat
a Magyarországon jelenleg nem nagyon ismert
két szent élete. Arnold és József életpéldája Is-
ten gondviselésének életünkben való szüntelen
jelenlétét mutatja meg.

A megnyitót a Názáret és a Szent Imre közös-
ség is „házon belül” ünnepelte. A következõ va-
sárnap viszont ismét kitárultak a missziósházak
kapui.

Budapesten minden egyes nemzet, amely
képviselteti magát néhány rendtestvér szemé-
lyében, egy-egy nemzeti ételt készített. Ha ösz-
szeszámoljuk, hogy hány országból vannak je-
len, következtethetünk arra is, milyen sok ven-
déget fogadhattak, hogy minden elfogyjon.

Kõszegen a vasárnap reggeli szentmise után a
rektor atya megáldotta a két új oltárképet (me-
lyekrõl a Világposta késõbbi oldalain olvasha-
tunk), utána pedig a négy novícius dramatikus
formában bemutatta Freinademetz „kínaivá vá-
lásának” történetét. Ennek végeztével pogácsa
és tea mellett beszélgettek a környékbeli hívek
és a missziósok.

Már hagyománynak is tekinthetjük,
hogy január 15-én, Szent Arnold ün-
nepén a kõszegi közösség meghívja a
Missziósházba a Szombathelyi Egy-
házmegyében élõ és dolgozó szerzete-
seket.

Ennek célja, hogy a szerzeteseknek,
akik egymástól nem távol élnek, mégis
sokszor csak futólag, munka révén ta-
lálkoznak, lehetõségük legyen kötött-

ség nélkül beszélgetni, közelebbrõl
megismerkedni.

A közösségi teremben és az ebédlõ-
ben zajló találkozót a kápolnában közö-
sen végzett esti dicséret szakította meg,
jelképezve, hogy nemcsak az összejöve-
tel közepén, hanem életünk középpont-
jában is Istent szeretnénk tudni, tehát
nincs olyan munka, beszédtéma, melyet
Õérte ne lehetne félbeszakítani.

Szent Arnold és József-emlékév

Szerzetesek találkozója
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Szeretettel köszöntelek benneteket Írországból, ahol ez év ja-
nuár 5-tõl április 5-ig igyekszem az angol nyelvet mélyebben el-
sajátítani. Leszámítva azt, hogy egy baráti futballmeccs közben
eltörtem a bal kezem mutatóujját, jól vagyok.

Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon pozitívak az elsõ be-
nyomásaim. Nagyon fontos számomra, hogy itt az iskolában is
megélhetem a nemzetköziséget, mert nagyon sok országból va-
gyunk jelen, és nem csak verbiták. Hála Istennek, nagyon jó ta-
náraink vannak. Mindent megtesznek, hogy minél többet megta-
nuljunk. Az emberek is kedvesek, bár az a benyomásom, hogy
még nálunk, magyaroknál is kevesebbet mosolyognak. Vasárnap
elég sok fiatallal lehet találkozni a templomban, de valamiért õk
sem igazán énekelnek. Jézus bemutatásának ünnepén, február 2-
án, és a szerzetesek világnapja alkalmából zsúfolásig megtelt a
templom.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy õk hogyan töltik a nagyböjt
csendes napjait, amely kegyelmi idõszak a keresztény ember szá-
mára, mert a keresztény élet nemcsak harc, kísértés és lemondás,
hanem magában hordozza a megdicsõülést és az örömöt is. Nem
csupán önmegtagadást jelent, hanem ízelítõt ad a megtérés és az

Istennel való találkozás örömébõl
is, mert megsejtet valamit az örök
élet boldogságából.

Ábrahám véres áldozatot mutatott be
az Úrnak, szövetséget kötött vele, és az Úr el-
fogadta barátságát, új hazát és az eljövendõ Messiásban új szövet-
ségest ígért neki, aki által mindenki új hazát kap majd az örök élet
földjén. Az új haza birtokba vétele, ígéretének elnyerése nem
mentes a lemondástól, szenvedéstõl, áldozatvállalástól. Pál apos-
tol könnyek között inti híveit, hogy ne éljenek úgy, mint Krisztus
keresztjének az ellenségei, akiknek istenük a has, hanem vegyenek
erõt a kísértésen, és mondjanak le az evilági élet istentelen csele-
kedeteirõl. Az áldozatvállalásnak van értelme, mert Isten elég erõs
ahhoz, hogy ígéretét valóra váltsa, és elég hatalmas ahhoz, hogy
bennünket is megdicsõítsen Jézus Krisztusban. Isten megígérte,
hogy mi is hasonlóak leszünk Krisztus megdicsõült testéhez. Ezen
Igékben bízva, örömmel készülõdjünk a húsvét ünnepére.

Szent Arnold és József emlékévének elején mindenkit nagyon
sok szeretettel köszöntök:

Ferenc atya, tartományfõnök

Az Istennel való találkozás öröme

Világposta

Balatonfüreden tartják augusztus 18. és
23. között a missziológusok világtalálko-
zóját. A Missziós Tanulmányok Nemzet-
közi Szövetségét (IAMS) egy svéd evangé-
likus püspök, Bengt Sundkler kezdemé-
nyezésére protestáns szakemberek alapí-
tották 1972-ben. Az IAMS az elmúlt évti-
zedekben fokozatosan ökumenikus világ-
szervezetté fejlõdött. Ma már félezer pro-
testáns, katolikus és ortodox szakember,
valamint 78 intézmény a tagja.  

A nemzetközi találkozó tervezett té-
mái: A geopolitikai szempontból alaposan

megváltozott világunkban szinte minde-
nütt jelenlévõ kereszténység globális és
helyi folyamatainak dokumentálására és
értékelésére stratégia kidolgozása; Az em-
beri önazonosság és a kiengesztelõdés
evangéliuma; A missziológia és a hitter-
jesztés távlatai. 

Az IAMS elõ kívánja segíteni, hogy a
fejlõdõ országokban élõ történészek is
hozzáférjenek a saját térségük keresztény
múltjára vonatkozó forrásokhoz, és ezek
felhasználásával megírják és így birtokba
vegyék saját történelmüket. 

A rangos nemzetközi rendezvény hely-
színéül az IAMS vezetése azért választotta
Magyarországot, mert szeretné erõsíteni
Közép-Európában a missziós lelkületet. A
hazai szervezõ bizottság munkáját Anne-
Marie Kool, a Károli Gáspár Református
Egyetem Missziói Tanulmányi Intézetének
vezetõje irányítja. Katolikus részrõl a bizott-
ság tagja P. Német László SVD, az MKPK tit-
kára és P. Magung Fransis hazánkban mûkö-
dõ indonéz verbita misszionárius.  

Bõvebb információ:
http://www.missionstudies.org/

Misszió és emlékezet

A Szabad Föld címû hetilapban február végén érdekes riport je-
lent meg a bajai káplánról, aki nigériai származású, de már Ma-
gyarországon készült fel a papságra. Miért van itt, és miért nem sa-
ját hazájában lelkipásztorkodik? Ágoston atya e kérdésre azt vála-
szolta, hogy a kölcsönt illik visszafizetni. Az õ törzsét, amely szin-
te teljes mértékben keresztény, fehér misszionáriusok keresztelték
meg. Napjainkban pedig Európának van szüksége segítségre. Nigé-
riában viszont bõven terem a papi hivatás. „Ha hívnának bennün-
ket, meg tudnánk oldani a paphiányt Magyarországon, annyian va-
gyunk.” Az is kiderül a cikkbõl, hogy az afrikai káplán a plébániai
farsangi mulatságra bajai sokszoknyás parasztasszonynak öltözött.

Egyházunk igazi egyetemessége mutatkozik meg Ágoston atya
szavaiban. Olyan isteni alapítású világszervezet tagjai vagyunk,
amelyben a globális gondolkodás és segítõkészség, valamint a he-
lyi hagyományokban gyökerezõ és abból táplálkozó öntudat
nemcsak hogy megfér egymás mellett, de feltételezi is egymást.
Egyszerre vagyunk egyetemesek, vagyis katolikusok és magya-
rok, de Ágoston atya egyetemessége és afrikaisága sem jelent szá-
munkra idegenséget, és ez fordítva is igaz. Sok sebbõl vérzõ vilá-
gunkban a keresztény testvériség példaértékû, és leginkább az
olyan konkrét példákban érhetõ tetten, mint Ágoston atyáé. 

Szerdahelyi Csongor

A kölcsönt illik visszafizetni

NAGY KINCS A MISSZIÓNAK SZENTELT ÉLET
– hirdeti világszerte a verbita emlékév mottója. Sokféle módon szentelhet-
jük életünket a misszió ügyének. Krisztusi küldetésébõl fakadóan minden
keresztény ember misszionárius a családjában, a közösségében és 
a munkahelyén. Nem annyira a szóbeli hithirdetés, mint inkább a hiteles
életpélda a meggyõzõ a mai kor embere számára.
Vannak fiatalok, akik küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain
túl is meg szeretnék osztani másokkal.
A verbita missziós atyák és testvérek nemzetközi közösségeikben dolgoz-
nak együtt Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján,

iskoláiban, kórházaiban, menekülttáboraiban, szociális intézményeiben,
hogy Krisztus minden ember szívében feltámadjon.
H a  s z e r e t n é d  k ö z e l e b b r õ l  m e g i s m e r n i  a  v e r b i t á k
k ö z ö s s é g é t ,  s z í v e s e n  v á l a s z o l  k é r d é s e i d r e :

ZABOS RÓBERT SVD testvér és MAGUNG FRANSIS SVD atya
cím: Szent Imre Missziósház Názáret Missziósház

9730 Kõszeg, Park u. 1. 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3–5.
tel.: 06-94/562-205
mobil: 06-30/626-0544 06-30/592-7212
új mail: hivatas@verbita.hu  •  web: www.verbita.hu
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A budatétényi és a kõszegi ifjú verbiták
ismét találkoztak Kõszegen, hogy a nagyböjti missziós lelki-
gyakorlatra érkezõ fiatalokat fogadják. Az ország minden tá-
járól, de fõleg a fõvárosból és Dunántúlról érkeztek a fiata-
lok február 22. délutánján a Szent Imre Missziósházba.
15–35 évesig mondhatni minden korosztály képviseltette ma-
gát. Gimnazisták, egyetemisták, családosok egyaránt voltak
a társalgóban, ahol Fransis atya a keresztény hivatás néhány
fontos pillérérõl elmélkedve megnyitotta a hétvégét.

Krisztus elküldött bennünket, hogy akivel csak találkozunk,
osszuk meg az örömhírt: nem vagyok egyedül, fontos vagyok Is-
tennek, és társaim is vannak, akik segítenek nehézségeimben,
megoszthatom velük örömömet. E misszió (küldetés) nem áldo-
zat, lényege nem a szenvedés. A misszió kiváltság: életünket má-
sokkal megosztva kölcsönösen segíthetjük egymást abban, hogy a
leghelyesebb döntést hozzuk meg.

Nem könnyû megválasztani egy lelki hétvége témáját. A verbita
emlékév viszont némi támpontot adott, így egy pillantást vetve
Szent Arnold életére, ez is megoldódott. Arnold atya szigorú em-
ber volt, de keménységét mindig az Istenbe vetett hit és az embe-
rek iránt érzett szeretet és felelõsségtudat vezérelte. Imádság és má-
sokkal való egyeztetés után döntött, és eszerint folytatta munkáját.

