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Csipetnyi jókedv és szeretet
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A remény világossága

A verbiták HIV és AIDS
központja Indiában (3. rész) – 12. oldal

Az Úr napja is huszonnégy órából áll

Juhos Ferenc svd látogatása Ghánában – 17. oldal

„Mindnyájan értékesek
vagytok az evangelizáció
hatalmas mozaikjában”
XVI. Benedek pápa
Missziós Imaközösségek

– Verbita Baráti Kör –

Hírek a világmisszióból

Házunk tája

Távolról hozott örömhír
Vendégek a kemencei missziós táborban
Mindig imádkozunk a tengerentúli
verbita misszionáriusainkért, háromévente pedig alkalmunk van személyesen találkozni is velük, amikor szabadságra jönnek. Idén itthon volt Lányi
Béla testvér, aki Cebuban, illetve Varga
János atya, aki Argentínában szolgál.
Varga János atya mindhárom nyári táborunkat meglátogatta, missziós
munkájáról szóló előadásaival gazdagította a gyerekek és fiatalok missziós
élményeit. Az egyetemisták, főiskolások számára rendezett kemencei táborba még meglepetést is hozott: nem
egyedül jött el ugyanis, hanem négy,
Jujuy tartományból származó testvérrel, Eufresiával, Agustóval, Benjaminnal és Delforttal. A vendégek megmutatták nekünk, ők hogyan dicsőítik
Istent dalokkal, tánccal és zenével.
Sugárzott belőlük a boldogság, ami

elárulta, hogy mindig örömöt okoz
számunkra, amikor megtapasztalják:
Krisztushoz tartozunk. Bár ez nem azt
jelenti, hogy életünk viharok nélküli.
Amikor Eufresia tanúságtételében saját életéről mesélt, könnyei megmu-

tatták, bizony sok nehézséggel kellett
már szembenéznie, viszont azonnal
mosolyogott, amikor megosztotta velünk, hogyan tapasztalta meg Isten
gyógyító erejét.
Magung Fransis svd

A miseszövetség pápai
megerősítést kapott
A verbita atyák 1910 óta több százezer szentmisét ajánlottak már fel az
Isteni Ige Társasága miseszövetsége
tagjaiért. A miseszövetség egy olyan
nemzetközi közösség, amelyet a szentmise tart fenn. Mindennap, amíg csak
a rend létezik, az erre kijelölt hét mis�sziós atya naponta egy szentmisét mutat be hét különböző országban az élő
és elhunyt tagokért.
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Ferenc pápa – ahogyan elődei is –
hivatalosan megerősítette a miseszövetséget, és az Isteni Ige Társasága
engedélyt kapott, hogy tovább vezesse ezt a különleges missziót. A pápa
apostoli áldását is küldte a verbita
rend tagjainak, hogy folytassák a szolgálatukat, mutassák meg Krisztust az
embereknek szerte a világon.
Forrás: Arnoldus Nota

Nyomtatás: D-Plus Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.
Felelõs vezetõ: Németh László ügyvezetõ
ISSN 1814–6163
Címlapfotó:
Ifjúsági világtalálkozó Rio de Janeiróban.
Kapcsolatfelvétel a verbita misszionáriusokkal:
Missziós Titkárság:
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5. • tel.: 06-30/418-9196
9730 Kőszeg, Park u. 1. • tel.: 06-94/562-205
Adományok, miseszövetségi befizetések:
11600006-00000000-12713314
Kérésre csekket küldünk.

Házunk tája

Fontos vagy, egyszeri
és megismételhetetlen érték
„Így panaszkodott Sion: »Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!«
De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e
szeretetét méhe szülöttétől? S még
ha az megfeledkeznék is: én akkor
sem feledkezem meg rólad. Nézd, a
tenyeremre rajzoltalak; falaid szemem előtt vannak szüntelen.” (Iz
49,14–16)
Isten szemében értékes vagy. A hit
évében pedig itt az idő, hogy megkérdezzük magunktól: hiszek-e abban, hogy minden körülmények között és minden helyzetben, amelybe
kerültem, értékes vagyok?
A világban egyre több ember
szenved attól, hogy nem tekinti magát értékesnek. Mi ennek az oka?
Lehet, hogy egyszerűen kevesebbet
halljuk és tapasztaljuk, hogy fontosak vagyunk szüleinknek, barátainknak. Esetleg nagyon sokan nem
kapják meg azt a szeretetet, amelyre
vágynak. Keresztény hitünk arról is
szól, hogy értékesek vagyunk, mert
maga az Isten ajánlotta fel magát
miértünk Jézus Krisztusban.

Az ember értékessége mellett szóló egyik legerősebb érvet egy jó barátom édesanyja fogalmazta meg:
„Szeresd jobban Istent, mint engem”. Ez a rövid, bátor hitvallás erős
meggyőződést öntött a barátom szívébe, hogy élete igen értékes, mivel
van valaki, aki még az édesanyjánál
is jobban szereti őt. Amikor mostanában szemlélem a barátom életét,
azt tapasztalom, hogy valóban mély
értelme van az életnek, amely Istenben gyökerezik.
Mindnyájan meghívást kaptunk,
hogy a szeretettapasztalatot továbbadjuk. Azt a hitet, hogy van valaki,
akinek nagyon fontos vagyok akkor
is, amikor jól vagyok, és akkor is,
amikor a bűnbe süllyedek. Az életemben minden eseménynek van
értelme.
Az evangelizáció nem más, mint
továbbadni az üzenetet másoknak:
Isten számára úgy vagy értékes,
amilyen vagy. XVI. Benedek pápa
így fogalmazott az idén megrendezett Ifjúsági Világtalálkozóra szóló
levelében: „Mindnyájan értékesek

vagytok az evangelizáció hatalmas
mozaikjában”. Valóban saját, egyéni küldetése van Isten szeretetének
továbbadásában mindegyikünknek,
úgy, ahogy van, minden talentumával és gyengeségével együtt.
Minden kedves Világposta Olvasónak kívánom, hogy saját értékét
felfedezve adja tovább a hit örömét.
Burbela Gergely svd
tartományfőnök

A generális
atya látogatása
Magyarországon
Az Isteni Ige Társaságának általános elöljárója, Heinz Külüke
atya (a fotón középen áll sötétkék
ingben) augusztus 9. és 11. között
rövid látogatást tett rendtartományunkban. A kép magyarországi
útjának első napján, az örökfogadalmas verbita rendtagok lelkigyakorlatán készült, melyet Veres
András szombathelyi megyéspüspök tartott.
2013. ősz –

Világp

sta

3

Isten igéje táplál

Mi a Biblia?
Szentírás szeminárium (1. rész)
A Biblia különleges könyv. Egy élsportolóhoz hasonlíthatnánk, aki sok aranyérmet nyert. A Biblia is számos
első helyezést ért el. Ez a világ legtöbb nyelvére lefordított könyve. A teljes Bibliát, azaz az Ó- és az Újszövetséget
négyszáznyolcvannégy nyelven adták már ki. Az Újszövetséget hatszázkilencvenöt nyelvre fordították le, a Szentírás
egyes részeit pedig további kilencszázkettőre. Összességében a Biblia különböző részeit ezerkilencszázhét nyelven lehet olvasni.
A Biblia a legtöbbet tanulmányozott könyv. Minden évben mintegy tízezer
könyvet és cikket írnak róla
a tudósok. Miért? Mert a
Biblia ilyen sokatmondó.
Egyre jobban megértjük
eredeti jelentését, de kimeríthetetlen útmutató az élet
újabb és újabb helyzeteiben is.
A Biblia az egyház történelme során a legnagyobb
tiszteletnek örvendő könyv.
Ünnepi szentmiséken a Szentírás iránti tiszteletet gyertyákkal és tömjénezéssel fejezik ki. Szokás volt, hogy a körmeneteken úgy vitték, mint most az Oltáriszentséget.
Sok első helyezés van, amelyet még a Bibliának lehetne
adni. Azonban ezeknél is fontosabb az a tény, hogy a Biblia
emberek és népek életét változtatta meg; szenteket adott a
világnak, és hatással volt a történelem folyására.
A Bibliát úgy is nevezik: a könyvek könyve. A biblia szó a
latin könyv (egyes szám) szóból ered, amely a görög könyvek (többes szám) szóból származik. A Biblia tehát könyvet

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház
(1223 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.)

