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A verbita missziós szerzetesek lapja

„Ti is, mint élő kövek,
felépültök rajta lelki házzá”
1Pét 2,5
Misszionárius és szakember

Nemzetek lelkigyakorlatai

Missziós Imaközösségek

– Verbita Baráti Kör –

A verbita szerzetes testvéri hivatásról
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India – a szemlélődés útja
– 8. oldal

A misszió Isten kertje

Növénytermesztési program
a JPIC iroda szervezésében
– 14. oldal

Hírek a világmisszióból

Házunk tája

Missziós imaközösségek találkozója
„Ti is, mint élő kövek, felépültök rajta lelki házzá” (1Pét
2,5) – ez volt a mottója a missziós imaközösségek idei találkozójának, ami május 5. és 7. között volt a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házban.
Magung Fransis atya egy-egy kavicsot adott nekünk érkezéskor. Mindenki elmondta, kinek mi jut eszébe erről a
kis kavicsról. Sima, érdes, töredezett, ilyen-olyan alakzatú,
repedések vannak rajta… Ezután arról elmélkedtünk, hogy
Isten mire használ engem? Mi, missziós imaközösség tagok
egy nagy lelki hálót alkotunk, mely az egyházat építi.
Az esti szentmisén Burbela Gergely atya mély hatással volt
ránk. A feltámadt Krisztusról beszélt, aki ott van a szívünkben. De figyelnünk kell rá, mert csendben szól hozzánk, és
mi nem mindig halljuk meg őt.
Másnap Fransis atya a szőlősgazdáról szóló példabeszédről (Mt 20, 1-16) tartott elmélkedést. „Miért álltok
itt egész nap tétlenül?” A világi hívők is részesülnek Jézus
Krisztus hármas - papi, prófétai és királyi - hivatásában. A
szolgálatok, és a karizmák a Szentlélek ajándékai az egyház számára. A missziós küldetés, és a közösségi lét mély
kapcsolatban vannak egymással. Nyitottsággal kell hívni a
közösségünkbe mindenkit, gyermekeket és időseket, szenvedőket és örvendőket.
A délutáni előadáson megismerhettük, milyen sokszínű
az a szolgálat, amit a verbita szerzetesek, a missziós nővérek és világi segítőik világszerte végeznek. Ez megerősített
minket abban, hogy fontos részei vagyunk a missziós munkának.
A missziós rózsafüzér közös imádkozása elcsitította lelkünket. Este Pisztora Ferenc verbita kispap mesélt pápua új-
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A verbita missziós szerzetesek negyedéves hírlevele
e-mail: verbita@verbita.hu • honlap: www.verbita.hu
Ingyenes, katolikus kiadvány,
fenntartása az olvasók önkéntes adományaiból történik.
Isten fizesse meg a legkisebb adományt is!
Felelõs kiadó: Burbela Gergely svd tartományfõnök
Szerkesztõ: Szalontai Anikó
• Tördelés: Peidl Péter • Korrektor: Pintér Katalin
Rendi konzulens: Magung Fransis svd
A szerkesztõség címe: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.,
tel.: 06-30/418-9196

2

Világp

sta – 2017. nyár

guineai tapasztalatairól, élményeiről. Végül szentségimádás
koronázta meg a szép, tartalmas napot.
Vasárnap Fransis atya vezette a vidám hangulatú beszélgetést az imaközösségek jelenlegi helyzetéről. Magyarországon huszonhárom imaközösség imádkozik a misszióért.
Mindenkire szükség van, mint élő kőre. Ha nehézség adódik, nem szabad elkeseredni. Európa most alszik, téli időszakát éli, de lesz még tavasz. Ezután szentmisén vettünk
részt, majd közös ebéddel, kötetlen beszélgetéssel zárult a
találkozó. Most is megtapasztaltuk, hogy mindig, mint családtagokat várnak minket a verbiták, és mi úgy érezzük,
mintha az otthonunkba érkeznénk haza hozzájuk.
Gál Henrikné Ildikó
erdőkertesi imaközösség

Nyomtatás: Printpix Nyomda (www.printpix.hu)
Felelõs vezetõ: Szakáll Tamás
ISSN 1814–6163
Címlapkép: Kövek a tengerparton
Kapcsolatfelvétel és adományok:
Missziós Titkárság:
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5. • tel.: 06-30/418-9196
9730 Kőszeg, Park u. 1. • tel.: 06-94/562-205
www.missziostitkarsag.hu
Adományok, miseszövetségi befizetések:
10700024-69018251-51100005 (CIB)
Kérésre csekket küldünk.

Házunk tája

„Ti is, mint élő kövek”
Az ember szíve lehet szeretettel
teljes, de lehet kemény is, mint egy
kő. Különböző oka lehet ennek: ha
bűn követ el, ha elutasítást tapasztal, ha nem hiszi, hogy bárki szereti,
ha sok rossz tapasztalat után kizárja
magát a világból, vagy ha nem akar
megbocsátani, haragot tart.
Hogyan válhat a kő, ami kemény,
élővé? Akkor lehetséges ez, ha elfogadjuk a változást az életünkben.
Ezt az életet adó változást pedig
csak a szeretet tudja előidézni. A
szeretet, amelyet Jézus Krisztus hozott a világba.
Ferenc pápa azt mondta: „Engedjük, hogy meglepjen minket az
újdonság, amelyet egyedül Krisztus
tud nekünk ajándékozni. Hagyjuk,
hogy gyengédsége, és a szeretet
mozdítsa elő lépéseinket.” Az újdonság, amit Jézus ajándékoz az új
bizalom, a megbocsátás, a megértés,
a meghallgatás.

A tökéletlenségünk teljes elfogadása ad lehetőséget arra, hogy az
újdonság megszülessen bennünk.
Szalézi Szent Ferenc „a mi drága
tökéletlenségeinkről” szólva azt
mondta: Isten irtózik a hibáktól,
pont azért mert hibák. Másfelől viszont bizonyos értelemben szereti a
hibákat, mivelhogy alkalmat adnak
rá, hogy megmutassa irgalmasságát,
nekünk pedig lehetővé teszi, hogy
alázatosak maradjunk, megértsük
embertársaink hibáit és szánalommal tekintsük rájuk”
Valójában az alázatos ember az
élő kő, amelyre építeni lehet a közösséget, az egyházat, mint lelki
házat. Az alázatosság lehetővé teszi,
hogy a szív mindig a szeretet ritmusában dobogjon, ami nem ítél,
hanem közvetíti az irgalmat az igazságban.
Kedves Világposta Olvasók! Vegyük a bátorságot és legyünk élő

kövek, amelyek mindig képesek a
változásra, az újdonság elfogadására ott, ahol élünk, és szolgálunk.
Burbela Gergely svd
tartományfőnök

Kiemelt gyűjtések a közép-indiai
és az oroszországi misszió javára
Az Isteni Ige Társasága magyarországi
tartománya az általános rendfőnökség
kérésére kiemelt gyűjtést szervez 2017ben a közép-indiai rendtartomány és az
uráli verbita régió javára.
A verbiták 1932-ben kezdték meg
működésüket Közép-Indiában, ahol
akkor már több másik szerzetesrend
is működött. 1936-ban önálló régiót alapítottak. Jelenleg Közép-India négy államában van jelen a rend:
Madhja Pradesben, Gudzsarátban,
Rádzsasztánban és Delhiben, ahol 175
millió ember él. A verbita missziósok
plébániákon, iskolákban és nyomornegyedekben, illetve az utcán élők között
folytatnak pasztorációt. Elsősorban
a legszegényebbek, a dalitok és a helyi törzsek szolgálatában dolgoznak.
A gyűjtésből befolyt összeget víztisztító

gépek beszerzésére, és plébániák felújítása, berendezése fordítják majd.
Az Oroszországi Föderáció százkilencven nemzetiségből áll, akik különböző kulturális identitással rendelkeznek. Az ország lakosságának kevesebb,
mint egy százaléka katolikus, a többség
az Orosz Ortodox Egyházhoz tartozik.
Ezen kívül jelen vannak még az országban muszlimok, zsidók és buddhisták is.