Manapság minden arra int bennünket, hogy nem érdemes
„komoly döntéseket” hozni, mivel (rosszul értelmezve és alkal-
mazva a mondást) az idõ úgyis mindent megold. Sok minden afe-
lé mutat, hogy dönts, de döntésed nap mint nap felülbírálhatod
a „helyzet” szükségletei szerint. Ezáltal relatívvá tehetjük a házas-
ságot, a szerzetességet, a papságot, a hivatásunkat és a minden-
napi munkánkat...

Miért döntsek? Mi mellett? Mi lesz annak a következménye?
Nem könnyû a válasz, ha van egyáltalán. A lelkigyakorlat során
korosztályok szerinti csoportban a Szentírás segítségével próbál-

tunk válaszokat keresni. Nagyon sokszor lépünk kapcsolatba egy-
mással, de melyek azok a pillanatok, amikor valóban találkozunk?

A döntéshozásban segítséget kaphatunk, ha nyitottak vagyunk
egymás iránt. Talán ez a legnehezebb: „miért mondjak le arról,
amit jónak látok; nem akarok rosszat...” A találkozás egyedi mert
megismételhetetlen, kölcsönös, mert hatással vagyunk egymásra,
ajándék, mert nem kényszeríthetõ, és teremtõ, mert akár aka-
rom, akár nem, valamiben biztosan elgondolkodtat vagy formál.

Hasonlóképp megfigyelhetjük azt is, ahogyan Isten fordul fe-
lénk, ahogy mellettünk áll. Krisztus életének mozzanatai, halála
és feltámadása Isten irántunk való szeretetének abszolút bizonyí-
tékai. Itt az emberi magyarázkodás és érvelés már kevés. Akarom,
vagy nem, tudom vagy sem, Õ szeretetébe fogad a Szentlélekben.

Számomra a lelkigyakorlat legfontosabb eredménye (ha sza-
bad így mondani), hogy közösen juthatunk el egy olyan pontra,
mely mindennapi életünkben segítséget adhat. Ezáltal közösség-
gé válunk, munkatársakká, hogy egy-egy téglával több legyen Is-
ten Országának építkezésén.

Zabos Robi SVD

„A misszió nem áldozat, hanem 
kiváltság”

Misszió itthon

Szokatlan idõpontban találkozott mint-
egy ötven fiatal az ország minden tájáról a
budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorla-
tos Házban. Legtöbben egyenként érkez-
tek, mások kisebb csoportban. Messzirõl
látható volt, hogy ki az, aki ismerõs erre-
felé, és ki az, aki elõször jön. Az újak talán
másképp képzeltek el egy missziósházat,
de a cím stimmel, így óvatosan, de köze-
ledtek a bejárat felé. A sötét téli hidegbõl
az üvegen keresztül a regisztrációs asztalt
megpillantva, mindenki felsóhajtott: meg-
érkeztünk. Isten hozott benneteket –
hangzott a válasz.

Burbela Gergely atya, a virrasztás házi-
gazdája rövid bemutatkozás után minden-
kit meghívott egy jó meleg teára, hogy a
kinti téli hidegnek még az emléke is fele-
désbe merüljön, és helyét bensõséges isteni
melegség töltse be. Ennek eszköze egy el-
mélkedés volt, mely felhívta a figyelmet
arra, hogy életünk fordulópontjait nem
engedhetjük el magunk mellett. A döntése-

ket meghozzuk, de a körülmények változá-
sával feledésbe merülnek. Kitartani mellet-
tük nem maradiságot jelent, hanem Isten-
be merülést, a benne való bizonyosságot.
Õ eldöntötte, hogy megszületik bennünk.
Nekünk csak fogadnunk kell Õt.

A közös elmélkedés után kiscsoportban
mindannyian elmondhattuk saját tapasz-
talatainkat, amelyek mindig közelebb
visznek bennünket a másikhoz. A többiek
tapasztalatait birtokolni nem más, mint
egymásból birtokolni valamit. Az emberi
kapcsolat a találkozás, a találkozás pedig a
barátság alapja. Mindannyiunkban meg-
születik karácsonykor az Úr, tehát egy-
mást megismerve Krisztust ismerhetjük
meg közelebbrõl.

A beszélgetést meghitt, nyugodt, csen-
des szentségimádás választotta el az éjféli
szentmisétõl a Szentlélek-kápolna halvány
fényeibe burkolózva. Az Oltáriszentségtõl
balra lévõ oszlopon a „kereszt nélküli Meg-
feszített” halvány fényben azt sugallta,

hogy „a keresztet én végig vittem az úton
helyetted is, és a mennyei Atya lábai elé tet-
tem váltságul érted”. A jobb oldali oszlo-
pon pedig a Szûzanya több száz éves szob-
ra a kegyelem állandóságára emlékeztet,
melyet nekünk is ugyanúgy kell közvetíte-
nünk embertársaink felé, ahogyan õ teszi.

Az éjféli szentmise végére mindenki fá-
radt volt a hátunk mögött álló hét terhei
miatt. Ezért a virrasztás egy furcsa, rendha-
gyó fordulatot vett. A ház nagytermében
elõkerültek a gitárok, dobok és a különbö-
zõ országokból érkezett missziósok ízelítõt
adtak saját kultúrájuk karácsonyi énekeibõl.

Amikor a kertben beszélgettünk, éne-
keltünk – aminek a szomszédok hajnali fél
négykor nem biztos, hogy annyira örültek
mint mi –, furcsának tûnt, hogy hamaro-
san virrad, a fáradságnak viszont semmi
nyoma. Reggel mindenki frissen indult
hazafelé, akár egy jó pihenés után.

Húsvét után, április 26-án, szombaton
délután hat órakor ismét találkozhatunk
a Szent Arnold Házban, hogy együtt vir-
rasztva megünnepeljük a Feltámadást, és
megosszuk egymással annak örömét. Sze-
retettel várunk!

Zabos Robi SVD

Ádventi virrasztás 
a Szent Arnold Házban



5
SAO PAOLO: INTERNETROBBANÁS BRA-

ZÍLIÁBAN. A Misna hírügynökség szerint
Brazíliában az otthoni internet-eléréssel
rendelkezõk tábora 2006 októbere és

2007 októbere között elérte a 30 millió
felhasználót, amit 43,7 százalékos növe-
kedést jelent. A 187 milliós lakosú Brazí-
liában a háztartások 16 százaléka rendel-
kezik internettel. Egyéb helyeken, mint pl.
iskolákban, könyvtárakban, internet kávé-
zókban és a munkahelyeken 39 millió fel-
használó böngészheti a világhálót, ami 21
százalékkal több, mint tavaly. Az egy fõre
jutó havi internethasználat ideje 23 óra 12
perc. Brazília ezzel megelõzi Franciaorszá-
got (19 óra 22 perc), az Egyesült Államo-
kat (19 óra 19 perc) és Japánt (18 óra 21
perc).                              (Agenzia Fides)

VATIKÁN: AZ AMNESTY INTERNATIO-
NAL ELVESZÍTHETI A KATOLIKUSOK TÁMO-
GATÁSÁT. Renato Martino bíboros, az Igaz-
ságosság és Béke Pá-
pai Tanácsának elnö-
ke felszólította a ka-
tolikus híveket, hogy
vonják meg támoga-
tásukat az Amnesty
International nevû
emberjogi szervezet-
tõl, mivel már nem védelmezi az élethez
való jogokat. A szervezet ugyanis a közel-
múltban az abortusztilalom megszünteté-
sét is zászlajára tûzte. Az Amnesty Interna-
tionalt Peter Benson alapította 1961-ben
azzal a céllal, hogy az emberi nem elidege-
níthetetlen jogait védelmezze világszerte.
A katolikus tanítás szerint az élet a fogan-
tatással kezdõdik, tehát a magzatnak is jo-
ga van élethez.                       (Zenit.org)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: VILÁGSZERTE

AZ EMBEREK KÉTHARMADA VALLJA, HOGY A

HÁZASSÁG EGY ÉLETRE SZÓL. Mit jelent a
szerelem, a romantika és a házasság a XXI.

században? Ezekre a kérdésre kereste a vá-
laszt egy 46 országra kiterjedõ internetes
közvélemény-kutatás. A 25 ezer megkér-
dezett kétharmada szerint a házasság élet-
re szóló kötelék.        (SkyNewswrite.com)

HONGKONG: 75 ÉVIG IMÁDKOZTA A

RÓZSAFÜZÉRT. 110 évesen meghalt Hong-
kong legidõsebb embere, P. Nicholas Kao
Se-Tsien trappista szerzetes, aki 1932 óta
minden nap 15 alkalommal imádkozta el
a rózsafüzért a világbékéért. Kao atya
nemcsak Hongkong legidõsebb embere
volt, de a legidõsebb kínai pap is. Dom
Anastasius Li trappista elöljáró szerint
Kao atyát álmában érte a halál december
11-én. Az 1897. január 15-én, Fudzsian
államban született katolikus pap átélte Kí-
na viharos XX. századi változásait.   (ENI)

NEW YORK: EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI

KERESZTÉNY ÉS MUSZLIM VEZETÕK A KÖZÖS

ALAPOKAT KERESIK. Az Egyesült Államok-
ban a történelmi keresztény egyházak ve-
zetõi pozitívan fogadták az amerikai
muszlim vezetõk kezdeményezését, hogy
együtt keressék a két monoteista vallás
hagyományainak közös alapjait. Közel
300 keresztény vezetõ támogatja az
„Együtt szeretni Istent és a felebarátot”
címû dokumentumot. Ez a felhívás arra
ösztönzi a muzulmán és a keresztény hí-
veket, hogy törekedjenek Isten legfõbb
kérésének eleget tenni: szeretni Istent és
embertársainkat.                          (ENI)

USA: EGYRE KEVESEBB A HELYI SZÜLE-
TÉSÛ PAP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. Az
amerikai katolikus templomokban a lelki-
pásztori munkát egyre inkább a betelepül-
tek veszik át, mivel az amerikai papok szá-
ma rohamosan csökken. A helyi papi hiva-
tások hiányát csak nemzetközi segítséggel
tudják pótolni. Ez azt jelenti, hogy a szent-
miséket egyre inkább ázsiai vagy afrikai pa-
pok mutatják be amerikaiak helyett. A
2006/07-es tanévben a washingtoni
Georgetown Egyetemen a 761 teológus
hallgató egynegyede más országból szárma-
zott. A külföldrõl érkezettek száma az
utóbbi évben 23 százalékkal nõtt. A szemi-
naristák 83 országból jöttek és kétharma-
duk a felszentelés után az Egyesült Álla-
mokban fog szolgálni. A külföldi kispapok

29 százalé-
ka szerzetes.
Jelenleg 5500
„vendégpap”
vesz részt a lelki-
pásztori munkában az Egyesült Államok-
ban. Sokan érkeznek Vietnámból, Mexikó-
ból, a Fülöp-szigetekrõl, Nigériából, Len-
gyelországból, Indiából és Afrika különbö-
zõ országaiból. „Nélkülük nem boldogul-
nánk, mert hála Istennek nagyon sok kato-
likus él ebben az országban” – nyilatkozta
az egyetem rektora.    (www.thefacts.com)