is és könyveket is jelent: azaz egy könyv, amely több könyvből, különböző írásokból áll össze, melyek közül némelyik
valójában egy füzet nagyságát sem éri el.
A Szentírást egy könyvtárhoz hasonlíthatjuk, hiszen sok
könyv gyűjteménye: összesen hetvenkettőé. Negyvenöt van
az Ószövetségben és huszonhét az Újszövetségben. A különböző részeket számos szerző írta, akik nemcsak hozzánk, de
még egymáshoz képest is eltérő időben és kultúrában éltek.
A teljes Biblia megszületése több mint ezer évig tartott,
Krisztus előtt 1000-től Krisztus után 125-ig.
A Biblia könyveit különböző irodalmi műfajban és stílusban írták, bár ezek legtöbbször keverednek egymással.
Egyes részek elbeszélő jellegűek, például az evangéliumok
és az Apostolok cselekedetei, illetve néhány ószövetségi fejezet is elbeszélés,
mint József vagy a fiatal Dávid története. A Teremtés, a
Kivonulás, a Bírák, Sámuel
és a Királyok könyvét történelmi könyveknek nevezzük. Más részek költőiek,
és közmondásokat, példázatokat tartalmaznak. Számos ilyennel találkozunk
az Újszövetségben, az Ószövetség egyik fejezete, a Példabeszédek könyve pedig
csupa közmondásból áll.
Egyes könyvek imádságokat
tartalmaznak. Az Újszövetségben szerepel az Úr imádsága,
a Miatyánk, és a Szűzanya Magnificátja. Az Ószövetségben
pedig egy teljes rész imádságokat tartalmaz, ez a Zsoltárok
könyve. Vannak könyvek, amelyekben törvényeket és szabályokat gyűjtöttek össze. Ilyen az Ószövetségben a Leviták
könyve és a Második törvénykönyv. De a legismertebb a
főparancs, amely Isten és a felebarát szeretetére hív meg
minket.
Forrás: I. János Pál Bibliaközpont,
Vigan, Fülöp-szigetek

Örömmel tájékoztatjuk a Világposta olvasóit és barátainkat, hogy elindítottuk a budatétényi Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház saját honlapját:
www.szentarnold.hu címmel.
Az oldalon tájékoztatást adunk a lelkigyakorlatos ház különböző korosztályoknak szóló, csoportos és egyéni
programjairól, az Isteni Ige Társasága
és a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek által szervezett lelkigyakorlatokról
és evangelizációs eseményekről, valamint a ház által nyújtott szálláslehetőségekről.
Szeretettel várunk mindenkit
a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házba!
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Hivatásgondozás

Krisztusért minden nemzetből
Magyarországon
Avagy mi az az inkulturációs program?
Egyre több misszionárius érkezik
Magyarországra nemcsak az Isteni Ige
Társaságából, hanem más rendekből,
illetve különböző egyházi szervezeteken keresztül világi misszionáriusok
is. Nem egyszer tették már fel nekem
a kérdést: miért van ez így? Miért jönnek ide?
Elsősorban azért, mert a magyar
egyház képviselői meghívták őket ide,
hogy a helyi egyház élő legyen, és tovább tudja adni az örömhírt akkor is,
amikor a papi és szerzetesi hivatások
hiányától szenved. A különböző nemzetekből érkező verbiták, valamint a
más rendek és szervezetek misszionárius tagjai Isten örömhírét hirdetve
hozzájárulnak ahhoz, hogy hazánk
még jobban meggyökerezzen a kereszténységben. Az új misszionáriusok
érkezése nemcsak megerősíti a keresztény hitet Magyarországon, de erőt is
ad annak továbbadásához.
Éppen egy éve jött hozzánk egy pap
Indiából és egy Lengyelországból (Remis és Tamás atya), valamint két kispap Kongóból (Albert és Fábián).
Az Isteni Ige Társaságának van egy
úgynevezett inkulturációs programja,
amely segít, hogy a különböző országokból újonnan ide érkező verbita
misszionáriusok még jobban be tud-

janak illeszkedni a magyar valóságba. A program két éves: az első év a
nyelvtanulás ideje, ami iskolai oktatás
keretében valósul meg. A következő
évben a missziósok már a gyakorlatban próbálják ki a tanultakat. Az atyák
egyéves kápláni szolgálatra mennek
különböző plébániákra, a kispapok
pedig folytatják teológiai tanulmányaikat.
Mindeközben különböző programokat szervezünk (kirándulásokat,
előadásokat), amelyeken keresztül
a külföldről érkezett verbiták még
többet megtudnak az ország történelméről, a szokásokról, hiszen ezek
felfedezése a valódi alap a magyarság
megismeréséhez.
A program nagyon fontos része a
magyar családokkal töltött idő, aminek mindig nagy hatása van. Ez elsősorban a missziós napokon vagy más
rendezvényeken valósul meg. A magyarok nyitottsága a más nemzetek
iránt sokat segít az ideérkező mis�szionáriusoknak, hamarabb beilleszkednek, és ezzel megerősödve kezdik
hirdetni az evangéliumot a magyar
társadalomban.
A képeken látható, nemrég érkezett
verbita rendtestvérek most vesznek
részt a programban, hogy még jobban
felkészüljenek a missziós munkára
Magyarországon.
Burbela Gergely svd
2013. ősz –
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Világmisszió

A találkozás öröme
A Pápai Missziós Művek vezetőinek
konferenciája Rómában
A történelemben a legnagyobb találkozás az volt, amikor Isten az emberrel találkozott, vagyis az Örök Ige, ami
az Atyánál volt, testté lett, és köztünk
lakott. A szeretet jegyében történt
találkozás pedig mindig erőt és igazi
örömöt nyújt az embernek.
Az Isteni Ige Társaságának tagjai,
akik különböző országokban a Pápai
Missziós Művek vezetőiként szolgálnak, májusban találkoztak Rómában

egy nemzetközi konferencián. Valóban szívet melengető pillanat volt ez.
Három rendtársunk újonnan kapta
meg kinevezését a Népek Evangelizációja Kongregációtól. Pár évtized óta
a verbita rend erősen jelen van ezen a
területen, ily módon is segítjük az egyház küldetésének előmozdítását.
Ebben az évben külön öröm volt,
hogy találkozhattam az egyik osztálytársammal, aki Oroszországban szol-

MISSZIÓS MISESZÖVETSÉG
Drága kincs önmagunk és mások számára
„Az Eucharisztia Jézus üdvözítõ jelenléte a hívõk közösségében, és mint lelki táplálék az Egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat történelmi zarándokútján.”
(II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia 9)

A szentmise az a kincs, amelyben Jézus Krisztus érted és értem, vagyis értünk ajánlja fel
önmagát az Atyaistennek. Az igazi áldozatos szeretet iskolája, amelyben általa és vele
együtt imádkozhatunk önmagunk és mások szükségleteiért. Élõ és elhunyt szeretteinket
azzal ajándékozhatjuk meg, hogy mindennap misét mondatunk értük. A miseszövetségi
tagság által napi hét szentmisében ajánlhatjuk Istennek a hozzánk közel állókat. A miséket verbita missziós atyák mondják a világ különbözõ tájain. Bankszámlaszám:

11600006-00000000-12713314
A miseszövetségbe lépés egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulással történik, mellyel a szegény országok missziós munkáját segítjük. Banki átutalás esetén, a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a befizető postai elérhetőségét és a befizetett személy vagy személyek neveit. Kérésre
csekket és tájékoztatót küldünk.