A kommunizmus szorításának enyhülése után a vallás és a hitélet újra
virágozni kezdett. A négy orosz katolikus egyházmegyéből háromban
vannak jelen a verbiták. Többek között az ifjúság és a laikusok képzése, a
hivatásgondozás és a szociális ellátás
területén dolgoznak. Az adományokból a helyi missziós munkát segítik
majd.

Bankszámlaszám (CIB):
HUF 10700024-69018251-51100005
EUR (HU07) 10700024-69018251-50000005
USD (HU83) 10700024-69018251-50100002
A megjegyzés rovatba kérjük, tüntessék fel:
Közép-India és Ural
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Belső úton

„Tartsatok bűnbánatot,
engeszteljetek, imádkozzatok”
2017-ben is üzen Fatima
Hogyan köszöntsük Szűz Máriát, Fatima Királynőjét?
Méltó emlékezéssel. A Szűzanyának köszönhetően, és Kondor Lajos verbita atya segítségével, aki Fatimában szolgált,
ötször járhattam a jelenések helyszínén. A helyi nagyszeminárium volt a szállás, alig öt-hat percre a szent helytől. Mindig nagy izgalommal vártuk, hogy lássuk a jelenés helyén a
tölgyfát, a kápolnát és a körülötte lévő csodás táj minden
szépségét.
Ott jártunkkor többször is megtörtént, hogy bár előre nem
beszéltük meg, találkoztunk magyar zarándokokkal. Egyszer
Taksonyból érkezett autóbusz, máskor Pécs és Szekszárd vidékéről jöttek a hívek. Nagy volt az öröm.
1942-ben beszélt nekem először Kiskunfélegyházán Seres
Béla atya Fatimáról. Úgy emlegette mindig: Cova da Iria - így
hívták a mezőt, ahol a jelenések történtek. Mi, növendékek
áhítattal hallgatunk Béla atyát, mert lelkesen mesélt a Szent
Szűz jelenéseiről, a három kis pásztorgyerekről, Lúciáról, Jácintáról és Ferencről, akik szinte ismerősök lettek. Megtudtuk az események apró részleteit és azt is, hogy a Szűzanya
megjelenésének voltak előzményei: háromszor látogatta meg
a béke angyala a gyerekeket és tanította őket, beszélt nekik
a küldetésükről, hogy mi lesz a feladatuk. Eljött 1917. május
13-a, a nagy nap. Októberig, mindig a hó 13. napján, hatszor jelent meg Szűz Mária. Az utolsó alkalommal a napcsoda ámulatba ejtette a jelenlevőket, és a világot.
Eltelt harminc-negyven év, amíg az egyház hivatalosan is
nyilatkozott az ügyben. A személyek és történtek vizsgálata

után a szent hely kialakításáról is dönteni kellett. Ekkor jól
jött a lourdes-i kegyhely mintája.
Mi történt száz év alatt? A néhány lakosú pusztából város
lett, ahova évente sok millió zarándok érkezik. Ma már nem
csak az elbeszélésekből ismerjük a történteket, közzétették a
fatimai titkokat, és számos könyv is megjelent a jelenésekről.
Meg kell említenem a bencés írót, Jáki Szaniszlót, aki harminc
évig írta Isten és a nap Fatimában című művét. Kondor Lajos
számtalan kiadványt jelentetett meg, volt, amit ő maga írt,
például a Századunk reménycsillaga Fatima című könyvet.
A keresztény világ áhítattal fogadta Fatima üzenetét:
Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, imádkozzátok a rózsafüzért!
Kalló József svd

Verbita házak – A misszió otthonai
• Lelkigyakorlatok • Missziós programok • Közösségi találkozások • Konferenciák • Táborok
Zarándok- és ifjúsági szállás • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház

Szent Imre
Missziósház és Verbita Központ

Őri István Ifjúsági Ház

1223 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.
www.szentarnold.hu
Marciszkiewicz Tamás svd
06-30-749-1379

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu
Wolowicz Ádám svd
06-30-280-0106

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.verbita.hu/
ori-istvan-ifjusagi-haz
Tóthné Borsos Éva
06-20-490-0670
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táborhely, ifjúsági szállás

Isten igéje táplál

A Szentlélek temploma
Gondolatok nem csak pünkösdre
„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit
Istentől kaptatok?” (1Kor 6, 19) Ezt
az idézetet már többször hallottuk,
olvastuk, talán elmélkedtünk is rajta
számos alkalommal. Hogyan értsük
ezt: a Szentlélek temploma? Az első
pünkösdkor, Jézus látható lángnyelvek formájában elküldte a Szentlelket
az apostoloknak, a tanítványainak és
az egyháznak (vö. ApCsel 2,3-4). Azóta a Szentlélek szüntelenül működik
az egyházban, és mibennünk is. Mert
Jézus megígérte, hogy elküldi nekünk
a Vigasztalót (vö. Jn 14,16).
Jézus egyszer és mindenkor megadta
nekünk a Szentlelket – ez Isten különleges ajándéka számunkra.
Mennyire vesszük komolyan a Szentlélek jelenlétét a saját életünkben? Lehetséges, hogy ha nem figyelünk rá,
nem is vesszük észre, hogy létezik. De
amikor olvassuk a Bibliát, rájövünk,
hogy testünk a Szentlélek temploma.
Az a kérdés: miképpen őrizzük, hogyan
„díszítjük” ezt a szent templomot?
Az ember nem csupán csontból és
húsból, hanem lélekből is van. Nem
gondoskodhatunk csak a test épségéről, a lelket is őriznünk kell. Nem csu-

pán testi pihenésre van szükségünk,
hanem – sőt sokkal inkább – lelki feltöltődésre is. Mert a lét lényege lelki.
Időben elkezdjük tervezni a nyári
kirándulásokat, és a nyaralást, hogy
hova is menjünk, mit csináljunk. Ezt

évről évre megtesszük. Szükségünk
is van kikapcsolódásra. De men�nyire igyekszünk, hogy feltöltődjük
lelkierővel, hogy megerősítsük az
Istennel való kapcsolatunkat? Szoktunk-e időt szánni a lelki napokra és
a lelkigyakorlatokra? Érzünk-e belső szomjúságot, és mennyire csillapítjuk azt? Lehetséges, hogy nem is
vesszük észre belső szükségleteinket,
pedig fontos lenne felismerni azokat. Mennyire jó lenne, ha a nyaralás mellett lelki napok, lelkigyakorlatok időpontjai is bekerülnének a
naptárainkba.
Lelki feltöltődés nélkül nem tudjuk
megőrizni a Szentlélek templomát,
nem tudjuk fenntartani az Istennel
való kapcsolatunkat. Elmélyülés, folyamatos és tudatos lelki megerősítés
nélkül nem gondoskodhatunk jól a lelki életünkről.
Isten templomának élő kövévé kell
válnunk, hogy így lelki házzá épüljünk
(vö. 1Pét 2,5). Mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk, és nem szabad megfeledkeznünk erről. Adjunk
hajlékot a Szentlélek Úristennek, hogy
mibennünk lakozzék!
Tete Remis svd