VELENCE: ME-
CSET EGY KATOLIKUS

TEMPLOMBÓL. Hi-
szik vagy sem, egy
plébániatemplom
minden pénteken
mecsetté alakul át,
hogy muzulmán
testvéreinknek he-
lyet biztosítson
imáikhoz. Mindez pedig Velence mellett,
a romantika városában, Ponzanóban a Mi-
asszonyunk Mennybemenetele plébánia-
templomban történik. „Fölösleges vallási
párbeszédrõl beszélnünk, ha közben rájuk
csapjuk az ajtót. II. János Pál pápa kedves
muzulmán testvéreimnek nevezte õket.
Hogyan is zárhatjuk ki õket templomaink-
ból?” – nyilatkozik a 69 éves Don Aldi
Danieli plébános. Ponzanónak 11 500 la-
kosa van, közülük 232 család bevándorló,
ami nagyjából 650 embert jelent. Fõleg
Észak-Afrikából és Kelet-Európából tele-
pültek be. Don Aldo két évvel ezelõtt
döntött úgy, hogy megnyitja templomát a
muzulmán bevándorlóknak, sõt még a
plébániából is adott át helyiségeket a hasz-
nálatukra. Átlagosan kétszáz muzulmán
gyûlik össze imádkozni péntekenként a
templomban. Ramadan hónapban a szá-
muk ezer-ezerkétszázra nõ. Don Aldo atya
döntése több hívõben is nemtetszést vál-
tott ki. „Nem kértem a püspök külön en-
gedélyét, mert úgy gondolom ez egy jó-
cselekedet a részemrõl. Hogy jót tehes-
sünk, ahhoz nem szükséges az engedély.
És egyébként is idõsebb vagyok, mint a
püspök, és a szemináriumban tanítottam
is õt.” Don Aldo szilárd az elhatározásá-
ban. Megvallja, hogy „jobb egy imádkozó
muzulmán, mint egy nem imádkozó ke-
resztény”. Az utóbbi két évben több olyan
levelet is kapott Don Aldo, amiben azt
ajánlják neki, hogy „maradjon a saját nyá-
ja mellett”. A levelek arra figyelmeztetik,
hogy „ezek az emberek bevándorlókként
jöttek, és majd maguknak követelik a he-
lyet, és minket meg kidobnak.” Don Aldo
minderre így válaszol: „A pápa arra buzdí-
tott, hogy tárjuk szélesre az ajtónkat
Krisztus elõtt: Krisztus a muzulmánokban
is ott él.”                   (mangalorean.com)

Ford. Brinkács Krisztián SVD testvér

••• SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ ••• SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ ••• SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ • • •

Hírek a missziókból
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A magyar püspökök – protestáns
testvéreinkkel közösen – a 2008-as

évet a Biblia Évének hirdették meg.
Adja Isten, hogy a Biblia mindannyiunk

számára ma is eleven örökség, egyéni és közösségi életünk
megtartója, erõforrása legyen. A január elsején felolvasott
püspökkari körlevélbõl idézünk.

Krisztus a Szentírás megértésének kulcsa
Amint a Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült

Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten Szavát, Is-
ten Igéjét tiszteljük. Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jöven-
dölések Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek
be: Õ a Szentírás megértésének a kulcsa. Az ember sok mindent
megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, azonban Isten
üdvözítõ tervét csak az Õ kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg.

Ó- és Újszövetség együtt a Biblia
Hosszú évszázadokon keresztül készítette elõ az ószövetségi ki-

nyilatkoztatás az Üdvözítõ útját, kirajzolódott a Megváltó alakja,
a Megváltóé, aki megszabadítja népét, aki végül is az egész embe-
riségnek békét és boldogságot szerez: kiengesztelõdést Istennel és
kiengesztelõdést egymással. Ennek a Messiásnak az alakja Izaiás
prófétánál mint szenvedõ szolga jelenik meg, amit késõbb maga
Jézus is vállal. Jézus élete, csodái, mûködése, majd megváltó ke-
reszthalála és feltámadása meggyõzték a tanítványokat arról, hogy
benne teljesedtek az ószövetségi ígéretek. A feltámadás után ma-
ga az Üdvözítõ világítja meg az emmauszi tanítványoknak az Írá-
sok értelmét. Öröm töltötte el az elsõ keresztény közösséget, ami-
kor a föltámadás fényében megértették, hogy Isten ígéretei Jézus-
ban teljesedtek be. A keresztények azután Krisztus életét, tanítá-
sát, csodáit, halálát és feltámadását örömhírként adták tovább.
Ezt az örömhírt pedig hamarosan írásban is feljegyezték. Ezeknek
az írásoknak a gyûjteményét nevezzük Újszövetségi Szentírásnak,
amely az Ószövetség könyveivel együtt alkotja a Bibliát.

Az Egyház élõ hitét fogalmazza meg
A Biblia Isten üzenete. Az Egyház élõ hite fogalmazódik meg

a Szentlélek által sugalmazott szerzõk írásaiban, ezért az Egyház

a Biblia õrzõje és hiteles magyarázója. A két szövetség egyetlen és
szerves egységet alkot. Az Ószövetség az Újszövetségben bonta-
kozik ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az Ószövetségben.
Nem választhatjuk el õket egymástól. Összetartoznak, mint ígé-
ret és beteljesedés. 

A könyvek könyve
A Biblia az alapja keresztény életünknek, és nagy érték az egész

emberiség számára. A Szentírás európai kultúra bõséges és el nem
apadó forrása. A Biblia a legtöbbször és a legtöbb példányban ki-
nyomtatott könyv, a könyvek könyve. Örömmel fedezzük fel,
hogy régi magyar irodalmunk, könyvnyomtatásunk, mûvészetünk
emlékeit éppúgy megihlette a Biblia, mint ahogy ma is jelen van
szólásainkban, szokásainkban, közösségi életünkben. 

Közösségalkotó erõ
A Szentírás életformáló útmutatást. Nélküle Jézus Krisztust

nem ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a Szentírást, nem is-
meri Krisztust” – mondja Szent Jeromos. Ha másért nem, hát
ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás könyveit. 

Nagyon fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk be mai
magyar nyelven olvasható Bibliát az Egyház hiteles magyaráza-
taival. Rendszeresen olvassuk, merítsünk ebbõl a bõvizû forrás-
ból, elmélkedjünk róla nap mint nap, és elmélkedéseink ered-
ményeként tûzzünk magunk elé kisebb-nagyobb feladatokat.
Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson keresz-
tül mindnyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást közösségben is,
vegyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás közösségalkotó
erõ is. 

Szent Pál példája
2008-ra XVI. Benedek pápa meghirdette Szent Pál apostol

jubileumi évét. Õ nemcsak az Újszövetség számos könyvének
szerzõje, hanem az az ember is, akinek életében Krisztus gyöke-
res fordulatot hozott. Róla kell példát vennünk, amikor a
Szentírásban található örömhírt nemcsak elfogadjuk és a ma-
gunkénak valljuk, hanem igyekszünk továbbadni a mai kor em-
bere számára. 

Ezt az örömünket és igyekezetünket fejezi ki az idei magyar-
országi Biblia Éve számos programja.

Boldog, aki olvassa

A Biblia éve

Kincsünk a misszió! – Missziós táborok 2008
A madarak már csiripelnek, az elsõ virágok már nyílnak, itt az ideje, hogy megtervezzük nyári programjainkat.
Sok szeretettel várnak a verbita missziósok minden érdeklõdõ gyermeket és fiatalt a nyári missziós táborokba!
2008 Szent Arnold alapító atya és Szent József elsõ verbita misszionárius emlékéve a verbiták és barátaik számára,
egyben a magyar egyházban a Biblia éve. Ezért idei mottónk: „Kincsünk a misszió!”,
melyet Krisztustól kaptunk, és a Szentírásban az evangélisták hagytak ránk. 
Az elmúlt hat év során megszokott módon idén is beszélgetések, hazánkból és a missziókból érdekes érkezett vendégek
érdekes elõadásai várnak ránk, s emellett sok kirándulás, kézmûves és kulturális programok.
Helyszín és idõpont:
Gyermektábor (6–13 éves korig) a premontrei nõvérekkel együtt: 

Zsámbék – 2008. július 1–6.
Elsõ ifjúsági tábor (14–25 éves korig) a verbita Ifjúsági Házban: 

Kõszeg – 2008. július 15–20.
Második ifjúsági tábor (14–25 éves korig):

Tornyiszentmiklós vadászkastélya – 2008. július 26–31.
Ezt  a  tábor t  idén a Szombathely i  Egyházmegyével  közösen szervezzük.

Információ és jelentkezés: ZABOS ROBI SVD testvér, Szent Imre Missziósház, 9730
Kõszeg, Park u. 1., Pf.: 74.

tel.: 94/562-205, 30/626-0544 • e-mail: misszio@verbita.hu • web: www.verbita.hu
Részvételi díj: 
gyermektábor 7.000 Ft • ifjúsági táborok 7.500,- Ft
Ha valaki szükségét érzi, személyes megbeszélés alapján a díjat mérsékeljük vagy elengedjük.
Az összeg jelentkezés után a Missziós Titkárság bankszámlaszámára 
(Erste Bank: 11600006-00000000-12713314) fizethetõ be, melyhez csekket küldünk.

H
ála Istennek és jótevõinknek, a kezdeti aggodalmak
ellenére tavaly is megvolt a táborok minden
szükséges kelléke. Missziós imaközösségek,
plébániák, személyes jótevõk serege gyûjtött

élelmiszert, kézmûvességhez szükséges alapanyagokat, és
pénzbeli támogatás is érkezett. Ennek köszönhetõen (bár
sajnos a nagy áremelések miatt idén már rákényszerültünk,
hogy emeljük a tábori részvétel díját), sok táborhoz képest
alacsony árat tudtunk megszabni. Az idei évben is
szeretnénk kérni azok segítségét, akik ha munkájukkal nem
is, de talán adományukkal támogatni tudják a táborozó
fiatalokat. A legkisebb összeget is hálásan köszönjük.

A Missziós Titkárság bankszámlaszáma:
11600006-00000000-12713314 (Erste Bank)

A közlemény rovatban feltétlenül kérjük feltüntetni:
Adomány a tábor javára
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„Úgy nõtt fel elõttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a
szomjas földbõl. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk,
a külsejére nézve nem volt vonzó.” (Iz 53,2)

Ezekkel a szavakkal mutatja be Izajás próféta Jézust. Én is
ezekkel szavakkal szeretném röviden jellemezni a verbita rend
alapítóját, Szent Arnold Janssent. 1837. novem-
ber 5-én született, egy németországi kis faluban,
Gochban. Tizenegy gyermek között õ volt a má-
sodik. Apja földmûvesként dolgozott, de fuvaro-
zással is foglalkozott. Nem gazdag családban
született, de a szülei és a testvérei igaz emberek
voltak Isten elõtt. Ezért Arnold is Isten igéjével
nõtt fel, késõbb egyházmegyés pap lett belõle.
Egy kisvárosban tanított matematikát és termé-
szettudományokat. Szigorú tanár volt. 

Szerette az evangéliumot hirdetni, fontosnak
tartotta, hogy mindenki megismerje Jézust, fõleg
azok, akik még nem hallotta róla. Fejébe vette,
hogy létrehoz egy missziósokat képzõ intéz-
ményt, hogy a német katolikusok is felkészül-
hessenek a missziós szerzetesi hivatásra. Ehhez
engedélyt kellett kérnie püspökétõl, aki a követ-
kezõképpen válaszolt kérésére: Ki vagy te? Mi-
bõl akarod felépíteni azt a házat? Csak két lehetõség van, vagy
bolond vagy, vagy pedig szent. Szent lett.