Postacím: Missziós Titkárság • Magung Fransis svd
9731 Kõszeg, Park u. 1. • verbita@verbita.hu • 06-30/418-9196
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gál, és már tíz éve nem láttuk egymást.
Ő a konferencia idején éppen a rend
nemzetközi központjában, Rómában
tartózkodott.
A Szentatyával való személyes találkozás sok erőt adott szolgálatom teljesítéséhez. Kértem, hogy imádkozzon
értünk és a magyar misszióért, ő pedig
tőlünk kérte, hogy mi is imádkozzunk
érte. Ferenc pápa újabb öt évre meghosszabbította igazgatói kinevezésemet a magyarországi Pápai Missziós
Művek élén.
Tisztelettel és szeretettel kérem a
kedves testvéreket, hogy imáikban
gondoljanak rám és egész missziós
szolgálatomra.
Madassery Benvin Sebastian svd

MISSZIÓS BARÁTOK
TALÁLKOZÓJA
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házban, Budatétényben

szeptember 29.
• 7 hét India – egy különleges nyári szakmai gyakorlat
Előadó: Mércz Kitti
október 27.
• Ghánai út
Előadó: Juhos Ferenc svd
november 24.
• önkéntes voltam Malawiban
Előadó: Puzsár József
• 17.15 – kezdés
(szentségimádás és gyónási lehetõség)
• 18.00 – szentmise • 19.00 – elõadás
• 20.00 – agapé, kötetlen beszélgetés

Missziós nővérek

A kegyelem ideje
A hit éve Kínában
Az első dolog, ami eszünkbe jut Kína kapcsán: „Made in
China” azaz „Származási hely: Kína”, és a hozzá fűződő
tény, hogy ez az ország a világ második legnagyobb gazdasági hatalma. Valaki talán még megemlíti a Nagy Falat, a
nehéz nyelvet vagy a kínai gyorséttermet. De katolikus vallás és hit éve Kínában? Vajon megtartják a kínai egyházban
a hit évét? És hogyan élik azt meg az ottani katolikusok?
Kínában egymilliárd-négyszázmillióan élnek, de csak kis
hányaduk keresztény – a hivatalos adatok szerint hat millió, nem hivatalos adatok szerint tizenkét millió ember katolikus. Az utóbbi hónapokban örömmel olvastam a kínai
egyház életéről szóló híreket, mert észrevettem, hogy többségük a hit évéhez kapcsolódik. Számos egyházmegyében
speciális, az alkalmi ünnepségeket és eseményeket szervező
bizottságokat hoztak létre. Sok püspök levelet írt a hívekhez, és már azok címei is rámutatnak az év fontos üzenetére,
valamint arra, hogy ez a kegyelem ideje: Ne félj, csak higgy!;
A hited megmentett; Én Uram, én Istenem; vagy Elmélkedés
a hitről a hit évében.
Számos különleges esemény kísérte a hit éve kezdetét az
egyházmegyékben. Harbinban (Heilongjiang tartomány)
például alkalmi szimpóziumot szerveztek, amelyre megjelentették a Szentszék által kiadott összes, a hit évéről
szóló dokumentumot. Haimen Egyházmegyében (Jiangsu
tartomány) a nyitó ünnepséget összekapcsolták négyszáznegyvenöt felnőtt bérmálkozásával. Taiyuanban (Sanhszi
tartomány) a nyitó szentmisén felolvasták a XX. századból

ak számára. A Hszian Egyházmegye (Senhszi tartomány)
kongresszusra hívta a helyi katolikus mozgalmakat, megrendezte az egyházmegyéből származó ötvenhat vértanú
ünnepét, emellett egyházmegyei ifjúsági találkozót és
evangelizációs kongresszust szervezett a missziós vasárnap
alkalmából. Huangshi Egyházmegyében (Hupej tartomány) az irgalmasság cselekedetei által fejezik ki a hitüket
az emberek: meglátogatják az idős embereket, a betegeket
és a gyermekotthonok lakóit. A pekingi Kármel hegyi Boldogasszony–plébánia hívei különleges missziós mozgalmat indítottak el: a plébánia közösségének minden tagja
két Bibliát ajándékoz nem hívőknek minden hónapban.
Az első hétszáz példány már tavaly karácsonyig gazdára
talált, és az ajándékok gyümölcseire sem kellett sokáig
várni: többen is jelentkeztek hittanórára azok közül, akik
kaptak Szentírást. Pekingi tartózkodásom során szívesen
imádkoztam a Kármel hegyi Boldogasszony–templom közösségével. Ott vettem részt a nagyheti liturgiákon is, és

húsvét vigíliáján életemben először tanúja voltam felnőtt
emberek megkeresztelésének és bérmálásának.
A világ legnépesebb nemzetének csak egy százaléka katolikus, mégis sokat tanulhatunk a kínai hívők ötleteiből,
evangelizációs buzgóságukból, nem utolsó sorban pedig
erőt meríthetünk hűségüket látva. „Atyáinktól átvettük a
hitet – mondta Guangzhou (Kantoni) Egyházmegye püspöke –, és küldetésünk van, hogy gyorsan és a megfelelő
módon továbbadjuk azt.” Imádkozzunk a kínai egyházért,
hogy bátran járja a hit útját!
Weronika Klebba ssps
Isten arra hívott meg minket, hogy az ő szeretetének szolgálói legyünk.

SZENTLÉLEK SZOLGÁLÓI MISSZIÓS NŐVÉREK
származó öt helyi vértanú történetét, és közbenjárásukat
kérték a kínai egyház hitének megerősítéséhez. Sok helyen
most lehetővé vált, hogy nyilvános körmenetet vagy vallásos művészeti műsort szervezzenek.
A Szentlélek iránti hálára buzdít, milyen sok és men�nyire színes programot szerveztek a hit éve alkalmából a
kínai egyházban. Voltak továbbképzések papok és szerzetesek, valamint biblikus és evangelizációs kurzusok világi-

Több mint háromezer nővérünk tevékenykedik a világ negyvenhét országában. Nemzetközi közösségekben élünk, sokféle munkakörben dolgozunk, és minden munkánkkal az egyház missziós küldetését szolgáljuk.
Címünk: Szentlélek Szolgálói
Missziós Nővérek
• 1223 Budapest, Völgy u. 9.
• e-mail: budapest.ssps@gmail.com
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Levelek a misszióból

Kirándulás a kanszui hegyekbe
Kína 1936.
Éjfélkor felrezzent az ébresztőóra.
Egy órakor már az oltárnál misézünk, hogy két órakor elindulhassunk.
Szichiang, a kiindulási pont maga
ezerhatszáz méter magasan fekszik a
tengerszint felett. De a mostani utunk
is folyton hegynek felfelé visz. Kétszeresen nehéz embernek és állatnak
egyaránt. Jóllehet még csak három óra
körül vagyunk, a madarak mégis kellemesen csiripelnek, akárcsak az Alföldön a pacsirták napkeltekor.
Hosszú, fáradságos út után végre
feltűnik a misszió első állatállomása. Talán még soha úgy nem éreztem
jótékony hatását a friss forrásvíznek,
mint most, hiszen már hónapok óta
nem ittam vizet. Beljebb, Szichiangban
nincsen kút, forrás és ivóvíz; ami van,
azt megfőzik, de ehelyett inkább csak
kínai módra teát iszunk. A közönséges
vizet tífuszveszélyessége miatt nem
szabad innunk.
Délután négy óra körül végre elhagytuk a kopár sziklákat, és lassacskán „európaivá” vált a kép, azaz
hegyeinket gyönyörű, friss pázsit és
tölgyfaerdő borítja. Ez a kép is valóságos felüdülés számba megy a tizenöt
Jellegzetes kanszui tájkép
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órai „kopárság” után. Itten a madarak
számban és fajtában is megszaporodnak, mert hiába, a madár is bokorban,
fákon érzi magát otthonosan. Itt-ott
feltűnnek a bennlakók otthonai: az
úgynevezett fandze telepek. Alacsony,
vert falból készült, egy vagy két szobából álló lakházuk menedéket nyújt az
egész patriarchális családnak. Pásztornépek lévén óriási birka- vagy kecskenyájuk van. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy egy ilyen nyáj több száz
birkából vagy kecskéből áll. Tehén,
jak, ló vagy öszvérnyájaik természetesen kisebbek, de szintén vagyonállományukhoz tartoznak.
A második háromezer méter magas
hegyszorost késő délután jártuk meg.
Ez az itt elém táruló tájkép egyszerűen
elragadó volt. Óriási hegyek, magas
tölgyfaerdők, havasok, madarak és
virágok, mint mindenütt másutt. Eddig Kínát, nevezetesen pedig Kanszut
többnyire kopár, fátlan hegyeiről ismertem, itt azonban „európai” oldalát
láthattam. Ekkor gondoltam arra: ha
a Jóisten ezt a népet elhalmozta ilyen
gyönyörű természeti ajándékokkal,
akkor nem fogja megvonni tőle természetfeletti ajándékait sem, sőt éppolyan akarattal kívánja az üdvözítő
hitet közöttük misszionáriusaival terjeszteni, mint Európában. Ezért jöttem
én is Isten kegyelméből ide, Kanszuba
hitterjesztőnek.
Igen jólesett látnom, hogy a havasi
gyopár, ez a nemes virág itt is megtalálható, sőt az ember kilométeres
utakon szinte állandóan rajta jár, s tapossa. Egyéb virág is sok van, sokszor
tíz különféle színű egy kis helyen. Ez
a kép, mely eddig csak álom volt előttem, és most valósággá lőn, megragadott, és százszorosan boldog voltam,
hogy kanszui hithirdető lehetek.
Első éjjeli nyugalmunkat valami furcsa vihogás zavarta meg. Hogy mi volt
tulajdonképpen, nem tudtuk megállapítani. Régebbi emberek azt vélték,
hogy farkas járt a közelben. Általában
éjjel is élesztgetik a tüzet a vadállatok
távoltartására.