Missziós
adománybolt
• Missziós imakönyv, új kiadás – 1000 Ft
• Küldetése a mi küldetésünk…
– Tóth Zoltán SVD és Révész Éva könyve
a verbitákról – 1500 Ft
• Éljen Jézus Szíve az emberek szívében
– emlékkönyv az Isteni Ige Társasága
magyarországi centenáriumáról – 1500 Ft
• DVD a misszióról – 1300 Ft
• Képregény – 800 Ft
• Rózsafüzér – 300 Ft
Verbita kiadványok megvásárlásával
missziós szolgálatunkat támogatja.
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Hivatásgondozás

Misszionárius és szakember
A verbita szerzetes testvéri hivatásról
A verbita szerzetes közösségben
papok és testvérek együtt élnek és
szolgálnak. Mindannyian ugyanarra
a szerzetesi életformára és missziós hivatásra kaptak meghívást, amit egyesek a papi, mások a testvéri szolgálatban élnek meg.
A szerzetes testvérré válás folyamata egy döntéssel kezdődik: igent kell
mondani Isten hívására. Nem azért
lesz valakiből testvér, mert papnak
nem felel meg, hanem azért, mert Isten erre hívja őt. A testvérek ugyanúgy elkötelezik magukat a tisztaság,
szegénység és engedelmesség hármas
fogadalmával, és az Isteni Ige Társasága teljes jogú tagjai. Ugyanúgy el kell
végezniük a szerzetesi képzést, majd
néhány évnyi ideiglenes fogadalomban töltött idő után örökfogadalmat
tesznek. A missziós testvéreket is bármikor más országba helyezheti a rendi vezetés. Olyan feladatokat kapnak,
melyek megfelelnek személyiségüknek
és szakismereteiknek.

ember, hiszen a verbiták által vezetett
Szent Károly Egyetem (University of
San Carlos) Építészeti Karán tanít.
Tanszékvezetőként ezerötszáz hallga-

Így van ez Lányi Béla testvér esetében is, akivel évek óta levelezem, így
már sokat olvashattam Fülöp-szigeteki missziós munkájáról. Ezért nagyon
vártam, hogy Pápua Új-Guineából hazafelé jövet meglátogassam őt Cebu
városban. Béla testvér eléggé elfoglalt

tóért és hatvanöt oktatóért volt felelős hat éven át. Emellett színvonalas
szakmai folyóiratot szerkeszt, és felelős a szerzetestestvér-jelöltek képzéséért Cebuban, sőt még arra is jut ideje,
hogy állami gondozott fiatalokat látogasson.
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Csupán néhány napig voltam a Fülöp-szigeteki rendtársak vendége,
mégis sikerült az ottani missziós munkába belekóstolnom. Azon túl, hogy
Béla testvér megmutatta nekem mis�sziós szolgálata örömeit és kihívásait,
elkísérhettem két filippínó rendtársamat is a cebui éjszakába, amikor meglátogatták pártfogoltjaikat.
Először Rho testvérrel mentem, aki
orvosként lépett be a rendbe és most
teológiát tanul. Rho név szerint ismeri az otthontalan koldusokat, akiket a
cebui utca forgatagában kell ellátnia.
Egy másik éjjelen Pál testvérhez csatlakozhattam, aki idős korát meghazudtolva hetente többször egészen éjfélig
járja az utcákat. Külön figyelmet fordít a prostituáltak lelki gondozására.
Béla, Rho és Pál tanúságtétele után
még jobban megerősödött bennem,
hogy korunk keresztényeinek ki kell
lépniük kényelmes környezetükből,
hogy a legszegényebbeket helyezhessék előtérbe.
A verbita szerzetestestvérek általában valamilyen világi szakmát is tanulnak, hogy a misszió ügyét jobban
segíthessék. Ezt jól megfigyelhettem a
rend pápua új-guineai tartományában.
Holland testvérünk, Sjaack olajfoltos
kezei tanúskodnak arról, hogy már
ötven éve építőmesterként dolgozik
a wewaki egyházmegyében. Ugyanott él a német származású Hermann
testvér is, aki villanyszerelőként tevékenykedik. Márton testvér indonéz,
ő a gorokai Melanéz Intézetben antropológus, kutató. Raj testvér indiai
származású, ő a verbita rendtestvérek
vízumkérelmi ügyeiért, és a vendégfogadásért felelős Port Moresbyben.
György, Viktor és Simon testvérek lengyelek. György sebész szakorvosként
a madangi állami kórházban dolgozik, valamint a verbiták által vezetett
Isteni Ige Egyetemen (Divine Word

Hivatásgondozás
Lányi Béla testvér távoli országban
szolgálva, a verbita misszió eredeti
célkitűzését valósítja meg, a „külmis�sziót”. Valójában minden, így minden
magyar katolikusnak le kellene ten-

A rendtartomány sokoldalú munkája
tehát nemcsak verbita atyákra, hanem
a missziós testvérek lelkesedésére, és
kiváló szaktudására is épül ebben a
fejlődő országban.
Ma már nemcsak az úgynevezett fejlett országokból indulnak misszionáriusok a kevésbé fejlett helyekre, hanem
fordítva is. Dávid és Alajos testvérek
pápuák, mindketten az Egyesült Államokban szolgálnak misszionáriusként.
Ki gondolta volna régebben, hogy pápuák foglalkoznak majd az amerikai
verbiták pénzügyi kérdéseivel? Ma
már ez a helyzet. Dávid ugyanis, aki
könyvelő, az ottani missziós munka
gazdasági hátterét biztosítja. Alajos
más területen dolgozik: fogvatartottak
lelki gondozásának szenteli magát.

nie valamit az egymilliárdos katolikus
család közös asztalára. Mivel ez lehetetlen, Isten külön adott hivatást erre
azoknak, akik a verbita rend képvise-

Hivatás

University) tanít. Viktor testvér a Mt
Hagen-i egyházmegyében dolgozik
elektrotechnikusként, míg Simon a
Wantok című országos katolikus folyóirat grafikai szerkesztéséért felelős.

letében, magyar missziós testvérként
dolgoznak az egyetemes egyházért,
sokszor nehéz körülmények között.
Béla testvér ezért ment a Fülöp-szigetekre és várja, hogy fiatal magyarok is
kövessék.
Vannak verbita missziós testvérek itthon, Magyarországon is? Igen.
Fel lehet keresni őket, szívesen beszélnek hivatásukról. Budapesten, a
budatétényi Názáret Missziósházban
András Zoltán testvér az, akivel legtöbbször először találkozik az érdeklődő. Jótevőink, missziós barátaink
Szabó Alex testvér nevét ismerik a
Missziós Titkárságról. Ő a kőszegi
Szent Imre Missziósház házfőnöke is.
Aki a verbita missziós testvéri hivatást választja, sokféle területen szolgálhatja felebarátait. Szolgálatukkal
az evangelizáció hasznos tevékenységekben ölt testet. Ha úgy érzed, hogy
Isten mások szolgálatára, a szerzetesi
életre hív, és valamilyen világi szakma is tetszik, akkor lehet, hogy Isten
verbita missziós testvérnek szán téged.
Ez az a hivatás, melyben a lelki elköteleződés és a szakmai munka nem kizárják, hanem erősítik egymást.
Pisztora Ferenc svd

... Isten álma rólad.
... Isten ajándéka neked.
... Isten útja hozzád – és rajtad
keresztül a világon mindenkihez.
Hurgoi Sándor svd – hivatásgondozó
• hivatas@verbita.hu
2017. nyár –
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Nemzetek lelkigyakorlatai