Abban az idõben nagyon nehéz volt a keresztények élete Né-
metországban, mert az egyházüldözés sok bajt okozott a német

katolikusoknak.
Akinek azonban
olyan terve van,

ami Istennek is tetszõ, az mindig si-
kerül. Bármi baj történik, nem szá-
mít. Ezt volt Arnold sikerének titka.
Az egyházüldözés miatt Hollandiában, a
német határ közelében, Steylben alapította
meg az elsõ missziósházat 1875-ben, amelybõl a világszerte is-

mert Isteni Ige Társasága fejlõdött ki. Szent Ar-
nold Janssen ismerte az idõk jeleit. Észrevette,
hogy a férfi misszionáriusok nem juthatnak el
mindenkihez, akinek szüksége van Krisztus

örömhírére. Úgy látta, hogy
bizonyos területeken a nõk
érzékenysége sokkal jobban
megnyeri az emberi szíve-
ket. Ezért, hamarosan nõi

missziós rendet is alapított. Õket a Szentlélek
Szolgálói Nõvérek névre keresztelte el (SSpS). A
világ minden táján eredményesen dolgoznak.

Arra is rájött, hogy a misszió eredménytelen
támogató imádság nélkül. Ezért megalapította a
harmadik rendet is, a Szentlélek Szolgálói Örök-
imádó Nõvérek Társaságát, akik szüntelenül
imádkoznak a misszióért és a világért.

Ma több mint hetven országban dolgoznak
verbiták. A nõvérek is sok országban vannak jelen. Érdekes, hogy
maga Arnold Janssen sehova sem ment misszióba. Egyszer azt
mondta: „Én már túl öreg vagyok, nem tudok misszióba menni.”

Ez azt jelenti, hogy nem mindenkinek kell más országba men-
nie, mindenki tud segíteni valamiben, bárhol is él, vagyis minden
keresztény misszionárius. 

Gondolkozz el: Vannak terveid? Ha vannak, milyenek? Mit
teszel a misszióért? Mit fogsz tenni a misszióért?

Imádkozzuk együtt Arnold Janssen imáját: „Az Ige vi-
lágossága és a kegyelem lelke elõl hátráljon meg a bûn sö-
tétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus szíve az
emberek szívében.”

Tengan Sebastian SVD

Egy ember, aki valamit a fejébe vett

Szent Arnold nyomán

Togói portré

Édestestvéreivel

Édesanyja
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Szent Arnold
Janssen, 

a verbita rend
alapítója

1837. november 5-én, Gochban született
1855–1859: Matematikai, filozófiai, természettudományi tanul-

mányok Münsterben és Bonnban
1859–1861: Teológia tanulmányok Bonnban és Münsterben
1861. augusztus 15.: Pappá szentelés a münsteri dómban
1861–1873: Tanár a bocholti polgári iskolában
1866: Megszervezi az imaapostolságot a német nyelvterületen 
1874. december 3.: A Roermondi Egyházmegye (Hollandia) en-

gedélyezi a missziósház megalapítását
1875. szeptember 8.: A Szent Mihály Missziósház megnyitása

Steylben, egyben az Isteni Ige Társasága megalapításának
napja

1876. január 27.: A steyli nyomda megnyitása
1878: Megjelenik az elsõ verbita folyóirat, a „Die heilige Stadt

Gottes” (Isten szent városa)
1878: Az elsõ missziós szerzetestestvér felvétele a közösségbe
1878: Az elsõ hithirdetõk küldése Kínába: Josef Freinademetz

és Johannes Anzer, aki késõbb püspök lett Kínában
1886: A Szentlélek Szolgálói missziós nõvérek közösségének

megalapítása
1889: A Szentlélek Szolgáló Örökimádó nõvérek közösségének

megalapítása
1909. január 15.: Arnold Janssen halála a steyli missziósházban
1975. október 19.: Boldoggáavatása
2003. október 5.: Szenttéavatása

Emlékév – Arnold és József atyák

Szent Arnold Janssen a Kulturkampf
idején papként és tanárként dolgozott Né-
metországban.

Matematikát és természettudományo-
kat tanított tizenkét éven keresztül Bo-
choltban. Nem volt semmilyen szempont-
ból kiemelkedõ tanáregyéniség sem mun-
katársai, sem diákjai szemében. Hacsak
nem egy dologban, ahogyan az iskola
igazgatója írta róla: mindig a legnagyobb
precizitással és szorgalommal készítette
elõ óráit, a kísérleteket, tartotta rendben a
szertárat, javította a dolgozatokat.

Papként viszont éppen ellenkezõleg.
Korán kiemelkedett az átlagosból. Már
szemináriumi évei alatt csatlakozott az
imaapostolkodáshoz, mely egész életét és
munkáját meghatározta. Az imádság hû
apostola volt élete minden mozzanatában.
Célja, hogy minden embert megtanítson
úgy imádkozni, hogy az valóban õszinte és

személyes hitbeli meggyõzõdésen alapul-
jon. Semmilyen áldozattól nem ijedt meg,
hogy Isten eszköze legyen. Fáradhatatla-
nul járta Németországot és Ausztriát. Ez
tette õt vándorapostollá.

Az imaapostolkodás által került köze-
lebbi kapcsolatba a környezõ országokban
létrehozott közösségekkel, amelyek azzal
a céllal jöttek létre, hogy misszionáriuso-
kat képezzenek a tengeren túli országok
számára. Nem hagyta nyugodni a gondo-
lat, hogy hazájában, Németországban
nincs ilyen közösség. Az állam egyházelle-
nes politikájának (kulturkampf) következ-
tében templomokat kellett bezárni, szer-
zetesrendek, egyházi közösségek szüntet-
ték be tevékenységüket. Újak létrehozásá-
ra nem volt reális esély.

Arnold azonban nem adta fel. Õ az
imádság embere volt. „Egyikünk sem ve-
szi elég komolyan, hogy Isten ha valamit

jónak lát, és szeretné, hogy megvalósul-
jon, megteszi, ha azt imában kérjük Tõle”
– írta évekkel késõbb egyik misszióban
dolgozó rendtestvérének. E meggyõzõdé-
sének hátterében valami konkrét tapaszta-
lat lehetett. Terve az volt, hogy a kultúr-
harc következtében munkanélkülivé vált
papokat összegyûjti és missziós képzésben
részesíti õket, hogy távoli országokban
folytathassák papi hithirdetõ hivatásukat.
Nem gondolt szerzetesrend alapítására, de
Isten más úton vezette.

Steyl jelentéktelen falucska volt Hol-
landiában, Németországtól mindössze két
kilométerre. Egy tönkrement kocsma
épületét vásárolta meg, melybõl felépült a
Steyli Missziósház. 1875. szeptember 8-
án nyílt meg, de nem volt ember, aki na-
gyobb reményeket fûzött volna a kezde-
ményezéshez. „Olyan idõben élünk, ami-
kor minden bizonytalan, és pusztulásra

Arnold és József atyák
emlékéve mennyei
születésnapjuk 
centenáriumán Utcai Dávid: Arnold és József atyák (Kõ
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Szent Josef
Freinademetz,
az elsõ verbita 
misszionárius Kínában
1852. április 15.: A dél-tiroli Oiesben született, az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia állampolgáraként
1862–1867: Gimnázium, filozófiai és teológiai tanulmányok

Brixenben, Dél-Tirolban
1875. július 25.: Pappá szentelték a Brixeni Egyházmegyében
1876–1878: Káplán St. Martinban
1879: Belép a steyli közösségbe
1879. március 2.: Kínai misszióba indul
1879–1881: Hongkongban ismerkedik a kínai nyelvvel és kul-

túrával
1882: Megérkezik Puoliba (Dél-Santung tartomány)
1882–1884: Vándor hithirdetõ
1886: Örök fogadalmat tesz mint verbita misszionárius
1886–1890: Vándor hithirdetõ
1892: Az egyházmegyei zsinat koordinátora
1893–1894: A hitoktatóképzés vezetõje
1895–1897: A papi szeminárium vezetõje
1897: Meggyilkolják két társát, Nies és Hente atyákat
1897: Német csapatok megszállják Kiachow-öbölt
1900: Boxerlázadás
1900: Tartományfõnökké nevezi ki Arnold atya
1904–1907: A központi ház kiépítése Taikiában
1908. január 28.: Halálának napja
1975. október 19.: Boldoggáavatása
2003. október 5.: Szenttéavatása

Emlékév – Arnold és József atyák

van ítélve, és ön most valami egészen újat
akar elkezdeni” – mondta neki Melchers
kölni érsek, mikor Janssen bemutatta ne-
ki terveit. Arnold atya tizenkét éves taná-
ri tapasztalatai alatt megtanulhatta: a
kedvezõtlennek tûnõ helyzet nem szabad,
hogy az ember kedvét szegje: „Hogyha
lesz valami a házunkból, akkor azt Isten
kegyelmének köszönjük, és ha nem lesz
belõle semmi, akkor alázatosan beismer-
jük, hogy nem voltunk méltók a kegye-
lemre.”

Az elsõ év nehéz volt. Néhány társával
a személyes fennmaradásukat is alig tud-
ták biztosítani. Az imádságra azonban Is-
ten odafigyel! E közösség negyed század
alatt majdnem ezer misszionáriust küldött
a világ minden tájára. Legelsõként Szent
Josef Freinademetzet, egy dél-tiroli ladin
nemzetiségû papot, aki az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia állampolgára volt.

Josef atya püspö-
ke boldogan fogadta
a fiatal pap kérését,
hogy misszionárius
szeretne lenni. 1878-
tól a steyli misszio-
náriusok közösségé-
nek tagja lett, és egy
évvel késõbb már
egy huszonhét éves
lelkes és illúziókkal

telt fiatal érkezett Kínába. Ezt a lendüle-
tet gyorsan megtörte a valóság. Nem fo-
gadták tárt karokkal. Gyakran „európai
ördögnek” csúfolták õt, aki az egész éle-
tét nekik akarta szentelni. Egy év után
teljes csalódottságában úgy érezte, hogy
Isten sokkal kevesebb képességgel áldot-
ta meg a kínai embert, mint az európait.
E nép fiai nem képesek arra, hogy maga-
sabb eszméken elmélkedjenek – gondol-
ta. Közben mindennel próbálkozott. Ha-
jából csak egy csomó maradt a tarkóján,
melyhez fekete mûcopfot erõsített, sza-
kállat növesztett, fekete európai reveren-
dáját felváltotta a kínai kék tóga, a bõrci-
põt a lencipõ. De belül európai maradt.
Az élet- és gondolkodásmód megváltoz-
tatása sokkal nehezebb és fájdalmasabb.
1886-ban, örökfogadalmára való készü-
lõdése alatt viszont már másképp fogal-
mazott: „megmondom nektek õszintén

és nyíltan, szeretem Kínát és a kínaiakat.
Most, hogy a nyelvvel már nincsenek
nagy nehézségeim, és hogy a népet és
életmódját ismerem, Kína otthonommá
és csatateremmé vált, ahol egyszer el sze-
retnék esni.” A boxerlázadások idején,
mikor minden európai menekült az or-
szágból, õ maradt, és ezzel köszönt el tá-
vozó társaitól: „Én a mennyországban is
kínai akarok lenni.”

* * *
Jelenleg az Isteni Ige Társasága (verbi-

ták) az egyik legnagyobb missziós szerze-
tesrend. Az Arnold atya által alapított két
nõi missziósrend, a Szentlélek Szolgálói
(missziós nõvérek) és a Szentlélek Szolgá-
lói Örökimádó Nõvérek közösségével
együtt az Arnold-család ma már tízezer ta-
got számlál.