Fandze népviseletbe öltözött nő

Másnap hajnalban a sátorban miséztünk. Aki egyszer rálépett a magasságba vezető útra, nem elégszik meg
avval, amit elért, hanem még nagyobb
magasságokba óhajt jutni, melyeket
gyenge erejével csak elérhet. Így voltunk mi is a még jóval magasabb havasokkal, melyeket meg kellett másznunk. Négyezer méternél elértük ezt
a kívánt csúcspontot. Szürke felhők
takarták, előtte piszkos hó húzódott
le a völgybe, lábánál jégcsatornák alatt
folydogált csobogva a hideg, jeges víz.
A kopár sziklacsúcson egy elmerengő
madárka danol, nyilván szokatlan volt
neki a mi látogatásunk.
Ha nappal elkerültük az esőt, este
meg éjjel nem tudtunk előle menekülni. Másnap megint kecses mosollyal
köszöntött a Nap, mintha csak kinevetett volna éjjeli élményünk miatt.
A következő szabadidőnket a közeli
hegyek megmászására használtuk fel.
Este kilenckor holtfáradtan érkeztünk haza, de a szebbnél szebb benyomások, tapasztalatok bőségesen
kárpótoltak minden fáradozásunkért.
Ezen néhánynapos kirándulásommal
megláttam és megtapasztaltam Kanszu
másik oldalát, mégpedig a szebbet,
ami a természeti szépségeit illeti.
† Ternay János svd

Örökségük kötelez

Egy magyar lazarista
Szent Arnold művében
Medits Nándor és a verbita noviciátus
Ha a térképre tekintünk, és meglátjuk a hollandiai anyaházunknak otthont
adó Steyl városka és a Magyarország közötti távolságot, azt gondolhatnánk, hogy
az Isteni Ige Társasága születése idején (1875) biztos, hogy nem beszélhetünk
semmiféle magyar befolyásról. Pedig Janssen Arnoldra igenis nagy hatással volt
egy magyar lazarista, Medits Nándor. Ha nem is a társaság születésének pillanatában, de a kezdetén, hiszen nyolc év egy szerzetesközösség esetében is még
gyermekkor. De hogyan is történt ez? Ki volt ez a magyar szerzetes?
A soproni születésű Medits Nándor
(1841–1915) gimnáziumi tanulmányai
révén először a bencés rendet ismerte
meg, és miután a szerzetesi életpálya
mellett döntött, kézenfekvőnek is tűnt
számára, hogy hozzájuk lépjen be. Teológiai tanulmányai során azonban
hamar kitűnt, hogy nem a monasztikus–tanító bencés életre van hivatása,
hanem egy sokkal aktívabbra. Így talált rá a lazaristákra, kiknek hivatalos
neve: Misszióstársaság (Congregatio
Missionis), és ahová 1865-ben be is
lépett.
Grazi és párizsi tanulmányait és
szentelését követően harminckét évig
Bécsben élt és működött. Itt találkozott vele alapítónk 1883-ban, aki sorra
járta Európa hasonló típusú szerzetes
Kedves Missziós Barátaink!
Mióta a verbita rend Isten csodálatos segítségével Magyarországon újra legálisan
elkezdhetett tevékenykedni, folyamatosan
azon vagyunk, hogy a lassan száz éves hazai történelmünket minél aprólékosabban
feldolgozzuk, és a már feledésbe merült
események emlékeit megőrizzük az utókornak. Mivel azonban 1950-ben a magyar
régió archívuma eltűnt, ez a kutatás nem
egyszerű.
Ezért szeretnénk kérni kedves barátaink segítségét is: amennyiben valaki régi
(1950 előtti) Világpostát, Kis Hitterjesztőt
vagy Szent Mihály Missziós Naptárat őriz
vagy felfedez, nagy örömmel fogadnánk,
ha felajánlaná társaságunknak (akkor is, ha
sérült), mert ezeknek a régi folyóiratoknak
nagy szerepük van a verbiták magyarországi múltjának, rendtestvéreink tevékenységének megismerésében. Köszönjük!
Tóth Zoltán svd

közösségeit, hogy tapasztalatokat és
ötleteket gyűjtsön. Medits atya ekkorra már Ausztria szerte ismert és elismert szónok, gyóntató, lelki vezető és
nem utolsósorban templomépítő volt.
A magyar lazarista már a találkozás
első pillanatától kezdve nagy hatással
volt Janssen Arnoldra is.
Két év múlva eldőlt, hogy a steyli
Szent Mihály Missziósház tagjai és
a missziós testvérek mint szerzetes

Medits Nándor sürgette a női
missziós rend megalapítását,
és hogy a Szentlélek tisztelete
kapjon kiemeltebb helyet a
társaság lelkiségében.
kongregáció folytatják tovább munkájukat, ami együtt járt az egyházjog
által megkövetelt noviciátus megszervezésével. Ez nem volt könnyű
feladat, hiszen nemcsak az újonnan
belépőknek kellett a hivatalos újoncidőt letölteniük, hanem a megelőző
tizenegy évben a közösséghez csatlakozott minden egyes tagnak, akik között már papok is voltak. Az alapító
kinevezte novíciusmesternek Bernard
Eikenbrock atyát, ugyanakkor érezte,
hogy ehhez a nehéz feladathoz külső
segítségre van szükség. Arnold atya
ekkor Medits Nándorhoz fordult, aki
1886-ban vállalta, hogy néhány hónapra beköltözik a steyli házba, hogy
felkészítse fontos feladatára a novíciusmestert, és segítse az első klerikus és
testvér noviciátus vezetésében.
Medits Nándor, mikor átadta a noviciátust Bernard Eikenbrocknak, egy
levelet nyújtott át Arnold atyának,

Medits Nándor

melyben részletezte meglátásait a noviciátus és a missziósházi élettel kapcsolatban. Ezek között nemcsak olyan
szigorító tanácsok szerepeltek, mint
a novíciusok elszeparálása a gimnazistáktól és a teológusoktól, vagy az
újoncidő meghosszabbítása két évre,
hanem engedmények is, a böjti napok
és a közös imádságok csökkentése, valamint az élelmezés javítása. A magyar
lazarista a német közösség közhangulatát is próbálta javítani: „Szükséges,
hogy egy társaság alapítója szigorú
legyen. De van anyai szigorúság is,
amely vonzó és építő” – írta.
Medits atya a gyakorlati tanácsok
mellett számos fontos spirituális javaslatot is tett. Többek között sürgette a női missziós rend megalapítását,
és hogy a Szentlélek tisztelete kapjon
kiemeltebb helyet a társaság lelkiségében. A verbiták Medits Nándor tanácsára tisztelik a Szűzanyát, mint a
Szentlélek Szeplőtelen Jegyesét.
A Janssen Arnold és Medits Nándor
közötti barátság különleges és mély
volt. Ezt nem csak az bizonyítja, hogy
alapítónk legnagyobb részt megvalósította az ajánlott változtatásokat,
hanem az is, hogy saját testvéröccsét,
Johannes Janssent leszámítva Medits
Nándor volt az egyetlen, akivel Arnold atya tegező viszonyban volt.
Medits Nándor példája is mutatja,
a Szentléleknek nem jelentenek akadályt a kilométerek, s ha kell, egy
kontinensnyi távolság ellenére is egymáshoz vezérli azokat, akiknek szükségük van a másik segítségére, hogy
elvégezzék a rájuk váró feladatot Isten
országának építésében.
Tóth Zoltán svd
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Táborok

Csipetnyi jókedv és szeretet
Receptjavaslat missziós táborhoz
Ha nyár, akkor missziós tábor. Idén hármat is szerveztek a verbiták – Kőszegen
a héttől tizenhárom éves, illetve a tizennégy–tizenhét éves korosztálynak, valamint Kemencén a tizennyolc év feletti fiataloknak.
Elkészítési javaslat:
A résztvevőket bontsuk nyolc csoportra, és vezessük el őket a bizalomtól az istenképeken át a missziós
tevékenyéghez a délelőtti barangolások során. Ahhoz, hogy a csapatszellem igazán erős legyen, játékokkal
addig formáljuk a gyerekeket, amíg
a lelkesedés jelei nem mutatkoznak. A megfelelő hőfok elérése után
hagyjuk kibontakozni a kreativitást

a kézműveskedésben, a zenélésben, a
táncban, de figyeljünk arra, hogy személyes találkozásokra is legyen lehetőség. Az esetleg jelentkező felesleges
energiákat vezessük le focival, pingponggal, tenisszel vagy egy nagy számháborúval. Ízlés szerint vigyünk bele
viccet és komolyságot, közös és egyéni feladatokat, majd várjunk, amíg az
imádság az egészet megkeleszti.