„A szűk kapun át menjetek be”
India – a szemlélődés útja
Az ember természeténél fogva vágyakozik Istenre, ugyanakkor lelki életünk formái kívülről meghatározottak, kultúránk hagyományaiban gyökereznek. Rovatunkban különböző nemzetek lelkigyakorlatos szokásait, módszereit
mutatjuk be, amelyek bár néha nagyon különbözőek, mégis
ugyanahhoz az Istenhez vezetik el az embert.
A teremtett világban alig lehet találni két egyforma dolgot, akár a külső tulajdonságokat, akár a tartalmat nézzük.
Ez igaz az emberekre is. Milyen csodálatos ez. Különbözőek vagyunk, mégis minden emberben van valami azonos: a
lélek. És mivel minden ember vágyik arra a szíve mélyén,
hogy minél jobban megtapasztalja a lélek gyümölcseit, különböző lelki utak születnek.
Vannak, akik szavakkal, énekkel és mozdulatokkal, tánccal, tapssal dicsérik a lélekadó Istent. Vannak, akik a szeretet cselekedeteinek gyakorlásával keresik a lelki békét.
Mások a szemlélődés vagy a meditáció útján járva teszik
ugyanezt.
Amikor Indiára és annak lelkiségére gondolok, ez utóbbi,
befelé vezető utak jutnak eszembe. Ez nem azt jelenti, hogy
ott nincsenek jelen más lehetőségek, mint például a karizmatikus lelkiség. A világ egyik legnagyobb karizmatikus
központja éppen a dél-indiai Kerala államban működik. De
az emberek többsége a szemlélődés és csend útját választja.

A hindu hagyományok nagy része erre épül és a katolikus
egyháznak is több száz lelki központja van, ahova emberek
ezrei járnak, hogy megtapasztalják a lelki békét.
Minden lelkiségnek és lelki útnak két célt kell szolgálnia.
Az egyik, hogy az emberek minél jobb emberekké váljanak,
és így egymást szeretve, és tisztelve éljenek békében, és testvériségben, áldva, és imádva Teremtőjüket. A másik cél,
ami ugyanolyan fontos, mint az első, hogy őrizze és védje a
teremtést, a gyönyörű világot, melyben élünk. Azok a lelki
utak, amelyek nem szolgálják e két fontos célt, nem igazán
lelkiségek.
Jómagam a szemlélődés útját választottam. Ezen haladva otthon érzem magam. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítok minden más módszert. Mások vagyunk és tiszteletben
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tartom az ebből fakadó különbözőségeket. Minden útnak
megvan a maga szépsége, és kihívása. Egyik sem könnyű, de
általában az a jó lelki út, ami nehéz. Ezért mondhatta Jézus:
„A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas
az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely
az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják!”
(Mt 7,13-14).
Egy lelkiségnek is van lelke. Nagyon fontos, hogy felismerjük azt az utat, amelyik jó a számunkra. A kacsa-mama
jut eszembe, amelyik három lépcsőfok legtetején áll, tizenkét kiskacsája pedig alul. Próbálnak felmenni a lépcsőn, de
mindig visszaesnek. A kacsa-mama nem megy le segíteni,
de különböző hangokkal buzdítja a kicsiket. Mindegyik
próbálkozik. Az egyiknek sikerül feljutni az első lépcsőfokra, ezt látva a többiek erőt kapnak és tovább próbálkoznak.
Egynek sikerül feljutnia a legfelső fokra. A többiek még
sokszor visszaesnek, de nem hagyják abba a próbálkozást.
A végén mindegyik megérkezik a lépcső tetejére, és a kacsamama – mintha tudna számolni – csak ezután indul tovább.
Ilyen a jó lelkiség: az ember ismeri a célt, biztatást kap, és
akárhányszor esik is el, mindig fölkel, és megy tovább a cél
felé, Isten felé, aki számon tartja életét. Kívánom, hogy a
Szentlélek segítségével mindenki megtalálja azt a szűk és
keskeny utat, ami nehéz ugyan, de az életre visz.
Madassery Benvin Sebastian svd

Világmisszió

Krisztus a mi reményünk
Missziós hétvége Pápán
Tavaly júniusban zarándoklatra indultunk a pápai Szent Anna plébániáról, melynek egyik állomásaként felkerestük Budatétényben a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házat, ahol találkoztunk az Isteni Ige Társaságának tagjaival. Salgó Ferenc plébános atyában már
ekkor megfogalmazódott egy plébániai
misszió terve.
1942 majd 2010 után – amikor szintén a verbita szerzetesek látogattak el
Pápára – idén újabb plébániai misszióra
került sor. A nagyböjti időben, március
23. és 26. között tizenkét verbita szerzetes és három missziós nővér érkezett
egyházközségünkbe.
A program missziós rózsafüzérrel és
szentmisével kezdődött, melynek során Magung Fransis atya megáldotta
a Szent Anna templomban elhelyezett
missziós keresztet. Ezt követően bemutatkoztak a szerzetesek, este pedig a
vendéglátó családokkal találkoztak.
Másnap, péntek délelőtt a verbita
rend tagjai három csoportban öt általános iskolában és négy középiskolában
tettek tanúságot, délután pedig betegeket látogattak meg otthonaikban, a
kórházban, valamint egy idősek otthonában. Szombat délelőtt, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Szent
József kápolnában szentmisét mutatott
be Burbela Gergely atya, a rend tartományfőnöke. A liturgia keretében lelki

örökbefogadásokra is sor került. A jelentkezők ünnepélyesen ígéretet tettek,
hogy kilenc hónapon át, december 25ig naponta imádkoznak egy veszélyben
lévő magzat megszületéséért. Délután
a szerzetesek a plébánia területén élő
szegényeket keresték fel, és meglátogatták a Hódoska majorban élő roma
családokat is.
A missziós hétvége záró szentmiséjét Márfi Gyula érsek atya mutatta
be a Szent József kápolnában. Szentbeszédében kiemelte, hogy a verbiták
jelenléte által megélhettük az egyház
egyetemességét, mert láthattuk, hogy
hitünk él az egész világon, például Indiában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Kongóban, Lengyelországban
vagy Brazíliában is. Érsek atya hangsúlyozta, a misszió lényege, hogy az
emberekben tudatosítsa keresztény
mivoltukat, és azt, hogy mindenki
misszionárius a maga környezetében. A szertartás zárásaként az érsek
atya elhelyezte a missziós kereszten
a 2017-es évszámot, és megáldotta
a hívek otthonról hozott keresztjeit,
hogy ezzel is a mi reményünkre, Jézus
Krisztusra és megváltó áldozatára irányítsa figyelmünket.
A plébániai misszió mottója: „Krisztus a mi reményünk” – a négy nap alatt
valóban megtapasztaltuk ezt. A missziósok jelenléte, áldozatkészsége, lelkesedése, és élő hitből fakadó tanúságtétele
mindannyiunk életét gazdagította. És
ahogy azt a verbita szerzetesek is megfogalmazták: plébániai közösségünk
számára a misszió csak most kezdődik.
Antal Krisztián