Mikor a missziós mû már jó úton és
biztosan haladt elõre, József atya 1908.
január 29-én, Arnold atya pedig 1909. ja-
nuár 15-én visszatértek az Atyához, és az-
óta szentként kísérik szerzetesközössége-
ik életét.

Haláluk századik évfordulója alkalmá-
ból az Isteni Ige Társasága a 2008-at
Szent Arnold Janssen és Szent Josef Frei-
nademetz-emlékévvé nyilvánította. Min-
den rendezvény az õ életükrõl és lelkisé-
gükrõl való ismereteink elmélyítését
szolgálja.

õszegi kápolnánk jobb oldali oltárképe)
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Nálunk a Fülöp-szigeteken hagyo-
mány a rendben, hogy minden évfolyam

választ magának védõszentet, aki felszentelé-
sükig megadja a csoport identitását. A mi évfolyamunk patrónu-
sa Szent Josef Freinademetz volt a posztulátus kezdetétõl. Én ezt
annak idején nem tartottam különösebben fontosnak.

Úton Magyarországra azonban szembetaláltam magam Szent
József missziós életmûvének jelentõségével. Az õ útja nem volt
egyszerû. Szembe kellett néznie és meg kellett küzdenie emberi
gyengeségeivel, otthona elhagyásával és az idegen, új világ befo-
gadásával. Példája segítségével a missziós élet egyre életszerûbbé
vált számára, segítségemre volt lelki felébredésem is. Világossá
vált számomra, hogy a missziósnak nem egyszerû az élete. Egyre

inkább szembesülök a valósággal és a befogadás értelmével. Na-
gyon megnõtt a távolság a családom és köztem. Nehéz volt bú-
csút mondani, különösen a nagyszüleimnek, akik egyre idõseb-
bek és betegebbek. Az elválás pillanata nem volt könnymen-
tes, úgy éreztük, mintha utoljára látnánk egymást. Ugyanak-
kor érdekes módon az elválás pillanataiból sikerült hitet és
bátorságot merítenem.

Magyarországon minden új lesz. Az idõjárás télen nagyon
hideg, nyáron nagyon meleg, az ételek teljesen más ízûek,
mint Ázsiában, olvastam a földrajzkönyvben. El nem tudtam
képzelni, milyen érzés lesz itt lenni. Hogyan fogom türelem-
mel viselni a nyelvtanulás nehézségeit, a
tényt, hogy az asztalnál nem beszélünk
más nyelven, csak magyarul? Kivel fo-
gok tudni beszélni, kitõl kérhetek segít-
séget, és meddig maradok néma? Végül
tartottam a sokféle emberbõl álló közösségtõl: lesznek ott
magyarok, ghánaiak, indiaiak, lengyelek, vietnamiak és má-
sok. Hogyan gondolkoznak?, Hogyan fogalmazzák meg
mondanivalójukat?, Hogyan dolgoznak? és még sok más kér-
dés tolongott a fejemben.

Utazás közben idefelé két dologban voltam biztos. Az elsõ,
hogy Isten hívott engem ide, és õ lelkesített és bátorított,
amikor igent mondtam az idejövetelemre. Másodszor, a sze-
retet nyelvét minden ember megérti, és ez minden ember szí-
vébe be van ágyazva. A szeretet tartja egybe a missziós közös-
ségünket a nehézségek és a különbözõségek ellenére. Ez tart-
ja életben bennünk Isten missziós munkáját, és teszi haté-
konnyá a megtestesült Igérõl tett tanúságunkat.

Még mindig
küzdök a nehézsé-
gekkel. Még min-
dig lehetetlennek
tûnik nekem,
hogy egyszer ren-
desen megtanu-
lom ezt a nyelvet,
de Jézus Krisztus-

nak, a megtestesült Igének minden lehetsé-
ges. Legyen meg az Õ akarata az egész életem
során, és ne az enyém. Szeretnék nyitott, fo-

gékony és engedelmes
missziós szerzetessé válni
bárhol, ahova az Úr hív
engem. Hadd növeked-

jen bennem a kicsi mag és az egyszerû ihlet,
amit Õ ültetett belém. Az Úr tartsa meg ben-
nem a hitet, ahogy Szent József is töretlenül

megõrizte, amikor elhagyta otthonát, hogy hirdesse az örömhírt
minden embernek.

Elmer Hernandez SVD

A hit és a bátorság
embere

Szent József nyomán

Kínai
méltóságokkal

Síremléke

Küldetése 
Kínába
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Az 
Irgalmas
Jézus
missziója
Budatétényben

II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság taní-
tásával akarta egyházunkat a harmadik évezred-
be átvezetni. Az Irgalmasság bazilikáját 2002.
augusztus 17-én szentelte fel Krakkóban, és az
ekkor mondott szentbeszédében mintegy vég-
rendeletül hagyta az irgalmasság üzenetének ter-
jesztését az egész világon.

Christoph Schönborn bécsi bíboros kezdemé-
nyezésére április 2. és 6. között Rómában meg-
rendezik az Isteni Irgalmasság elsõ világkong-
resszusát. Jövõre kontinensenként találkoznak

az Isteni Irgalmasság apostolai, 2010-ben orszá-
gonként, 2011-ben pedig egyházmegyei szintû
konferenciákat tartanak e témában.

A www.worldapostoliccongressonmercy.org
honlapon több nyelven gazdag tájékoztató ol-
vasható a kezdetektõl a legfrissebb hírekig. 

A mi rendünk is csatlakozik ehhez a felhívás-
hoz. December elején Gergely atya vezetésével el-
mentünk Lengyelországba, hogy elhozzuk az Ir-
galmas Jézus-képet Nysából, ahol Gergely atya
káplánként dolgozott. A missziós rendezvények-
rõl jól ismert fehér „verbita mikrobusszal” indul-
tunk december 4-én hajnalban. Hosszú, fárasztó
út után délután 3 óra körül érkeztünk meg. Az Ir-
galmasság órája lévén elimádkoztunk az Irgalmas-
ság rózsafüzérét, majd elhelyeztük az autóban a
képet. Ezután még jó lengyel szokás szerint egy
szerény vacsora mellett kedélyesen elbeszélget-
tünk Erzsébet asszonnyal, akitõl a képet kaptuk.

Meglátogattuk rendtársainkat és másnap az
örökimádó nõvéreket és imáikat kértük tarto-
mányunk minden tagjára. Útközben hazafelé
Bytomban meglátogattuk Gergely atya családját
és az ottani verbitákat is. Pár nappal késõbb a
kép a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház kápol-
nájába került.

December 30-án a Názáret Missziósház bú-
csúünnepén, szentmise keretében a tartomány-
fõnök atya megáldotta a képet. Erre az estére
missziós barátainkat is meghívtuk.

Talán e kép új lendületet is ad a magyar misz-
sziónak, teljesítve Arnold atyánk imáját, amit
naponta imádkozunk: „Éljen Jézus szíve az em-
berek szívében!”

Alex testvér

Jelek és küldöttek, mint Jézus
A megszentelt, vagyis a szerzetesi élet napját Gyertyaszentelõ Boldogasszonykor,

február 2-án ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból körlevelet adtak ki a magyar püs-
pökök. Az alábbiakban ebbõl idézünk.

Erõ az erõtlenségben
A szerzetesség elsõ, talán legszembeötlõbb vonása a hatalomról való lemondás.

Ez az eszköztelenség Jézus szegénységét és szelídségét idézi. A szerzetes mögött
nem áll világbirodalom hadserege vagy a világcégek anyagi forrása. Mégis haté-
kony. Olyan erõ sugárzik belõle, amely áttöri a közöny és a cinizmus falait. Min-
den nehézség ellenére képes jót tenni, igaz életet élni, és meggyõz arról, hogy az
emberiség sebei gyógyíthatók.

A szerzetes vállalja saját határainak megtapasztalását, a saját valóságát: sebeit,
kudarcait, botlásait, és így keresi az Istent. A szerzetes az elesett emberek mellett
áll, akiket nem vagy csak nehezen vállal a világ. Otthon van köztük, a „legutolsók
felebarátjává” válik.

Így tesz tanúságot arról, hogy az „ember a legnagyobb érték minden idõk tár-
sadalmában”.

Életszentség
A megszentelt életet élõ ember Istent keresi az ember világában. Szerzetestest-

véreink - mint Teréz anya is - arról számolnak be, hogy meg is találják. „Nem va-
gyunk igazi szociális munkások - mondja Teréz anya. - Az emberek azt gondolhat-
ják rólunk, hogy szociális munkát végzünk, de valójában szemlélõdõk vagyunk a
világ kellõs közepén. Mert napi huszonnégy órában Krisztus testét érintjük.” A
szerzetes tehát Isten közelségében él az ember világában. Úgy él Isten jelenlétében,
hogy mások számára is világossá válik: Isten közel van, engem is meg akar szen-
telni. Nem távoli, titkos, csak a kiválasztott keveseknek szóló életszentség ez, ha-
nem mindenki számára elérhetõ.

Jézus követése
A szerzetesek Jézus szorosabb követésére vállalkoznak. A szüzességben, a sze-

génységben, az Atyának való engedelmességben élõ Názáreti Jézus életét követik,
hogy a lehetõ legközelebb kerüljenek hozzá, és általa az Atyához. Jézus nem asz-
ketikus megfontolásból rendezte így az életét, hanem azért, mert próféta volt: Is-
ten országának a jelévé lett. Arról tett tanúságot, hogy Isten közel jött hozzánk,
irgalmas és gyógyító szeretetével jelen van az életünkben. A szerzetesek, amikor
Jézus életformáját utánozzák, az õ prófétai küldetésében vesznek részt. Ennek a
belsõ mozzanatnak rendelik alá életük külsõ, látható jellemzõit: a közösségi éle-
tet, öltözetüket és az engedelmességet. A szerzetesi közösségeket nem a családi kö-
telék vagy a hasonló érdeklõdés fogja össze, hanem Jézus szorosabb követésének
vágya és az ebbõl fakadó küldetés. E küldetés megélése a közösségben kezdõdik.
Ezt jelzi a szerzetesek ruhája is, ami a közösségvállalás kifejezése. Az engedelmes-
ség a mai ember számára talán a legnehezebben érthetõ vonása a szerzetességnek,
mert mintha attól fosztaná meg az embert, ami igazán emberré teszi: a szabad aka-
rattól, az önrendelkezéstõl, önmaga kibontakoztatásától. A szerzetesi engedelmes-
ség, mint Jézus életében is, a következõ meggyõzõdésbõl fakad: Isten akarata,
hogy szabad legyek: szabad a jóra, annak meglátására és megvalósítására az éle-
temben.

Az Egyház küldetésében
Az Istennek szentelt ember egész életével, szavaival és tetteivel, teljes személyi-

ségével tanúságot tesz arról, hogy Istennek gondja van ránk és az egész világra. Fe-
lelõsségvállalásával tanúsítja Isten szeretetét. Küldöttnek tudja magát, és eszerint
cselekszik. Nem másra vár, hogy jobbá legyen az élet, hanem hagyja, hogy meg-
érintse mások nyomora és szenvedése, és megteszi, ami tõle telik. A közösségek az
alapító sajátos istentapasztalatából eredeztethetõk, és ezt a tapasztalatot élik meg
evilági tevékenységük által. Isten a betegekben, a tudatlanokban, a szegényekben
személyesen szólította meg õket. Személyes válaszuk a vállalt tevékenység, ami
egész életformájukat meghatározza. Munkájuk így az Istennel való találkozás he-
lye önmaguk és azok számára, akik körében tevékenykednek, akik között élnek,
és akik általuk megtapasztalhatják Isten irgalmas szeretetét. A szerzetesben azzal
az Istennel találkozhatunk, aki mindannyiunk életét fontosnak és szépnek tartja.
A szerzetesek jelek és küldöttek, mint Jézus. Nem birtokolják Istent, hanem kere-
sik, és szomjukkal másokat is felszabadítanak az Isten után vágyakozó ember mél-
tóságára. A hegyen elvonuló és imádkozó Jézust a szemlélõdõ rendek, a betegeket
gyógyító Jézust a betegápolók, a tanító Jézust a tanító rendek követik. Így teszik
megtapasztalhatóvá Jézus és az Egyház küldetésében Isten emberszeretetét.