Mi kell egy jó
missziós gyerektáborhoz? Pontos recept
nincsen, de kiindulási
alapnak megosztjuk
a miénket
Tamás Dániel svd
tálalásában.

Hozzávalók:
98 gyermek (7–13 éves)
21 segítő (nappali és éjszakai vezetők,
konyhai személyzet)
9 verbita misszionárius
1 missziós nővér
1 ifjúsági ház
8 sátor
12 sörpad
6 szentmise
5 barangolás
2 idősek otthona
3 bizalomjáték
1 kirándulás (akadályversennyel tarkítva)
1 számháború
1 bátorságpróba
1 sorverseny
1 városismereti verseny
1 imaest
1 táncház
2 hangfal
2 mikrofon
1 keverőpult
sok nyelvtörő (kizárólag fegyelmezési célokra)
6 népdal (hívogatónak)
fűszernek pedig sok sport, kézművesség, éneklés, játék, egy csipetnyi jókedv és szeretet
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Táborok
Vendégkönyvi bejegyzések
a részvevők tollából
1. Jó volt a tábor. Tetszettek a feladatok, és
az volt a legjobb, hogy mindennap tartottak
szentmisét. Egy óra után mindig lehetett sportolni, focizni és teniszezni. Volt városmisszió,
amikor fel kellett venni az egyenpólókat. Lehetett kosarakat és méhecske ceruzatartót csinálni. Reggel héttől este tízig maradtunk fenn.
Az ennivaló is nagyon finom volt, és jó sok
humor volt a táborban. (Zsombor, 8 éves)

2. A missziós tábor mindenkinek
szebbnél szebb programokat tartogatott.
Nagyon érdekesek voltak számomra a
barangolások is, amelyek mindig szorosan a nap kiemelt témájára épültek.
A szabadidőben sok izgalmas dolog kipróbálására volt lehetőség, például kosárfonásra, sportolásra, virágkötésre, rózsafüzér, valamint méhecske ceruzatartó
készítésére. Nekem azonban a kvíz és a
Ki mit tud? tetszett. (Sára, 10 éves)
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Világmisszió

A remény világossága
A verbiták HIV és AIDS központja
Indiában (3. rész)
Az Isteni Ige Társasága Indiában működő Asha Jyothi HIV/AIDS Gondozó
és Segítő Központjához, amelynek a
neve azt jelenti: „a remény világossága”, nemcsak kórház és járóbeteg-ellátó intézet tartozik, hanem egy gyermekotthon is.
Ma Indiában az egyik legnyugtalanítóbb probléma az AIDS-cel kapcsolatban, hogy gyorsan növekszik az érintett, elárvult gyermekek száma, akik
önhibájukon kívül, szüleiktől kapták
el a HIV vírust. Ezekre a gyerekekre kilátástalan és nehéz jövő vár. Már
kicsi korban kénytelenek olyan súlyos
nehézségekkel szembenézni, mint a
szegénység, az írástudatlanság, a nemek közti egyenlőtlenség, az igazságtalanság, a társadalmi bizonytalanság.
Mindezek mellett ki kell állniuk a testi
és lelki szenvedés megpróbáltatásait,
ami a puszta létért való küzdelem során éri őket. Keresztényként erkölcsi és
társadalmi kötelességünk is, hogy harcukban segítségükre siessünk. Ehhez
elsősorban orvosi ellátás, az egészséggondozás megszervezése és élelmezési
támogatás szükséges, ugyanakkor e
probléma messzebbre mutat az egészségügynél. Az Asha Jyothi központ célja, hogy ezek az árva és beteg gyerekek
lehetőséget kapjanak egy új életre, felnőjenek, és megfelelő útmutatást kapva
a nemzet független és képzett állampolgáraivá váljanak.
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Miután e gyilkos betegség miatt elvesztették szüleiket, nincs, aki gondjukat viselné. Sokan egyedül maradnak,
vagy a rokonaik teszik ki őket az utcára,
miután megtudják, hogy betegek. Mint
minden gyermeknek, nekik is vannak
ambícióik, terveik és álmaik. Mint minden más gyermeknek, nekik is minden
joguk megvan a boldogságra, vágynak
az életre és arra, hogy megtapasztalják a fiatalságot. Ám a HIV-fertőzött
gyermekek sokat szenvednek az emberi
lét alapvető szükségletei, az ennivaló,
a ruházat és az otthon hiányától, a nem
megfelelő kezelés miatt, és mert rokonaik elhanyagolják őket.
Hogy segítséget nyújtson nekik, a
verbita rend létrehozott egy otthont
a Manos Unidas nevű katolikus karitatív szervezet segítségével és támogatásával. Az Arnold Gyermekotthont,
amely harminc fő befogadására képes,
2011. április 14-én szentelték fel. Bár
a központ munkatársai szeretnének
minden szükséget szenvedő gyermeken
segíteni, forrásaik nagyon korlátozottak. Az otthon elsősorban utcán élő,
elhagyott beteg gyerekek számára nyújt
menedéket, orvosi ellátást, oktatást,
szabadidős tevékenységeket, kollégiumi alapon való támogatást, a jövőre
nézve pedig rehabilitációs programot.
Itt odafigyeléssel, elkötelezetten és legfőképpen szeretettel gondoskodnak az
elhagyott HIV-pozitív gyerekekről.

Világmisszió

Akshay az egyik legelégedettebb
gyermek az intézményben, arca mindig mosolygós. Édesapja, Shiva Kumar
jómódú, középosztálybeli családból
származott, az Ándhra Prades államban
található Srikakulamból. Srikakulam
egy meglehetősen nagy város, a környék központja. Shiva jól tanult, így
a középiskola után főiskolára ment.
Egy idő után azonban a tanulás egyre kevésbé érdekelte. Rossz társaságba keveredett, nem járt be az órákra.
Rászokott a dohányzásra, és barátaival
rendszeresen ivott. Végül abba kellett
hagynia főiskolai tanulmányait. A szülei, látva sajnálatos helyzetét, beíratták
egy autóvezető tanfolyamra. Taxisofőr
lett. Jól keresett, és pénzét leginkább
alkoholra és szerencsejátékra költötte.
Néhány év múlva turistabusz-vezető
lett. Ahogy járta az országot, prostituáltakat látogatott, és végül minden létező rossz szokás rabja lett. Egy
reggel balesetet szenvedett a busszal.
A közeli kórházba szállították, ahol
megállapították, hogy HIV-pozitív.
Szüleit sokkolta, hogy fiúk fertőzött, hiszen még fiatalember, csak huszonhat éves volt. Csalódottságukban
kitagadták Shivát, aki egyedül maradt
Hyderabad városában, rémülten és a
szégyen miatt mindenkitől elhagyottan. Az utcára került, munkáért könyörgött, hogy megélhessen.
Egy nap véletlenül találkozott egykori iskolatársával, Trishával, és összebarátkoztak. Shiva a lány segítségét kérte
abban, hogy albérletet találjon. Trisha
felajánlotta számára a saját háza mellett
lévő kis épületet. Ettől kezdve egyre közelebb kerültek egymáshoz. Shiva nem
árulta el, hogy HIV-pozitív, még akkor
sem, amikor szexuális kapcsolatot léte-