2017. nyár –
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A misszió

Szent Arnold Lelkigyakorl

Az Isteni Ige Társasága 2006-ban nyitotta meg a
budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház kapuit
mindazok előtt, akik lelki feltöltődést keresnek. Az új
lelkigyakorlatos házunkat ugyanebben az évben Erdő
Péter bíboros, prímás, érsek szentelte fel.
A budatétényi lelki központba szeretettel hívjuk
mindazokat, akik helyet és új programot keresnek a
lelki felfrissüléshez. Egyének és csoportok, idősek és
fiatalok, katolikusok és nem katolikusok felé egyaránt
KAPCSOLAT
Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház
1223 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.
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ó otthona

latos Ház Budatétényben

figyelemmel fordulunk. Verbita misszionáriusi lelkiségünk fontos vonása, hogy nem zárjuk be kapuinkat
senki előtt, aki lelki támogatást keres. Reméljük programjaink között - melyekről honlapunkon tájékozódhat
- Ön is talál olyat, ami előmozdíthatja lelki életét.
Szeretettel várjuk Budatétényben!
Marciszkiewicz Tamás svd
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház igazgatója
Szállásfoglalás:
06-30/749-1379;
06-1/424-0347
További információ:
www.szentarnold.hu
2017. tavasz –
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És tanítsátok meg őket

Az isteni Igében és az ige által
Janssen Arnold és a verbita rend teológiája
Janssen Szent Arnold az isteni Igéről nevezte el kongregációját. Miért ez a szokatlan, elvont kifejezés, amiért
annyit küzdött, sőt még a római Szentszékkel szemben is
hosszasan védelmezte és érvelt elgondolása mellett. Mi mit
tudunk kezdeni ezzel a nehezen megragadható kifejezéssel,
ami sokkal inkább a nyelvtanból ismerős, mint a hittanleckékből? Hogy megértsük ennek a szónak a súlyát, és így
magunk is táplálkozhassunk lelkileg általa, egy kicsit bele
kell tekintenünk az egyház tanításába, illetve az alapító lelkiségébe.
A Fiút az Atya „mondja ki” a létbe. Ez nem egy egyszeri
cselekedet valamikor a történelemben, ami előtt nem léte-

tezhet. E gondolkodókhoz kapcsolódik még az Alexandriában élt, hellenizált zsidó Philón is. Azonban Jézus nélkül
nem tudtak mást meghatározni erről az egy istenről, csak
azt, hogy végtelenül nagyobb, mint az ember, és semmiben
sem hasonlítható a földi létezőkhöz, valamint, hogy mivel
kapcsolata sem lehet az anyaggal, ahhoz, hogy a teremtés
létrejöjjön és később az ember valamit is megértsen őbelőle, szükséges egy közvetítő, aki részben ő, de mégis más.
Ez lett a „Logosz”, mely kifejezésnek a görögben jóval
több jelentése van, mint a magyarban a „szó” vagy az „ige”
fogalomnak. Krisztus után a keleti keresztények (például
Antiochiai Szent Ignác) ebben a filozófiában olyan ismerős

zett Fiú csak Atya, hanem egy a kezdetektől való, állandó és
véget nem érő folyamat. Ez nem azért van így, mert szükséges az idő a Fiú kiteljesedéséhez, tökéletesedéséhez, hanem
ez az aktus, a „kimondás” az Atya lényege. Ezért az Atya
tevékenységére a magyar nyelvben használatos igekötős
ige, „kimond” nem is igazán helyes, hiszen nem egy befejezett vagy egyáltalán befejezhető tettről van szó, hanem egy
állandó, örök folyamatról, mely Isten örök élete, lényege.
A mi emberi, térben és időben lévő világunk azonban valami mást kíván. Az Ige megtestesülése, vagyis az Úr Jézus
fogantatása és megszületése által vált a kinyilatkoztatás teljessé számunkra, emberek számára, mert Isten kimondott
szava Krisztusban, minden egyes emberi életmozzanatában
kézzelfoghatóvá vált. Ezért mondja az egyház, hogy más
kinyilatkoztatást, ami szükséges lenne az üdvösséghez, nem
várunk és nem is lesz.
Az eredetileg több isten hívő görögök sztoikus és új platonikus filozófusok (például Platón és Arisztotelész) már
Krisztus előtt kezdték fölismerni, hogy csak egy isten lé-

alapot találtak, amelyre – kisebb változtatásokkal – ráépíthették a Fiúisten keresztény teológiáját.
János evangéliuma bevezetőjének titokzatos szavai sokat
jelentettek Janssen Arnold számára: „S az Ige testté lett, és
közöttünk élt…”. Ezt édesapjától, Gerhardtól kapta örökül, aki rendszeresen olvasta e szentírási részt családjával,
különösen nehéz vagy veszélyes helyzetekben. Így ez kitörölhetetlen nyomot hagyott fiában.
Szent Arnold rendje első szabályzatában ezt olvashatjuk:
„I. A közösség neve »Societas divini Verbi in ministerium
regis et reginae angelorum« (Isten Igéjének Társasága az
Angyalok Királyának és Királynőjének Szolgálatában).
II. Társaságunk célja Isten igéjének terjesztése a földön,
különösen a nem keresztények közötti evangelizáció által,
ahol az evangélium hirdetése a legígéretesebbnek tűnik;
éspedig itt elsősorban a távol-keleti pogány népekre gondolunk.”
Az alapító már itt az „ige” (logosz) fogalmának kettős jelentésével él. Ugyanis e szót írhatjuk minuszkuláris
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És tanítsátok meg őket
Ima Janssen Szent Arnold
közbenjárását kérve
Előimádkozó: Istenünk, Atyánk! Szent Arnold megtapasztalta és jól
ismerte a szenvedést, a kereszt kínját, és úgy jellemezte, hogy az a
„só, amellyel az örök boldogságot megfűszerezték”. Igazi örömét és
boldogságát abban találta meg, hogy teljesen lemondott önmagáról
a te akaratod és az egyház szolgálata javára. Ezért bizalommal kérjük,
hogy mi is remélhessük, hogy erőfeszítéseink maradandó gyümölcsöt
teremnek és meg tudjuk ismertetni szeretetedet minden emberrel.
Mind: Szent Arnold, te az Istennel való bizalmas egység és az egyház
missziós szükségletei iránti elkötelezettség példaképe vagy. Kérd Istent, hogy ajándékozza meg korunk embereit a te Isten iránti szereteted és elkötelezett szolgálatod szellemével! Eszközölj ki számunkra
erőt és állhatatosságot, hogy hálás szívvel és nagy buzgalommal vállaljuk felelősségünket az egyház missziós feladatáért, és a Szentlélek
erejével teljesítsük missziós küldetésünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus
által! Ámen.

Missziós
Miseszövetség

(kis) kezdőbetűvel, és akkor a leírt
szövegre, a Bibliára utal, de írhatjuk
majuszkuláris (nagy) kezdőbetűvel is,
és akkor az emberré lett isteni Igére,
Jézus Krisztusra vonatkozik. Vagyis a
rend az emberré lett Ige védnöksége
alatt az írott ige által tesz tanúságot az
evangéliumról, az örömhírről: Isten
szeret!
Szent Arnold teológiája folyamatosan fejlődik. Tíz évvel később, az első
Generális Káptalan után, az 1885ös szabályzatban már úgy szerepel a
rend neve, ahogy azt ma is használjuk:
Societas Verbi Divini. Majd az isteni
Igének immáron hármas értelmezést
ad.
„Az isteni Ige: a) az Atya Igéje: aki a
Fiú; b) a testté lett Fiú igéje: amely Jézus Krisztus evangéliuma; c) a Szentlélek igéje: amely a teljes Szentírás, és
a próféták, apostolok és papok szava,
amennyiben azok a Szentlélek sugalmazására írtak.”
Szent Arnold számára a cél az isteni Igében és az ige által megvalósuló misszionáriusi élet volt. Ahogy az
Atya küldi a Fiút a világba, úgy kívánt
ő maga is az Ige hordozója és világgá
kiáltója lenni, egyszerre megtermékenyített és megtermékenyítő, benne élő
és általa éltető. Ez nem is lehet másként, hiszen Krisztusról csak az beszélhet igaz módon, aki maga is benne él.
Sőt, az alapító végső, kimondatlan vágya volt társasága által meghatványozni önmagát, és így megsokszorosítani
Isten jelenlétét a világban.
Tóth Zoltán svd