Tisztázzuk
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Aki „megrögzött” taizéi találko-
zóra járó, abban kialakul egy érzék,

hogy az adott városban messzirõl meg-
lássa, ki az, aki a találkozóra érkezett, és

ki az, aki más okból. Valójában ehhez nem
kell különleges képesség: elég, ha észrevesszük, hogy kinek a ke-
zében van térkép...

A másik érdekes sajátosságunk, hogy mindenkinek figyeljük az
arcát, hogy felfedezzük a korábbi szilveszteri találkozókon szer-
zett ismerõsöket.

2007 decemberében volt harmincéves a Bizalom zarándokútja,
ezért a francia határ mentére, a svájci Genf városába, vagyis arra a
helyszínre tértek vissza a taizéi testvérek, ahol Roger testvér annak
idején megnyitotta háza kapuját a világháború borzalmai elõl me-
nekülõknek, mely közösségükben a bizalom elsõ lépcsõfoka volt.

Úgy gondolhatjuk, hogy az elõtalálkozón, vagyis az elõkészü-
leti két nap alatt könnyebb ismerõs arcokat találni három-négy-
száz ember között, mint a találkozó ideje alatt, amikor negyven-
ezerre duzzad a létszám. Mégis az utóbbin találkoztam sokakkal:
egy kanadai sráccal, akivel a mexikói találkozón 2003-ban együtt
tologattuk a banánnal és naranccsal megrakott kis szekereket a
raktárépületbõl a ponyva alatti konyháig, egy némettel, akivel
Budapesten dolgoztunk együtt 2002-ben, és sok-sok olyannal,
akikkel Milánóban voltunk 2006-ban.

Az elõtalálkozó feladatai közé tartozott, hogy a Palexpo rideg
hangárjainak legnagyobbika imateremmé változzon, mely a déli

és az esti imák alatt zsúfolásig megtelt elcsendesedni vágyó fiata-
lokkal. A másik csarnok szorgos munkánknak köszönhetõen ét-
teremmé lépett elõ, a harmadik ebédlõvé, a negyedik koordiná-
ciós irodává. További nagy feladat volt a fogadás elõkészítése, az
élelemosztás, a szállítás megszervezése, a város felosztása körze-
tekre, de a munkát szórakozássá formálta át a viszontlátások és
az új találkozások öröme.

Bizalmunk szárnyalását legtöbbször a kételkedés sziklája tartja
vissza. Szívesen bíznánk bárkiben, de korábbi csalódásaink „óva-
tosságra” intenek. Mégis, a zarándoklaton több tízezer személyt
ismeretlen családok fogadtak otthonukba. A buszok várakozási
idõ nélkül, futószalagszerûen közlekedtek, hogy ennyi embert
célba tudjanak juttatni. Ott is mindenki barátként beszélget. Ha-
sonlítsuk össze a pesti buszokkal, ahol kétszer is meggondolom,
hogy megkérdezzem-e valakitõl a pontos idõt. A buszvezetõk vi-
szont egyenesen szárnyaltak az örömtõl: „Még soha nem történt
meg, hogy izgatottan vártam otthon, hogy mikor mehetek már
dolgozni. Egy voltam közülük, együtt énekeltem velük az utazás
során, és mikor üresen kellett visszamennem a Palexpóhoz, pad-
lógázzal siettem” – mondta egyikük.

A találkozók programjai, mondhatjuk, minden évben ugyan-
azok. Csak a mûhelymunkák (elmélkedések, elõadások, beszél-
getések, bemutatók) változnak. Ami valóban tartalommal tölti
meg a hetet, az a találkozás a bizalommal, a bizalomban való ta-
lálkozás.

Zabos Robi SVD

A kõszegi Szent Imre Missziósház nem-
rég felújított kápolnája a verbita emlékév
megnyitóján, január 29-én két új oltárkép-
pel lepte meg azokat a környékbeli híve-
ket, akik hétrõl hétre ott ünneplik a vasár-
napi szentmisét a verbita misszionáriusok-
kal együtt.

Az Oltáriszentség jobbján a ház védõ-
szentje, Szent Imre veszi át a Szûzanyától
a tisztaságot jelképezõ fehér liliomszálat;
bal oldalán pedig a két verbita szent, Ar-
nold és József atyák néznek felénk. Arnold
szeretetteljes szigorával bíztat, hogy a ne-
hézségekben nem a sikerélmény az, amely
elõremozdítja a missziós munkát, hanem
az Istenbe vetett teljes bizalmon alapuló
hit és kitartás. Mellette József kedves atyai
tekintete emlékeztet, hogy egyetlen közös
nyelvünk a szeretet.

A fiatal festõmûvészt, Utcai Dávidot
2006 nyarán a délvidéki Temerinben tar-
tott missziós hétvége alkalmával ismerte
meg a verbita közösség. A missziós napok
egyik fárasztó, de örömteli estéjén a helyi
kávézóban kapucsínó mellett beszélget-
tünk temerini fiatalokkal, ahol a falakon
utcarészleteket ábrázoló csodaszép fest-
mények függtek. A beszélgetés során kide-
rült, hogy az alkotó egyike a jelen lévõ fi-
ataloknak.

A festõ így mutatkozik be a Világposta
olvasóinak:

1978-ban születtem Újvidéken. Föld-
mûves családból származom. Születésem-
tõl fogva Temerinben éltünk a szüleimmel
és a testvéremmel. Az általános iskolát is
ott végeztem 1993-ban, majd az újvidéki
Bogdan Suput Iparmûvészeti Középiskolá-
ba jártam. 1997-ben fölvettek a budapesti
Magyar Nyelvi Intézetbe mûvészettörténet
szakra. Ezután egy évvel felvételt nyertem
a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõ
szakára. A mesterem Károlyi Zsigmond
volt. 2003-ban szereztem diplomát. Az
egyetem elvégzése után visszatértem szülõ-
földemre.

Jelenleg a helyi Kókai Imre Általános Is-
kolában vagyok rajztanár. Nyaranta mû-
vésztelepekre járok, immár tíz éve. A vallá-
si témák gyermekkoromban erõsen foglal-
koztattak. Ennek ellenére kamaszkorom-
ban elfordultam Istentõl, és hosszú éveken

át csak világi témák érdekeltek. Két és fél
évvel ezelõtt azonban Isten csodálatos mó-
don utánam jött a farkasok közé, hogy
visszavigyen a nyájába, mint eltévelyedett
juhot. Azóta imában kértem, mutasson
nekem utat, hogyan tudnám a festészetben
dicsérni Õt. Fél évvel ezelõtt kaptam az Is-
teni Ige Társaságától megbízást két szent-
kép megfestésére. Szent Imre herceget és a
két híres verbita szerzetes szentet, Arnold
Janssent és Josef Freinademetzet kellett
megfestenem.

A Világposta olvasói elõtt is szeretnénk
Dávidnak, egész közösségünk barátjának
megköszönni, hogy kitartó és lelkiismere-
tes elõkészületek után elkészítette védõ-
szentünk és szentjeink oltárképét, és jelen-
létüket még tudatosabbá, érzékelhetõbbé
és elérhetõbbé tette kápolnánkban.

Szent Imre Missziósház közössége, 
Kõszeg

A bizalom zarándokútján...

Találkozás

A Szent Imre
Missziósház 
új oltárképei
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A XIX. században Freinademetz József,
egy Dél-Tirolból származó fiatal katolikus
pap belépett az akkor nemrégen megala-
kult verbita rendbe, majd elhagyva szülõ-
földjét, az Osztrák–Magyar Monarchiát, a
rend elsõ misszionáriusaként Kínába ment
szolgálatba. 1879-ben érkezett meg
Hongkongba, majd a XX. század elsõ éve-
iben, 1908-ban bekövetkezett haláláig a
kínai verbita rendtartomány vezetõje volt.
Kínai tartózkodása idején kínai ruhát öl-
tött, kínai módon élt, és elterjedt egyik
mondása, miszerint õ a mennyországban
is kínai szeretne lenni. 

A kor szokásaitól eltérõen a kínaiak és
az európai hatalmak közötti konfliktusok-
ban a kínaiak mellé állt, például a meg-
szálló német katonaság túlkapásai ellen
személyesen tiltakozott a német császár
testvérénél. Mivel halála után is nagy nép-
szerûségnek és köztiszteletnek örvendett,
késõbb boldoggá avatták. 

Én a nyolcvanas évek második felében
a Közép-Japánban lévõ nagojai Nanzan

Egyetemen folytattam posztgraduális köz-
gazdasági tanulmányokat. Az egyetemet
és a hozzá kapcsolódó középiskolákból és
fõiskolákból álló Nanzan iskolahálózatot
a verbita vend alapította, és jelenleg is õk
mûködtetik. Az egyetem öt karán ötezer
diák tanult. Az 1986/87-es tanévben tör-
tént, hogy egyik egyetemi diáktársunk,
Jamada Csun súlyosan megbetegedett. A
hozzátartozókkal közölték, számoljanak
azzal, hogy a halál napokon belül bekö-
vetkezhet. Eközben az egyetemen imakö-
zösségek alakultak és több misét is bemu-
tattak Jamadáért, Boldog Freinademetz
József közbenjárását kérve, sõt az egyetem
kápolnájának a tornyába éjszakára gyer-
tyákat is kitettek világítani. Jamada kórhá-
zi szobájából éppen ráláthatott a szeretet
fellobbanó lángocskáira. A beteg állapota
március közepére aggasztóvá vált, sõt kó-
mába is esett, azonban valamikor Szent
József napja környékén váratlanul javulás-
nak indult. A legközelebbi kontrollvizsgá-
laton kimutatták, hogy a rákos sejtek el-

tûntek a szer-
vezetébõl. Ja-
mada gyógyulása
tartósnak bizonyult.
Évek múltán a nagojai püspök elrendelte
az események kivizsgálását, és mivel a
gyógyulást csodának minõsítették, az eset
iratait felterjesztették a Vatikánba. A
Szenttéavatási Kongregáció a gyógyulást
tudományosan nem megmagyarázhatónak
minõsítette. Az eljárás végén II. János Pál
pápa hivatalosan bejelentette, hogy
Freinademetz Józsefet szentnek nyilvánít-
ják. A szertartáson a Szent Péter-baziliká-
ban 2003. október 5-én több tízezren vet-
tünk részt. Maga Jamada Csun is részt
vett. A szenttéavatást követõ napon a pá-
pa külön kihallgatáson fogadott bennün-
ket és felhívta a konfliktusokkal és hábo-
rúskodásokkal terhelt világ népeinek fi-
gyelmét az újonnan kanonizált szent má-
sokat szolgáló, önzetlen és példamutató
tevékenységének a követésére.