sítettek. Trisha szülei akkor értesültek
lányuk házasságon kívüli kapcsolatáról, amikor a lány már gyermeket várt.
A szülők azt akarták, hogy vetesse el a
babát, és menjen hozzá valaki máshoz.
Trisha azonban szerelmes volt Shivába,
és nem volt hajlandó alávetni magát
szülei akaratának. Így őt is kitagadták.
A párnak fiúgyermeke született,
Akshaynak nevezték el. Igyekeztek
róla a lehető legjobban gondoskodni,
bár nagyon nehéz életük volt. Gyakran
még a napi egy étkezésre sem futotta.
Ráadásul Shiva gyakran betegeskedett.
Mivel nem volt pénze, nem tudott kórházba menni, csendben szenvedett, és
helyi népi gyógyászati kezelést kapott.
Egy nap Trisha eladta az ékszereit, és
beutaltatta a férfit egy magánszanatóriumba, hogy kezeljék betegségeit. Ekkor
tudta meg, hogy Shiva tíz éve HIV-pozitív, és mindenféle opportunista fertőzéstől szenved. Trisha teljesen elkeseredett, amiért saját magát és gyermekét is
kitette a HIV-fertőzésnek. Többé már
nem találta értelmét az életének, és kiugrott a szanatórium hetedik emeleté-

ről. Shiva elvesztette a nőt, akit el sem
vett, Akshay pedig az édesanyját.
Több hónap múlva Shiva, Akshayjal
a karjában elment az Asha Jyothi központba. A férfi ekkor már nagyon súlyos állapotban volt, és néhány nap
múlva meghalt. Senki sem jött el a
holttestért, hogy eltemesse, a központ
gondoskodott a szertartásról. Akshay,
aki ekkor kétéves volt, hevesen sírt, követelte az apját, nem értette, hogy nincs
többé.
A kisfiú elkapta a HIV vírust szüleitől, de az Arnold Gyermekotthonban
megkap minden ellátást, és ami még
fontosabb, azt a gyengéd gondoskodást, amire az egészséges fejlődéséhez
szüksége van. Sok nehézséget és szenvedést megtapasztalt már, amin a HIVfertőzött gyerekeknek át kell esniük.
Az orvosok tanácsára retrovírus elleni
kezelést (ART) kap, ami meghosszabbítja életét. Nagyon intelligens, és a
többi gyerekhez hasonló, hétköznapi
életet él. Az örömtől és a remény bizonyosságától sugárzik állandóan az arca.
Alwin Mascarenhas svd

„Előzzük meg a HIV-fertőzést, és védjük meg az
embereket, akiket érint!”
2013 márciusától 2014 februárjáig az Isteni Ige Társasága által vezetett indiai
Asha Jyothi HIV/AIDS Gondozó és Segítő Központot – amelynek neve azt jelenti, „a remény világossága” –, illetve a hozzá kapcsolódó Arnold Gyermekotthont
kiemelten támogatjuk. Amennyiben szeretné ezt a célkitűzést segíteni, adományát a verbita Missziós Titkárságon keresztül juttathatja el.

Számlaszám:
11600006-00000000-12713314
A közlemény rovatban kérjük
feltüntetni: INDia
2013. ősz –
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Ifjúsági világmissziósok

Az Ifjúsági Világtalálkozó kistestvére
HungaRio Pécsett
Brazíliában, Rio de Janeiróban a
fiatalok a világ minden tájáról ös�szegyűltek az Ifjúsági Világtalálkozóra. A távolság miatt csak keveseknek
adatott meg, hogy hazánkból elutazzanak Dél-Amerikába, ezért a
magyar fiatalokat a püspöki konfe-

rencia Pécsre hívta
a világtalálkozó kicsinyített mására, a
HungaRióra. A hazai találkozón közel kétezer fiatal vett részt: nemcsak a
magyarországi egyházmegyékből, de
a határon túlról is sokan eljöttek. Az
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ötnapos rendezvénynek ugyanaz volt
a mottója, mint a riói találkozónak:
„Menjetek és tegyetek tanítványommá
minden népet!” (Mt 28,19).

A résztvevő fiatalok július 24. és 28.
között valósággal ellepték a várost,
ami a szervezők nem titkolt célja is
volt: „kétezer fiatalt nem lehet nem
észrevenni”. Ennek megfelelően a

szervezők a találkozó résztvevőinek szánt programokon (előadások,
kiscsoportos beszélgetések, szentmisék) kívül gondoltak a szélesebb közönségre is: a város
központi tereire látványos, élő
keresztutat, illetve az Ifjúsági

Világtalálkozó dalára táncos felvonulást, flashmobot szerveztek. Összesen huszonöt helyszínen, több mint
száz program várta a résztvevőket.
A találkozó délelőttjein egy-egy
püspök tartott elmélkedést, az előadásokat pedig csoportos feldolgozások
követték. A hagyományos kiscsoportos beszélgetések mellett lehetőség
nyílt arra is, hogy csendes, imádságos
meditáció vagy képek és zene, esetleg
mozgás és játék segítségével gondolják

Ifjúsági világmissziósok
előtt megtartott táncház zárta, kivéve
szerdát, amikor kinyíltak a templomok: a Nyitott Templomok Éjszakájának keretében vehettek részt a fiatalok és a város lakói a templomokban
tartott imákon, előadásokon vagy épp
a pálos romokhoz vezető túrán.
A találkozó vasárnap az Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek által bemutatott szentmisével, majd karnevállal
és koncerttel zárult. Remélem, hogy

tovább a fiatalok a napi elmélkedés témáját.
Minden nap más püspök mutatta be
a szentmisét, majd a délután folyamán
a résztvevők különböző programok
közül választhattak: a sportcsarnokban a Ladik Fesztivál koncertjei várták
az érdeklődőket, a belvárosban pedig
a különböző lelkiségi mozgalmak és
szerzetesrendek szerveztek műhelyprogramokat, illetve mutatkoztak be
sátraikban.
A vacsora után a dóm előtti téren
folytatódtak a programok minden
nap más téma köré felépülve. Egyik
este nagy sikerrel szólt néhány szót az

egybegyűltekhez Böjte Csaba ferences
szerzetes is, aki a fiatalokat arra bíztatta, hogy merjenek családot, gyermeket
vállalni. Az estéket a szintén a dóm

Missziós adományok
az igazán rászorulóknak
A keresztény élet híd, amely az üdvösség földjére, az igazi bol
dogsághoz vezet. Ennek az építésére kaptunk meghívást. Hisszük
és reméljük, hogy lelki és anyagi támogatásunkkal segíteni tu
dunk másokon. A missziós munka, amelyet a misszionáriusok
végeznek a világon, az imádsággal, az igehirdetéssel és a szoci
ális munkával együtt lesz teljessé. A verbiták által segíthetünk
azoknak a tõlünk távol élõ szegényeknek, akik saját erejükbõl
nem tudják kórházaikat, iskoláikat, ültetvényeiket és a megélhe
tésükhöz szükséges dolgokat elõteremteni és fenntartani. Segít
hetünk nekik, hogy ne csak a megélhetési gondok kössék le a fi
gyelmüket. A legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI a verbita
Missziós Titkárság.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-12713314
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
• tel.: 06-30/418-9196, 06-94/562-205
• e-mail: verbita@verbita.hu

Kérésére tájékoztatást és csekket küldünk.

a jövőben még sok ehhez hasonló
programmal találkozhatunk a Magyar
Katolikus Egyház életében.
Regős Gábor

HASZNÁLT MOBILOK
A MISSZIÓ JAVÁRA
Fiók, szekrény, doboz – azok a helyek, ahonnan a legtöbbször kerülnek elõ használt mobiltelefonok. Idõnként a kukába is kidobjuk
õket, megfeledkezve arról, hogy veszélyes hulladéknak számítanak.
Vannak olyan vállalatok, amelyek megjavítják vagy újrahasznosítják
a mobilokat. Ezek a javított telefonok kerülnek a fejlõdõ országokba,
ahol az emberek még hosszú ideig használhatják azokat. A hozzánk
beérkezõ mobilokat egy ilyen céghez továbbítjuk. A telefonokért cserébe kapott összeg a verbita atyák és testvérek missziós munkáját
segíti Magyarországon és a világ más országaiban. A telefonokat a
következõ címre lehet küldeni:
Missziós Titkárság • 9730 Kõszeg, Park u. 1.
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
Bővebb információ: • Telefon: 06-30/418-9196
• verbita@verbita.hu • www.verbita.hu
Nagyon fontos, hogy a mobiltelefonokhoz
akkumulátor is tartozzon!
2013. ősz –
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A világ a mi plébániánk