Örökös mise
napi 7-szer
a világ minden táján.
Egyszeri 7.000 Ft
vagy 23 Euro, vagy 25 US dollár
Jelentkezés:
www.missziostitkarsag.hu
/miseszovetseg
Magung Fransis svd
06-30-418-9196
Szabó Alex svd
06-94-562-205
HUF 10700024-69018251-51100005
EUR 10700024-69018251-50000005
USD 10700024-69018251-50100002

Adományok a misszióknak

Kérjük, támogassa adományával a verbita
missziókat itthon és a világ minden táján
missziós projektjeinken keresztül.

www.missziostitkarsag.hu/aktualis-gyujtesek
• HUF 10700024-69018251-51100005
• EUR 10700024-69018251-50000005
• USD 10700024-69018251-50100002
Aktuális kiemelt célgyűjtéseink:
• Adományok a rászorulóknak
• Adományok az India-Urál verbita missziónak

Verbita Baráti Kör
A misszió barátainak
közössége

Összeköt a misszió.
A távolság ellenére közösséget
alkothatunk az imádságban.
A missziós imaháló végtelen ereje
tartja meg szolgálatunkat
az egész világon.
Csatlakozz a misszió barátaihoz!
Küldd el nevedet, címedet, és
felvesszük veled a kapcsolatot.
9730 Kőszeg, Park u 1.
• Szabó Alex svd • 06-94-562-205
• misszio@verbita.hu
• www.missziostitkarsag.hu
2017. nyár –
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A misszió Isten kertje
Növénytermesztési program a verbiták
JPIC irodájának szervezésében
Ma, amikor a társadalmi rétegek
között nagy ellentétek feszülnek és a
családok is széthullóban vannak, felértékelődik a helyi és az egyházi közösségek szerepe. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Köröm, Girincs és Kiscsécs
községekben Chavvakula Lourduraju
verbita atya és JPIC koordinátor irányításával a hátrányos helyzetű, cigány
gyermekek és családjaik felzárkóztatása, és beilleszkedésük elősegítése céljából gyermekcsoportok működnek.
A missziós közösségek tevékenysége szerteágazó. A hitéleti, kulturális,
és művészeti tevékenységeken kívül a
teremtett világ védelmével kapcsolatos
témák is helyet kapnak a programokon. Társadalmunk súlyos ökológiai problémákkal küzd, melyek fölött
nem lehet szótlanul elsiklani, hiszen az
ember azért kapta Istentől a teremtett
világot, hogy felelős, bölcs gazdaként
éljen abban, és uraként védje azt.
Tudjuk, a magot akkor érdemes elvetni, ha a föld megfelelően előkészített, és biztonság, nyugalom kell ahhoz, hogy kicsírázzon. Vannak ugyan
magok, amelyek minden különösebb
gondoskodás nélkül gyorsan fejlődnek, de több az olyan, amelyiknek
hosszú idő kell ahhoz, hogy növekedésnek induljon, majd termést hozzon.
Ezen magocskák fejlődését elősegíthetjük azzal, hogy külön figyelemmel,
gondoskodással vesszük körül őket.
Így van ez a gyermeknevelésben, és így
van a biológiai
környezetünkben
is.

Köröm, Girincs, és Kiscsécs községekben a JPIC iroda jóvoltából a
hátrányos helyzetű családok a lelki
támogatás mellett a testi táplálék megtermeléséhez is segítséget kaphatnak.
Az iroda sok száz csomag vetőmagot
(saláta, bab, sárgarépa és más konyhakerti növények) ajánlott fel, amiket
ingyen osztottak szét az önként jelentkező családok között, akik vállalták,
hogy a termést kizárólag saját családjuk élelmezéséhez használják fel. A
második éve zajló program egyre népszerűbb. Tavalyhoz képest idén tavas�szal, sokkal több család jelentkezett.
Nagy örömet jelent, hogy a legnehezebb sorsú családok is vállalták, hogy
saját konyhakertet kezdenek művelni.
A folyamat második lépéseként májusban palántákat is kaptak a családok.
A kertművelési, növénytermesztési
program példaadással kezdődött. Köröm és Girincs katolikus plébániáinak
udvarát megtisztították és beültették.
Lourdu atya irányításával, és a helyi lakosok közreműködésével igazi pihenőhelyekké váltak a plébániakertek, ahol
színes virágok, és zöldellő növények
fogadják a betérőket.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, március 25-ét az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba érsek
egyházmegyei teremtésvédelmi nappá
nyilvánította. Ennek jegyében az egyházmegye fenntartásában és Juhos Ferenc, valamint Chavvakula Lourduraju
verbita atyák lelki vezetése alatt működő girincsi Maria Immaculata Katolikus Óvoda közössége is aktívan részt
vett a kertépítési munkában. Az intézmény dolgozói, a verbita atyák, és az
óvodás gyerekek egy szívvel-lélekkel
dolgoztak a plébánia udvarának megszépítésén. Fenyőfákat, virágokat,
díszbokrokat ültettek,
ezzel is példát mutatva a helyi közösségeknek,
családoknak.

Csodás kert épül Dél-Borsodban.
A misszió, Isten kertje. Ez az a gyönyörű
kert, amelyben szebbnél szebb virágok
növögetnek, bontogatják szirmaikat
a verbita kertészek munkája nyomán, a
lassan hömpölygő Sajó partjainál.
Vrazala Marianna

JPIC

magyarországi verbita
cigánypasztoráció
A magyar verbita rendtartomány JPIC
irodája a számos missziós tevékenység közül a cigánypasztorációval, a
társadalom peremén élő szegények
támogatásával és karitatív feladatokkal foglalkozik.
A JPIC iroda 2016-tól önálló jogi
személyként működik. Így a kedves hívek közvetlenül is tudják támogatni adományaikkal a verbita
cigánypasztorációt.
ERSTE Bank:
11600006-00000000-76412303
A verbita rend JPIC irodája elérhetőségei: Chavvakula Lourduraju svd
• 3577 Köröm, Kossuth utca 35.
• tel.: 06-46/355-488
• mobil: 06-30/338-3699
• e-mail: jpichungary@yahoo.com