Dr. Márkus Gábor, Budapest

Az életünk egyszeri és megismételhetetlen ajándék, melynek
felbecsülhetetlen értéke az, hogy világrajövetelünkkel az örök
élet részeseivé lettünk. A földi életünk mikéntje határozza meg,
hogy halálunk után méltók lettünk-e az örök élet boldogságára,
az üdvösségre, vagy az örök kárhozat lesz-e osztályrészünk. Te-
remtõ Atyánk szabad akarattal ruházott fel bennünket, amivel
sorsunkat is saját kezünkbe adta.

Egy újszülött kisgyermek, lelkén az örökletes bûn pecsétjével
ugyan, de az isteni kisded ártatlanságával jön a világra. Az örök-
letes bûn a rosszra való hajlamban jut kifejezõdésre. Erre a rossz-
ra való hajlamra alapozza a mindig és mindenütt jelen lévõ go-
nosz lélek, a sátán kísértéseit.

Minden emberben benne él az állandóság hamis tudata. Ez ab-
ban nyilvánul meg, hogy az ember úgy él, viselkedik, gondolko-
zik, tervezi életét és végzi munkáját, mintha a pillanatnyi állapo-
ta, egészsége és munkabírása állandósult állapot lenne. Ez a hamis

tudatállapot a tiszta lelkû, becsületes embereket szorgalmas, kitar-
tó munkára ösztönzi a társadalom és családja javára, a gonoszokat
pedig egész életük során embertelen, kegyetlen cselekedetekre.

Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál – azt jelenti, hogy úgy
élj, mintha minden percben meghalhatnál, és úgy dolgozzál,
mintha örökké élnél.

Az az ember, aki napját imával kezdi és hálaadással fejezi be,
annak napi munkája is imává magasztosul. Az ilyen ember igyek-
szik ellenállni a sátán kísértéseinek, és emberi gyengeségei, gyar-
lóságai folytán ha vétkezik is, magába tud szállni, töredelmes
szívvel bûneit meg tudja bánni, és törekszik, hogy elkerülje a
bûnre vezetõ alkalmakat és ne vétkezzen.

Add, Uram, hogy kegyelmed segítségével ellen tudjak monda-
ni az ördög kísértéseinek, és csak embertársaim javát és a magam
lelki üdvösségét szolgáljam! Ámen.

Dr. Ulbrecht Sándor, Kõszeg

SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT
ÖRÖKÖS MISESZÖVETSÉG
A szentmise nem kötelesség, hanem lehetõség – mondta egy
lelkivezetõ. Lehetõség arra, hogy személyesen bekapcsolódjunk és
másokat is belehelyezzük Isten kegyelmébe, a Szentháromság
szeretet-háromszögébe, melynek következményeként talán
észrevehetetlen vagy éppen konkrétan megtapasztalható módon
életünk új fordulatot vesz.

Zabos Róbert SVD testvér várja új tagok jelentkezését:
cím: Missziós Titkárság, 9730 Kõszeg, Park u. 1., Pf. 74.
tel.: 94/562-205 (munkanapokon 9-11 óra között)
e-mail: misszio@verbita.hu
bankszámlaszám: 11600006-00000000-12713314

A Miseszövetség egyszeri 7.000 Ft-os hozzájárulásával a szegény
országok missziós munkáját segítjük!
Kérésre csekket, tájékoztatót és adóigazolást küldünk!

SEGÍTHETEK A HARMADIK VILÁG MISSZIÓJÁNAK?
A keresztény élet egy hídhoz hasonló, mely az üdvösség földjére vezet.
E hídnak alappilléreit mindenki maga kell, hogy felépítse. A legfonto-
sabb az Istenbe vetett hit, ami reményt ad, hogy minden helyzetben to-
vábbléphessünk. A másik fontos része pedig a keresztény szolidaritás.
A missziós munka hasonlóképp épül fel: az imádság és az igehirde-
tés a szociális munkával együtt lesz teljessé.
A verbita missziósok által segíthetünk azoknak a  t õ l ü n k  t á v o l
é l õ  s z e g é n y e k n e k , akik saját erejükbõl nem tudják kórházai-
kat, iskoláikat, ültetvényeiket és más megélhetésükhöz dolgaikat elõte-
remteni és fenntartani.
Számlaszámunk: 11600006-00000000-12713314

Kérésre tájékoztatást, csekket, adóigazolást küldünk!

A legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI
a verbita Missziós Titkárság: ZABOS RÓBERT SVD testvér, 
9730 Kõszeg, Park u. 1., tel.: 06-94/562-205 (munkanapokon 9–11
óra között), e-mail: misszio@verbita.hu

Mai csodák és szentek

Fórum

Gondolatok életrõl és halálról
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Kettesével összeláncolva és a páro-
kat is egymáshoz kötözve vittek minket

Sopronból Szombathelyre. Úgy mentünk, mint óriási terhet húzó
ökörfogat. Csak a teher bennünk volt. Így vonultunk át a két is-
merõs város fõutcáin fényes nappal, géppisztolyos díszkísérettel. 

Szombathelyen átvettek bennünket, bárcáztak, sorszámoztak,
leltároztak. Eközben vettem észre, hogy a „bûnjelként” lefoglalt
órám eltûnt. Még nem érdemeltük meg, hogy elfoglalhassuk új
lakosztályunkat, a bunkert. Játék következett az idegekkel. „Fal
felé fordulni! Senki hátra ne merjen nézni... Ellenkezõ esetben
palacsintát csinálok belõle.” Végre este lekerülhettünk a „bun-
kerba”, ahol olyan sûrûn voltunk összezsúfolva, hogy az alvásnál
átforduláskor a másikat is fel kellett ébreszteni. Éjjel is állandóan
hangoztak a nevek, kit visznek éppen kihallgatásra.

Mégsem volt teljesen szardíniásdoboz a szállásunk. Az egyik
oldalon ugyanis a fala vasrácsból volt. Mint mutogatásra szánt fe-
nevadak nézhettünk az idõnként megjelenõ idomítók szemei kö-
zé. A februári hidegben csak a nagykabát volt a takarónk. Vege-
tatív emberi életünket a minimálisra csökkentették. Naponta
egyszer, délután kaptunk egy vékony szelet kenyeret, és egy ki-
sebb merõkanál bablevest. Örülhettünk, ha egy-két szem bab is
volt benne. Ez így tartott vagy egy hétig. Ez alatt az idõ alatt tíz
kilót fogytam. Napjában egyszer mehettünk ki a vécére. A termé-
szet törvényeinek pedig az ávó sem tudott parancsolni. Különö-
sen az öregek szenvedtek emiatt. Így próbálták az embert kivet-
kõztetni emberi méltóságából. Az önzés oly mértékben elhatal-
masodott, hogy már mindenki a másik kára árán is ki akarta ka-
parászni a maga gesztenyéjét. Volt néhány spicli, aki rabtársát ad-
ta ki, árulta el, hogy elõnyöket szerezzen magának. 

Már a harmadik napja vártuk, hogy mikor kerülünk terítékre.
El voltunk szánva mindenre. Az elsõ keresztény vértanúk példá-
ja erõt, bátorságot, nyugalmat adott. A nadrágbélésben elrejtett
rózsafüzér keresztjét görcsösen szorítottuk ujjainkkal. Tudtuk,
hogy most leszünk legközelebb Hozzá. „Ha engem üldöznek, ti-
teket is üldözni fognak.” Amikor elérkezett a pillanat, már másik
erõ adta a lendületet, és úgy ugrottam le a priccsrõl, amikor a ki-
hallgatásra hívtak, hogy bizonyos voltam a Lélek erejében, aki
majd a számra adja a szót. Elõzõ kihallgatásokból és másoknak az
elbeszélésébõl sejtettük, hogy mi vár ránk. Kezdõdik az oknyo-
mozó kutatás. A legnagyobb rendszerességgel és alapossággal
végzik. Három tiszt kérdez, kettõ meg pofoz. A kérdések özöne

csak pszichológiailag volt rendezett, de annál logikátlanabb. A
cél az volt, hogy minél jobban összezavarja az ember gondolata-
it. A lélektani hatás kedvéért folyamodtak különbözõ ijesztgeté-
sekhez is. Ígérgetéseikbõl és fenyegetéseikbõl is késõbb megta-
nultuk, hogy csak akkor érdemes megijedni, mikor az elsõt már
megkaptuk, addig még nem biztos. 

Utólag átgondolva, hogy mi és menyire izgatta õket, a követ-
kezõ sorrendet lehet felállítani:

1. „Kik vagytok?” Épp abban az idõben ítélték el Mindszenty
bíborost. Ki is neveztek bennünket kémeknek és Mindszenty-
pribékeknek. Ahol értek, ütöttek. Kényszerítettek, hogy még tán-
coljunk is. Eleinte kibúvót kerestem, hogy tánciskolát nem jár-
tam. De a további ütlegelések beláttatták velem, hogy ezért nem
érdemes agyonüttetni magam. Verset is taníttattak velünk a sze-
mélyiség teljes meggyalázása, kiölése céljából. Eleinte nem akart
menni, de belénk verték, sõt közben is rajtunk ütötték a ritmust.
A vers híven tükrözi az õ felfogásukat: „Kispap, nagy pap, plébá-
nos, minden csuhás szélhámos. Akár csuhás, akár más, itala, ke-
nyere a népcsalás.” Megeskettek, hogy ezt a verset kollégáimnak
elmondom. Attól függetlenül, hogy érvénytelen volt az esküm,
íme most még írásban is megteszem.

Volt egy határ, aminél tovább nem lehet tûrni bûn nélkül. Vagy
eszméletlenség, vagy bûn. Egyikünknek az elõzõ jutott: úgy mos-
ták fel, hogy tovább szekálhassák. Esetemben is volt egy próbaté-
tel, aminél úgy gondoltam tovább nem mehetek. Egy káromló
szó lett volna az Isten ellen. A sok gumibotütés ellenére sem akar-
tam a kínzó után ismételni, illetve kihagytam a kérdéses szót. Mi-
kor ezt észrevették, újabb ütlegelések következtek. És ekkor jött
a mentõötletem, egy szinonim szó, ami megtévesztette õket.
Nem tudom, meddig bírtam volna még emberi erõvel. A vérta-
núsághoz nagy kegyelem kell. Sokszor mondták nekünk is: Nem
csinálunk belõletek vértanúkat. 

2. Csupán a második helyen szerepelt a kérdések és ütlegelé-
sek súlyában, hogy mit akartunk és mit tettünk. „Idegenlégiós”,
„csempész”, „kém” – ezt mind mondták rólunk, de azt nem,
hogy „missziós”. Úgyhogy amikor határátlépési tervünkrõl
kezdtek faggatni, nem tudtak rájönni, hogy miért mentünk mi
nyugatra. 

3. A határátlépéssel kapcsolatban elõkerülhettek volna más
személyek is, akik nevét illetve közremûködését szerették volna
bevonni ügyünkbe. Hogyha tudtuk volna, hogy a veszélyeztetett
személyek már nincsenek az ország határain belül, sok kínzástól
megmenthettük volna magunkat. Az érdekelte õket, hogy kinek
az utasítására mentünk át a határon. Az irányítás szerepét áttol-
tuk a római elõjárókra. A másik ilyen kérdés volt, hogy ki veze-
tett át bennünket a határon. Bár állandóan azt hajtogattuk, hogy
gyerekkorunk óta ismertük a határt, mindig arra szoktunk sétál-
ni, ez a válasz nem elégítette ki õket. Ezért is megkaptuk a ma-
gunk porcióját.