Amazóniától a nagyváros dzsungeléig
A verbita rend Brazíliában
Nyáron az egész katolikus világ Brazília felé fordult. Még
XVI. Benedek pápa jelölte ki Rio de Janeirót az idei Ifjúsági
Világtalálkozó helyszínéül. Bár Rio de Janeiro hatalmas város, valójában csak egy kis darabkája Brazíliának. Az Isteni
Ige Társasága is jelen van ebben az óriási országban, ahol
rendkívül sokrétű a missziós munka.
Brazília az ötödik legnépesebb ország a világon, a teljes
latin-amerikai népesség egyharmada itt él. A migráció és a
nagyszámú vegyes házasság következtében az egyik legváltozatosabb nemzetiségű ország a Földön, a különböző származású és kultúrájú emberek olvasztótégelye. Brazília ma
Dél-Amerika vezető gazdasági hatalma, ám a fejlődés kihívások elé állítja az országot, hiszen meg kell oldani a nagy
társadalmi egyenlőtlenségből adódó szociális problémákat.
A népesség háromnegyede római katolikusnak vallja magát, így a Föld országai közül látszólag Brazíliában élnek a
legnagyobb százalékban katolikusok. Ám a brazil püspöki
konferencia szerint a legjobb esetben is a megkeresztel-

fontos szerepe van abban a küzdelemben, amelyet az őslakosok a teremtett világ megőrzéséért folytatnak.
A Középső Tartományban, ahol számos nagyváros található, a lelkipásztori szolgálat áll a középpontban. A rend
a bibliaapostolság keretében tanfolyamokat és műhelyeket
szervez papok és világi hívők számára, emellett részt vesz a
püspöki konferencia pasztorációs munkájában is.
Az Északi Tartományban a verbita missziósok a szegények,
különösen a gyerekek, a fiatalok szolgálatára kötelezték el
magukat. Ezt szolgálják a rend által fenntartott alap- és középfokú iskolák, valamint két egyetem is. Emellett a rend
azokra is figyelmet fordít, akiknek kevés lehetőségük van
hitük elmélyítésére, ezért jelen van a helyi plébániákon is.
A Déli Tartományban, amely két egyházmegye területét
öleli fel, a legtöbb rendtag plébániákon dolgozik; vidéken
a mezőgazdasági munkásokra és az újonnan betelepültekre,
a városokban pedig a szegényekre és a munkanélküliekre
fordítanak kiemelt figyelmet. A verbita plébániák missziós bázisközösségekként működnek. Ebben a tartományban
alakult meg a Verbita Barátok Köre, és az egyházmegyék
részéről nagy igény van a bibliaapostoli munkára. Három
szeminárium is működik a tartományban, közülük egy a
bennszülött fiatalok számára.
Hurgoi Sándor magyar verbita, aki másfél évig volt Brazíliában, és az Ifjúsági Világtalálkozóról hazatérő zarándokok
is arról számolnak be, hogy az országban a nagy társadalmi
különbségek ellenére is vidámak az emberek. A legszegényebbek is tele vannak életkedvvel, közvetlenek és vendégszeretők. Mindez mély belső örömből táplálkozik. Eszembe jut a Mártáról és Máriáról szóló evangéliumi rész. Úgy
látszik, a brazilok tudják, melyik a „jobbik rész”, amelyet
választani érdemes.
Hajós Katalin

teknek csak húsz százaléka hívő, és jár rendszeresen templomba. Korábban a vidéki Brazília jelentette a katolikusság bástyáját, ám ez lassan megváltozik. Ráadásul az egyre
növekvő városokban sokféle új vallási irányzat van jelen a
katolikus egyház mellett.
A verbita rendnek e hatalmas országban négy tartománya
van, amelyekben összesen háromszázhárom szerzetes szolgál, közülük tizennégyen novíciusként. Egy-egy rendtartomány több közigazgatási megyét is magába foglalhat. Mindenhol a verbita lelkiség és irányelvek szem előtt tartásával
folyik a missziós munka, de az eltérő földrajzi, népességbeli
és szociális helyzet miatt a gyakorlatban az evangelizáció
más-más dimenziója kap hangsúlyt a különböző területeken. Az Amazóniai Tartományban nagyrészt az indián lakosság körében zajlik az evangelizáció. A rendtestvérek ötévnyi pasztorációs munka után jelentkezhetnek arra, hogy
az őslakosok közé menjenek misszióba. A verbitáknak itt

HIVATÁSOM A MISSZIÓ
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„A misszió nem áldozat, hanem kiváltság.”

(Freinademetz Szent József)

Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Krisztusi küldetésébõl
fakadóan minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira a szóbeli hithirdetés, mint inkább a hiteles életpélda a meggyõzõ a mai kor embere számára. Egyesek azonban külön
szerzetesi, misszionáriusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, hazájuk,
kontinensük határain túl is meg szeretnék osztani másokkal. A verbita missziós
atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia,
Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, kórházában, menekülttáborában, szociális intézményében, hogy Krisztus örömhírét minden ember megismerje. Ha úgy érzed, hogy missziós hivatásod van, ha misszionárius
akarsz lenni, ismerd meg a verbiták közösségét! Szívesen válaszol kérdéseidre:

Hurgoi Sándor svd
Názáret Missziósház
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
• e-mail: hivatas@verbita.hu

A világ a mi plébániánk

Az Úr napja is
huszonnégy órából áll
Látogatás Ghánában (1. rész)
Isten kegyelméből és elöljáróim jóvoltából egy nagyon régi vágyam teljesült, amikor idén júniusban eljutottam
Afrikába, Ghánába.

Egy török légitársasággal utaztam,
az ugyanis megengedte, hogy az utasok akár két, egyenként huszonhárom
kilogrammos bőröndöt vigyenek magukkal. Kihasználtam a lehetőséget,
mert Tengan Sebastian atya csomagját
is magammal vittem, amit Budapesten
hagyott. Seba atya azt tanácsolta, papi
inget vegyek fel az utazáskor, így nem
ellenőriznek majd annyira, mert a papokat Ghánában nagyon tisztelik. Ám
a vámos hölgy, amikor meglátta nálam
a két óriási bőröndöt, mégiscsak megkérdezte, milyen hosszú időre jöttem.
Három hetet szerettem volna mondani – nem akartam én hazudni –, de a
Jóisten három hónapot mondatott velem, ez jött a számra. Ez a gondviselő
Isten humora volt, hiszen a vámos erre
bólintott: akkor jól van, mehet.
Accrában szállt le a repülőgép, Ghána fővárosában, amelynek európai
szemmel nézve nagyon kicsi repülőtere van, alig tíz gép fordul meg itt
naponta. Seba atya egy idős amerikai
rendtársunkkal várt a reptéren. A vá-

rosban a verbitáknak több háza is van,
én abban szálltam meg, amelyikben a
tartományfőnök irodája található, ahhoz ugyanis tartozik egy vendégház is.
Másnap reggel meglátogattuk a
verbiták könyvesboltját, majd két közösséget. Lehetőségem volt kipróbálni
a helyi tömegközlekedést. A városban,
bár hétmillióan lakják, nincsenek nagy
buszok, villamosok vagy metró. Csak
kicsi buszok, úgynevezett tratrák közlekednek, amelyek körülbelül tizenkét
személyesek. Mindegyiken van egy
fiú, aki a nyitott ablakból kiabálva tájékoztatja az embereket, milyen irányba megy, mi a végállomása az adott
busznak. Ezek a fiatalok nem járnak iskolába, de egyszer majd ők is sofőrök
lesznek. Emellett rengeteg taxit láttam
a városban.
Itt is nagy társadalmi különbségek
tapasztalhatók: vannak, akik nagyon
gazdagok, ugyanakkor mások hihetetlenül szegények. Az utcák zsúfoltak az
árusoktól és a különböző szolgáltatásokat nyújtó üzletektől, a borbélyoktól, szabóktól és így tovább. Accra
utcái ugyanakkor meglepően tiszták,
nem esztétikusak, de fel vannak söpörve. Az emberek kedvesek és nagyon nagy hitük van. Valóságos verseny alakult ki a különböző egyházak
és szekták között, melyik templomba
járnak többen. A hívők között pedig
rengeteg a fiatal és a gyerek.
Ellátogattunk Akwatiaba, Seba atya
egyik nagybátyjához. A városban működik egy hatalmas kórház, amelynek
verbita kórházlelkésze van, így én az
intézmény vendégszobájában kaphattam szállást. Azért nem a nagybácsinál, mert ott összegyűlt az egész csa-

lád, és a kicsi házban a rokonság így is
a földön, matracokon aludt. A család
szombaton levágta a bakkecskét a tiszteletünkre. Kecskét és bárányt itt minden háznál tartanak, de még a fővárosban is sok helyen. Seba atya mondta,
csak azt egyem meg, ami jólesik – így
a bakkecske pörköltet bizony kihagytam, nem tudtam belőle enni jellegzetes szaga miatt. A sült kecskét azonban
megkóstoltam, és a többi étel, például
a fufu (keményítőtartalmú zöldségből
készült tésztaszerű étel) vagy a banku
(erjesztett kukoricából és maniókából
készült köret) egészen jó volt.