A világ a mi plébániánk

Fiatal és multikulturális közösség
a Lélek egységében
Verbiták Mozambikban
Mozambik délkelet-Afrikában, az Indiai óceán partján
fekszik. Bár az ország hivatalos nyelve a portugál, a lakosság csak mintegy kétötöde beszéli, főként a fővárosban. A
többség valamelyik bantu nyelvjárást beszéli. Mozambik
1498-tól 1975-ig portugál gyarmat volt. A függetlenné válás után tizenhét évig polgárháború dúlt az országban, majd
szocialista kormány irányította az országot. A rendszer ös�szeomlása után a Nemzetközi Valutalap (IMF) szabta meg a
gazdasági élet irányát: ismét magánkézbe kerültek a termelőegységek és a földbirtokok. A népesség ötvenhat százaléka katolikus, tizennyolc százaléka muzulmán, a lakosság
többi része valamilyen természeti vallás követője vagy semmilyen felekezethez sem tartozik.
A gyarmatosítókkal megérkeztek az első misszionáriusok
is a területre, de a Portugáliától való függőség miatt nem
épült ki szilárd egyházi struktúra; hirdették az evangéliumot, valamint iskolákat, kórházakat működtettek. A függetlenség kikiáltása után tömegesen küldték haza a külföldi
misszionáriusokat. A polgárháború idején az egyház a karitatív intézmények révén volt jelen az országban, illetve
közvetített a harcoló felek között.
Ma a mozambiki egyházat lefoglalja struktúrájának kiépítése, és kevésbé foglalkozik az emberek igényeivel. A megkereszteltek nagy része nem gyakorolja a vallását, vagy átmegy valamilyen más egyházba. A kereszténységet gyakran
keverik az ősi hiedelmekkel, és rituálékkal. Jelenleg tehát
az egyház elsődleges feladata az evangelizáció, a hit tanítása, az Örömhír átadása.
Verbita misszionáriusok 1911-ben érkeztek először Mozambikba, hogy pótolják a portugál gyarmatosítók által kiutasított jezsuitákat. A vallásellenes politikai rendszerben
azonban nem tudtak gyökeret ereszteni, hamarosan száműzték őket is az országból. Csak 1997-ben kapott lehetőséget a rend a visszatérésre.
Az Isteni Ige Társaságától a helyi egyház azt várja, hogy az
evangelizáció szolgálatába álljon. A rend ezt a tevékenysé-

get főként plébániákon fejti ki. Elsősorban olyan katolikus
hívekkel foglalkoznak, akiknek nincs elég tudásuk a hitről,
és családjaik még az ősi vallásokat követik. A plébániákon
bibliaköröket szerveznek, elérhető áron terjesztik a Szentírást, és a vallásos, lelkiségi könyveket, a Missziós Gyermekek Társaságán keresztül pedig igyekeznek felébreszteni a
misszió iránti érdeklődést a fiatalokban. Említést érdemel
a rend karitatív tevékenysége, amit az igazságosság keresztény elve, és az emberi jogok tiszteletben tartása vezérel.
A mozambiki verbita közösség fiatal és multikulturális.
Az örökfogadalmas rendtagok közt tizennégyen papok,
hárman szerzetestestvérek, ketten pedig a tanulmányaikat
végzik. A rendtagok tíz különböző országból származnak.
Négy verbita ház működik: kettő az ország északi részén,
és kettő a délen a fővárosban, Maputoban. Gondot okoz,
hogy a házközösségek 2000 kilométerre vannak egymástól,
így évente csak egyszer van lehetőség arra, hogy az egész
közösség összegyűljön. Ugyanakkor örömteli, hogy egyre
több mozambiki fiatal szeretne belépni a rendbe, ezért folyamatban van egy formációs program kidolgozása.
Hajós Katalin
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Missziós nővérek

A banánfa
Részlet Zok Dolores SSpS:
Afrika bölcsessége című könyvéből
Különösen zöld környéken lakom.
Az emberek többsége gyümölcstermesztéssel foglalkozik. Keményen
dolgoznak kertjeikben. Egy termelő
meghívott magához, mert banánt szeretett volna ajándékozni az AIDS-ben
szenvedő betegeinknek. Észrevette a
bámulatomat és megörült, hogy értékelem a munkáját. A gyümölcsöskertje minden fáját ismerte és vég nélkül
tudott mesélni róluk. Az egyik dolog,
amit mondott megmaradt az emlékezetemben.
„Tudtad-e, hogy a banánfa életében
csak egyszer virágzik? Hogy csak azért
él, hogy termést hozzon, és utána levágják, hogy a gyökereiből új hajtások
nőjenek ki, amik megint csak egyetlen
egyszer teremnek gyümölcsöt? Nekem
néhány hónapig gondoskodnom kell
a növényről, de tudom, hogy majd le
kell vágnom, amikor mindent kiadott
magából. Meglocsolom, bekapálom,
vízzel permetezem nagy, szép leveleit,
hogy jól használja ki azt az egy esélyt,
amit kapott, hogy egyetlen egyszer kivirágozzon. Csak egyetlen esélye van.”
A kertész észrevette, hogy figyelmesen
hallgatom, és hozzátette: „így van a mi
életünkkel is. Ez a mi egyetlen esélyünk,
hogy odaadjunk magunkból mindent,
igazan mindent, hogy a világunk jobbá
váljon az életünk megismételhetetlen
gyümölcse, a szeretetünk, jóságunk és
békességünk révén.”
Nem szeretném elvesztegetni az
egyetlen esélyemet, az életemet.
Eszembe jutottak édesanyám szavai,
aki gyakran mondta, amikor kislány
voltam: Dorka, légy jó szívű, mert ez
a kulcs a beteljesedett élethez. A dalai
láma, Tibet lelkivezetője a meditációval
töltött sok év után azt mondta: a legnagyobb bölcsesség, amire az ember szert
tehet, a jó szív. Gondolom, sem a kertész
sem az édesanyám nem olvasták a dalai
láma gondolatait. A bölcsességre a jó
szívről, ami az egyetlen esély arra, hogy
a legjobb gyümölcsöt hozzuk, maga az
élet tanította őket – és a banánfa.
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Isten arra hívott meg minket, hogy az ő
szeretetének szolgálói legyünk.

SZENTLÉLEK
SZOLGÁLÓI
MISSZIÓS NŐVÉREK
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
• www.ssps.hu

Missziós Önkéntes
Szolgálat – MÖSZ
Ismerj meg más kultúrákban
élő embereket, és rajtuk keresztül Istent! Várjuk 18 és 30
év közötti fiatalok jelenkezését
önkéntes missziós gyakorlati
programunkba.
További információ:
www.missziostitkarsag.hu
maz.hungary@gmail.com

Verbiták az ifjúságért

„Adj innom!”
Nagyböjti ifjúsági
virrasztás
Budatétényben
Hálás vagyok Istennek, hogy részt
vehettem Budatétényben az Isteni Ige
Társasága március 18-án szervezett ifjúsági virrasztásán. A szervita nővérek
mezőkeresztesi lakásotthonainak intézményvezetője, és jómagam tizenkét
fiatalt kísértünk el, akik már nagyon
várták a programot. Néhányan közülük már több virrasztáson is részt vettek, és most is lelkesen készültek.
Különösen megérintett, amikor a
verbita atyák, testvérek, és a missziós
nővérek megosztották, mit jelent nekik személyesen az Isteni ige, a Biblia olvasása. Leginkább Klewek Anna
nővér tanúságtétele hatott rám, aki
megtapasztalta az igében Jézus érintését, és ez sorsfordító tapasztalattá lett
számára.
Tete Remis atya tartott előadást a
Lectio Divináról, azaz az imádságos
szentírásolvasásról, majd ezt követte a
kiscsoport beszélgetés. Mély elmélkedést hallhattunk a keresztúti ájtatosság
alatt, amit az esős idő miatt a kápolnában végeztünk. „Adj innom” – ez volt
a mottója a szentségimádásnak, mely
során megérezhettük szomjunkat az
Élő Víz után.
A szentmisét Hurgoi Sándor atya mutatta be. Egy száraz cserepes virággal
a kezében kezdte szentbeszédét – sokszor vagyunk mi is e növényhez hasonlók, akikből hiányzik az életet adó víz.
A szentmise végén minden résztvevő
egy Újszövetséget kapott ajándékba
ezekkel a szavakkal: „Vedd Isten igéjét imádság keretében…”. Bízunk abban, hogy nem a polcra kerül majd a
Szentírás, hanem minden nap olvasni
fognak belőle a fiatalok.
Az agapé alatt lehetőség volt kötetlenül beszélgetni, és megtapasztaltuk a
verbiták családias, szolgáló szeretetét.
Hajnalban játékkal folytatódott a program, majd a befejező beszélgetés következett, amikor megosztottuk egymással, mit adott nekünk ez a virrasztás.
Fazakas Gyöngyi Mária osm
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Imaközösségek