A kínvallatás után, ha a szellemi és lelki tortúra meg is szûnt,
a testi fájdalom még megmaradt. A gumibotütés a csontokig vet-
te be magát. Természetesen csak tántorogva, szédülve tudtunk
visszamenni a bunkerba, a „néger szalámi”, a „Hitler-kolbász”
(ahogy a fekete gumibotot börtönnyelven mondták) hatása alatt.
Ördögi cinizmussal meg is kérdezték az õrök: Na, mi baj? Csak
nem üvegbe léptél? Már elõzõleg a bajtársaink kioktattak, hogy
igennel válaszoljunk, mert ellenkezõ esetben addig ütöttek, míg
szájuk íze szerint beszéltünk. Így múlt el a „Dies irae” – a harag-
nak a napja –, enyhén kifejezve a vizsgálati fogság. A hivatalosság
kedvéért pár nap múlva még aláírattak velünk egy jegyzõköny-
vet, de addig is bizonytalanságban tartottak bennünket: nem tud-
va, hogy mikor visznek újabb kihallgatásra.

(Befejezõ rész a következõ számban)
G. Á. M.

A szemináriumtól a börtönig (III.)

A szombathelyi ávósoknál

Magyar verbiták

VERBITA BARÁTI KÖR
A VBK olyan közösség, amelynek tagjai bár nem feltétlenül ismerik
egymást, mégis együtt imádkoznak nap mint nap a missziókért.
Felvételi díj nincs, viszont kérjük a jelentkezõket, hogy adják meg
nevüket, születési idejüket és születési helyüket, valamint
postacímüket ZABOS RÓBERT SVD testvérnek. Õ megküldi a felvételi
igazolást az ajánlott, missziókért végzendõ rövid napi imádságokkal
együtt. Ugyancsak küldi negyedévenként a Világposta címû
missziós újságunkat.
Halász Lajos atya minden hónap 15-én szentmisét ajánl fel 
a VBK tagjaiért és azok szándékaira.

VERBITA HONLAP
2007 nyarán sikerült létrehozni a w w w . v e r b i t a . h u
honlapot, ahová átkerült a régi tartalom. Õsszel az új hivatali 
e-mail címek is létrejöttek, most örömmel értesítünk minden 
„web-szörfözõt”, hogy új formában és tartalommal
mutatkozik be a honlap.
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„A szentek közöttünk járnak” – ismer-
jük jól valamennyien a mondást. Persze
amikor arra kerül a sor, hogy ezeket a
szenteket megtaláljuk hétköznapjainkban,
már sokkal nehezebb a dolgunk. A jól
megszokott gondolkodásmód szerint a
szentek tõlünk idõben, de legalábbis tér-
ben távol élnek, akiknek életérõl nincs sok
kézzel fogható tapasztalatunk. Pedig a
szentek valóban köztünk járnak, s hála Is-
tennek, az elmúlt években egyre inkább
igyekszünk õket megtalálni. Megtalálni a
mában: azokat, akikre felnézhetünk, s
akik elénk tárják életükkel a krisztusi
örömhírt, de megtalálni õket a közelmúlt-
ban is: azokban, akik történelmünk egy
sötét idõszakában a hit rendíthetetlen
sziklái voltak. 

Brenner János 26 évesen, két és fél év
papi szolgálat után brutális és embertelen
támadások sorozata közben mutatta meg,
mit is jelent Krisztus olyan tanítványának
lenni, aki élete utolsó lélegzetvételével is
az eucharisztikus Jézust õrizve igyekszik
papi szolgálatát tökéletesen ellátni. Törté-
nete pedig – sok évtizedes kényszerû el-
hallgatás után – ma újra megtalálta azo-
kat, akik követhetõ példaképet látnak
benne. Ebben segítségünkre vannak a

szemtanúk, akik kortársai voltak, és akik-
nek beszámolói hitelesen bemutatják a fi-
atal káplán életét. 

A fiatalember élete milyen szép kilátá-
sokkal kecsegtetett! Mennyi mindent te-
hetett volna még, milyen sok gyümölcse
lehetett volna munkálkodásának! A
Gondviselés azonban más utat jelölt ki
számára. Azt akarta, hogy élete és halála
ne csak egy plébániai közösség számára
legyen gyümölcsözõ, hanem az egész
nemzet számára. A halála ötvenedik év-
fordulója alkalmából meghirdetett 2007-
es Brenner János-emlékév, bár elsõsorban
a Szombathelyi Egyházmegye megemlé-
kezése volt, mégis rendkívüli tömegeket
megmozgatott országszerte fizikailag és
lélekben egyaránt. János atya példája
ugyanis nem kötõdik korhoz, helyhez,
nemhez, életállapothoz, hiszen mindany-
nyian hozzá hasonlóan bármikor céltáblái
lehetünk gúnyolódó és ellenséges maga-
tartásnak hitünk miatt. Ugyanakkor vala-
mennyien szeretnénk úgy szentté válni,
ahogyan neki sikerült: vidáman és rendít-
hetetlen hittel. Talán ezért is érezzük õt
valamennyien a magunkénak: fiatalok és
öregek, férfiak és nõk, lelkipásztorok és
világiak. Ezt bizonyítják az érkezõ levelek

is, melyek
beszámolnak
a közbenjárá-
sára történt ima-
meghallgatásokról; az egész országból
igényelt életrajzok és imafüzetek, s az a
sok imádság, mely a keresztény közösség
ajkáról a Teremtõhöz száll érte és közben-
járásáért. 

Ma már egyre ritkábban hallani a kér-
dést: „Kik lehettek a gyilkosok?”, hiszen
tudjuk jól, mindez kevésbé fontos. Térje-
nek meg õk is és éljenek. A mi kérdésünk
az kell, hogy legyen, hogy mi, akik ma, a
XXI. század Magyarországán keresztény-
ként élünk, kötelességünknek érezzük-e
azok emlékét megõrizni és példáját fel-
mutatni, akik hitben és emberségben elõt-
tünk állnak? Tudunk-e azon az úton leg-
alább elindulni, melyen õk haladtak? S
tudunk-e annyira hinni, hogy nem a földi
dicsõség és hatalom hajhászásáért törjük
össze magunkat, hanem az Isten országá-
nak keresésében? János atya élete és sze-
mélye mint felkiáltójel mindig elõttünk
állhat: az istenszeretõknek valóban min-
den a javára válik.

Kürnyek Róbert
szombathelyi püspöki titkár

Vidáman és rendíthetetlen hittel

Portré

Brenner János 
életrajza

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-
én. Mindkét fivéréhez hasonlóan õ is a papi hivatást választotta.
Az iskolák államosítása után Zircre ment azzal a szándékkal,
hogy belép a ciszterci rendbe. Ciszterci oblátusként érettségizett.
A szerzetesek szétszóratása után titokban elvégezte a novíciust és
egyszerû fogadalmat tett. Rendi névnek az Anasztázt vette fel.
Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója
volt.

A második évet a Szombathelyi Egyházmegye papnövendéke-
ként az ottani szemináriumban végezte. Mivel a szombathelyi
szemináriumot 1952-ben az állam bezáratta, tanulmányait Gyõr-
ben fejezi be. 

1955. június 19-én megyéspüspöke pappá szentelte és az újmi-
sés papot a Szentgotthárd közelében lévõ Rábakethelyre küldte
káplánnak.  

Buzgó lelkipásztori munkáját nem nézték jó szemmel azok,
akik az 1956-os forradalom leverése után legfõbb ellenségeiket
az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények kö-
zött 1957. december 15-én éjjel sürgõs betegellátás ürügyén ki-
csalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta
betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísé-
rõjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetõn keresztül vezetõ
gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtá-
madták és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással megölték.

A tiszta lelkû, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról évtizedekig
nem volt szabad beszélni, képeit levetették a Gyõri Szeminárium
faláról. A szombathelyi szalézi templom kriptájában helyezték
örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható: Az Isten-
szeretõknek minden a javukra válik!

Forrás: www.szombathely.egyhazmegye.hu

A Brenner-emlékév 
fontosabb eseményei

Az emlékévet Veres András püspök
2006. december 16-án nyitotta meg a
szombathelyi székesegyházban. Az ünne-
pi szentmisén kihelyezték a vértanú lel-
kipásztor képét, mely elõtt a hívek az év
folyamán nap mint nap imádkoztak Já-
nos atya boldoggáavatásáért.

Az emlékévben kiemelt hangsúlyt
kaptak a zarándoklatok. Az egyházme-
gye esperesi kerületei elzarándokoltak a
János atya meggyilkolásának helyén álló
Jó Pásztor-kápolnához. Ezt az utat meg-
tették a nyár végén az egyházmegye pap-
jainak szülei is, sõt sok-sok plébánia saját zarándoklatot is szer-
vezett erre a helyre.

Az egyházmegye katolikus diákjai színdarabot mutattak be az
1957-es történésekrõl, és azt szerte az egyházmegyében nagy si-
kerrel adták elõ.

Számos kiállítás és újonnan megjelent kiadvány hirdette a
meggyilkolt lelkipásztor emlékét, melyek híre az egyházmegyén
túlra is eljutott.

Az emlékév lezárására 2007. december 15-én került sor a szé-
kesegyházban. Ezen a napon kétszer is bemutatták a bõlyi fiatalok
a Brenner János életérõl készült A jó pásztor címû zenés drámát.

Az egyházmegyében négy vasárnap a hívõ közösségek külön-
leges módon is imádkoztak János atya boldoggáavatásáért. A
boldoggáavatási ügy egyházmegyei szakaszát most nagycsütör-
tökre valószínûleg sikerül befejezni. Ekkor lehet majd a doku-
mentációt Rómába küldeni, ahol az illetékes pápai kongregáció
dolgozza fel az anyagot.
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Böjti
ének

Uram, 
könyörülj rajtam,

vedd el éhemet,
vedd el szomjamat,
hogy minden gondolatomat
neked szentelhessem.

Oravecz Imre: Hopik könyve

* * *

Hartay Csaba

Kezdet
Fél háromkor
úgy voltam vele,
majd este lenyírom a füvet.

Este hattól
kisebb megszakításokkal
reggel hétig esett.

Elrontottam.
Tegnap fél háromkor
Kellett volna lenyírnom a füvet.

Egy teljes élet elrontása is
valahogy így kezdõdik.

(In: Megint Nyugat, 2007)

Vicc — Egy idõs székely házaspár ül csendben a házuk elõtti kispadon. A férj egy-
szer kiveszi a pipát a szájából, és megszólal: Asszony, ha egyszer valamelyikünk
meghal, én beköltözöm a városba.                                                    Miki SVD

Mozaik

Rejtvény
Az Istenbe vetett bizalommal együtt minden missziós kezdeményezéshez szükség van egy jó
adag önbizalomra és bátorságra. A latin-amerikai ember szeret képekben fogalmazni, ezért ezt
a brazil nép így szokta emlegetni: Nem fedezhetünk fel új óceánt, ha nincs erõnk elveszíteni 
a partot, ez volt egyben az elõzõ szám rejtvényének megfejtése is.
Nyerteseink: Czenki Johanna Szombathelyrõl, Kecskeméti Dávid Városföldrõl és 
Mészáros Margit Budapestrõl. Gratulálunk! Nyereményeiket hamarosan eljuttatjuk hozzájuk.
Az emlékév elsõ számának megfejtésének eredete ismeretlen, de bármely hívõ ember ajkáról
elhangozhatott – vallási hovatartozástól függetlenül.
Beküldési határidõ: 2008. május 10.

Genf, Léman-tó – a Taizé-i találkozó alatt
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