Ghánai utam első vasárnapján volt
az első újmise, amin részt vettem. Nagyon szép volt – és hosszú, négy órás.
Seba atya így fogalmazott: a vasárnap
az Úr napja, és az a nap is huszonnégy
órából áll, tehát nem kell sietni… Az
emberek vidáman énekeltek, táncoltak
a liturgián. A szentmise után hatalmas
vihar kerekedett, de ez nem szegte az
emberek kedvét – folytatódott az ünneplés, esőben, sárban járták a hagyományos táncokat. (Folytatjuk)
Juhos Ferenc svd
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Imaközösségek

Az öröm tanúságtétel
Missziós találkozás Egerben
A világmissziós imaközösségek tagjainak nagyböjti lelkigyakorlatán,
Budatétényben találkoztunk Lányi
Béla testvérrel, aki éppen a lelkigyakorlat utolsó napján érkezett haza szabadságra a Fülöp-szigetekről. Mivel
akkor nem volt lehetőség hosszabb
beszélgetésre, meghívtuk őt Egerbe,
hogy meséljen missziós munkájáról.
Nemcsak imaközösségünk tagjait, de a
város más templomaihoz tartozó hívő-

mények között élő embereket, az árva
gyermekeket, a betegeket és a szenvedőket. A szociális segítés és a lelki
támasz nyújtása egyaránt fontos része munkájuknak, amit a legnagyobb
szeretettel, odaadással végeznek.
Akik végighallgattuk az előadást,
mindannyian átéreztük, milyen nagy
emberszeretet, szorgalom, tehetség,
de legfőképpen hivatástudat szükséges
ahhoz, hogy a missziós atyák és testvé-

hogy az imaközösségük, illetve az előadáson résztvevő minden hívő számára felejthetetlen élményt és hitükben
való megerősödést eredményezzen ez
a nem mindennapi esemény. Életükre,
munkájukra Isten áldását kérem.”
Tanulva a filippínók egyik szép tulajdonságából, mi is törekszünk több
örömet és szeretetet sugározni embertársaink felé, így téve tanúságot Jézusról. És kérjük a mindenható Atyát,
hogy észrevegyük segítségre szoruló
embertársainkat!
Az egri missziós
imaközösség

ket is elhívtuk az április 25-i találkozóra az egri bazilikába.
Béla testvér vetítéssel egybekötött
előadását imaóra előzte meg. A bibliamegosztás után már kötetlenül folyt
a beszélgetés: mindenki röviden elmondta, hogyan került a közösségbe,
s miért szeret itt lenni. Béla testvér is
megismertetett bennünket életének
fontosabb állomásaival. Elmondta,
2007-ben került a Fülöp-szigetekre,
Cebuba, ahol építészetet oktat
a verbiták által fenntartott egyetemen, de más területen, az utcagyerekek között is végez missziós munkát.
Erről tartotta az előadást is, amire
reményen felül érkeztek érdeklődők.
Saját munkája mellett arról is mesélt,
milyen szolgálatot végeznek szerte
a világban a misszionáriusok. Felkeresik és segítik a nagyon nehéz körül-
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rek, távol a hazájuktól, más kultúrájú
népek között minden tekintetben helytálljanak, és hirdessék Isten igéjét, erősítsék az ottani testvéreinket a hitben.
Béla testvér egészen közel hozta
hozzánk beszámolójában a verbiták
szolgálatának lényegét. Így még buzgóbban végezzük az imát értük, hogy
a Jóisten segítségével fáradhatatlanul
és kitartóan tudjanak vigaszt és reményt nyújtani a rászorulóknak. Természetesen tudjuk, az anyagi segítség
is fontos, és szükség van arra, hogy
erőnkhöz mérten e téren is támogassuk a verbiták missziós munkáját.
Ternyák Csaba egri érsek levélben
köszöntötte az összejövetelt: „Tisztelt
Imaközösség! Köszönettel vettem kézhez a szíves meghívójukat a Lányi Béla
verbita missziós testvérrel való találkozásra, közös imádságra. Kívánom,

verbita
baráti kör
Hívjuk a testvéreket a Verbita Baráti Körbe! Olyan közösség vagyunk, melynek tagjai – bár nem feltétlenül ismerik egymást,
mégis – együtt imádkoznak nap mint nap
a missziókért. Felvételi díj nincs. Kérjük
a jelentkezõket, hogy adják meg nevüket,
születési idejüket és születési helyüket, valamint postacímüket.
Missziós Titkárság,
9730 Kõszeg, Park u. 1.
• tel.: 06–30/418–9196
• verbita@verbita.hu
Megküldjük a felvételi igazolást az ajánlott,
missziókért végzendõ rövid napi imádságokkal együtt. Ugyancsak küldjük a Világposta címû missziós újságunkat negyedévenként. Halász Lajos svd minden hónap
15-én szentmisét ajánl fel a Verbita Baráti
Kör tagjaiért és azok szándékaira.

Kis misszionárius

Jézus számít rád
Kedves Gyerekek!
Ha egy jó hír nagy örömmel tölti
el a szívünket, akkor másokhoz sietünk, hogy megosszuk azt velük is.
Ugyanezt érezte Szent Pál apostol is.
Nagy öröm és boldogság töltötte el,
hogy találkozott a feltámadt Jézussal. Nem tudta csak magának megtartani ezt a boldogságot, az egész
világgal szerette volna megosztani.
Ezért az evangélium, Jézus tanítá-

sának nagy hirdetőjévé lett. Példaja
arra buzdít minket, hogy legyünk
mi is az evangélium bátor hirdetői.
A legnagyobb ajándék, amit másoknak adhatunk, ha megismertetjük
őket Krisztussal. Jézus számít ránk!
Szüksége van ajkunkra, szemünkre,
kezünkre és lábukra, hogy minden
embert megismertethessen az ő szeretetével és jósággal. Legyen bátorságunk segíteni a többieknek, hogy
találkozzanak Jézussal!
A képekből elolvashatod mit jelent az evangélium szó. Indulj el a körtétől
az óramutató járásának megfelelő irányba, és használd fel az ábrák neveinek
megfelelő betűit. Hogy melyik betűt kell felhasználnod a szavakból, azt a képek alatti számok jelölik.

A rejtvényben Szent Pál apostol szavait rejtettük el. A titkos kódot használva helyettesítsd be a megfelelő betűket
a táblázatba! Indulj a nyíltól, és haladj az óramutató járásának megfelelő
irányba, hogy megtaláld a megfejtést.
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Mozaik

Világmisszió 12. Országos Ünnepe
a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban
és a gimnázium dísztermében
október 12.
9.30 Bevezető program, közös éneklés
10.00 Köszöntés – verbita provinciális
és a Pápai Missziós Művek vezetője
10.30 dr. Kiss-Rigó László
szeged–csanádi megyéspüspök előadása
11.30 Szentmise – főcelebráns dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspök
Délután színes műsorok és előadások
a gimnázium dísztermében.
17.00 Záró ima

Mindenkit szeretettel várunk!

A

Megvásárolható személyesen a
Világmisszió Országos Ünnepén,
vagy a missziósházakban, illetve
rendelhetők a misszio@verbita.hu
e-mail címen.

nyári számunk megfejtése: (Minden keresztény olyan mértékben missziós lelkületű, amennyiben) tanúságot tesz
Isten szeretetéről. Legyetek Isten gyengédségének misszionáriusai! Nyertesek: Rudnyánszky Lívia –Budapest, Várda
Gyuláné – Zebegény, Kovács Dóra – Nagykanizsa. Gratulálunk! Aktuális rejtvényünk megfejtése az idei Ifjúsági
Világtalálkozóval kapcsolatos. A helyes megfejtéshez azt is írják meg, mi ez a kapcsolat! Beküldési határidő: október 31.
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