Elköteleződve Jézus mellett
Tíz éve Győrben
A magyarországi verbiták centenáriumával együtt imaközösségünk is évfordulót ünnepelt: tíz éve alakult közösségünk. 2006 nagyböjtjében a verbita
szerzetesek missziós hétvégét tartottak
Győrben, a Szentlélek-plébánián. Családoknál volt a szállásuk, ami már önmagában evangelizáció, de ők színes,
változatos programokkal is nyitogatták
szívünket Jézus felé. Talán a legmaradandóbb a péntek esti keresztút volt.
Lakótelepünkön utcáról utcára járva
vittük a missziós keresztet az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontig. A keresztút témája is az utcákhoz kötődött:
a világszerte otthontalanul nevelkedő
gyermekek kegyetlen sorsáról elmélkedtünk.
Még abban az évben, ősszel ismét ellátogattak hozzánk a verbita szerzetesek,
hogy imaközösséget alapítsanak. Hat fővel indult a csoport, majd több személycsere után körülbelül négy éve ugyanaz a nyolc ember alkotja a közösséget.
Kéthetente imádkozunk templomunk
egyik hittantermében. Isten elé tesszük
állandó és aktuális problémáinkat, kéréseinket. A missziós imádság mellett zsolozsmázunk, megismerkedünk egy-egy
szent életével, beszélgetünk a Szentírásról és egy tized rózsafüzér elmondásával
kérjük Mária közbenjárását is. Közben
sokat énekelünk. Minden évben adakozunk a verbiták nyári táboraiban részt
vevő gyerekek, fiatalok ellátására.
2009-ben hosszabb időre, május végétől az októberi Világmisszió Országos Ünnepéig a plébániánkra költözött
a missziós vándor Madonna szobor.
Közösségtől közösségig, családtól családig adtuk át egymásnak a mosolygó,
fából faragott Mária szobrot, a környező falvak híveit is bevonva az imába.
Örömteli hozadéka lett ennek, hogy a
Győr-kisbácsai plébánián megalakult
egy második imaközösség. Hogy fenntartsuk a két csoport közti kapcsolatot,
évente közös filmnézést és kirándulásokat szervezünk.
Tagjaink közül többen szolgálunk a
templomi énekkarban. Szinte mindenki végzett Szentlélek szemináriumot,
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és páran Új élet Krisztusban kurzuson
is részt vettek, így még inkább elköteleződtünk Jézus mellett. Három tagunk
karizmatikus kisközösség-vezető is.
„Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek” (Mk 16,15). Köszönjük Istenünk, hogy a verbita missziós
szerzetesek eljöttek az egész világra, így
Magyarországra, ezen belül Győrbe is,
hogy hirdessék és tanítsák az evangéliumot.
Kovács Éva
győri missziós imaközösség vezető

Adományozás más formákban
• Vállalkozása van? Szívesen fogadjuk vállalkozása segítségét is szükségleteink szerint a budapesti, kőszegi és körömi missziónkhoz. Nemcsak pénzzel, hanem karizmájából fakadó tetteivel is támogathatja
magyarországi projektjeinket.
• Tárgyi eszközök adományozása. Missziónk működéséhez mindig szükségünk van olyan eszközökre, amiket nem mindig áll módunkban megvásárolni. A kisebb és nagyobb tárgyi adományokat, - akár ideiglenesen
is - szívesen fogadjuk.
• Média támogatás: Negyedévente megjelenő ingyenes Világposta
című kiadványunk költségeire is fogadunk felajánlásokat.
• Örökség útján hagyományozhatja ingó és ingatlan vagyonát a Missziónak.
Az adományozás jelen formái előzetes egyeztetést kívánnak.
Kérjük először adományozási szándékát jelezze – amennyiben
nem csak pénzt kíván felajánlani.
www.missziostitkarsag.hu

Kis misszionárius
Kedves Gyerekek!
Mi jut eszetekbe, amikor a templom szót halljátok? Biztosan egy épület jelenik meg a képzeletetekben. De gondoltatok
már arra, hogy mi magunk vagyunk a templom? Pedig így van. Mi, keresztények egy lelki templom élő kövei vagyunk. Az
egyház az a nagy templom, amelyben a keresztség ajándékából valamennyien kövek vagyunk. Mi alkotjuk az élő egyházat,
az élő templomot. Mindegyikünkre szükség van e templom építésénél! Mindegyikünknek személyes és fontos helye van
az egyházban. Senki sem fontosabb a másiknál, Isten szemében valamennyien egyenlők vagyunk. Az alábbi történet segít
ezt megérteni.

Két kék kövecske
Két kövecske feküdt a patak sekély
vizében. Szép kék színük volt, emiatt
lenézték a többi követ, amik szürkék
és színtelenek voltak. Azon törték a fejüket, mi lenne belőlük, ha valaki felfedezné őket. „Talán egy gyűrűbe kerülök, amit egy királynő visel” – szőtte
tervét az egyik. „Én meg egy herceg
nyakkendőtűjére kerülnék” – mondta
a másik.
Egy szép reggelen aztán egy emberi
kéz belenyúlt a vízbe, és a két kék követ egy nagy dobozba rakta sok másik közé. Később újabb kezek nyúltak
hozzájuk. Lemérték őket, tapogatták,
más dobozokba rakták. Egyszer aztán
egy erős kéz határozottan egy falba
nyomta mindkettőt, egymáshoz közel,
fullasztó cementágyba. A két kék kő
tiltakozott és rimánkodott: „Igy el-

bántak velünk! Nem veszik észre, milyen csodálatosak vagyunk?” És lassan
megszületett a nagy terv: menekülniük kell.
Szövetséget kötöttek egy vízsugárral,
amely néha rájuk folyt. Amikor biztosak voltak a barátságában, beavatták
a tervükbe. „Mosd ki alattunk a cementet, és segíts megszabadulni ettől
a faltól!” A vizet nem kellett sokat
kérlelni. Örömmel hatolt be mindenhova. Megpuhította a cementet, rést
vájt a kövek mögé. Egy idő után már
meg tudtak mozdulni, majd egy nedves levegőjű éjszakán két koppanás
hallatszott: a kövecskék leestek a föld-

re. „Szabadok vagyunk!” – kiáltották.
Visszanéztek volt börtönükre. A holdfényben egy ragyogó mozaikot pillantottak meg: sok-sok kő egy csodálatos
Krisztus-arcot formált. De a szeme!
Igen, a két szeme! Mintha vak lenne
Jézus. A két kövecske most mindent
megértett: ők voltak Jézus szemei, a
legszebb helyen voltak, és sokan megcsodálták őket!
(Bruno Ferrero nyomán)

Írd be az ábrák neveit a rejtvénybe,
majd a számozott kockákban levő
betűkből rakd ki a megfejtést!
Mit jelent számodra ez a mondat?
Emlékezz rá mindig!
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Mozaik

Világmisszió
16. Országos Ünnepe
- a budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készülve

Eucharisztia, küldetésünk forrása
Az ünnep fő előadója:
Varga László, kaposvári megyéspüspök
Helyszín: Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház udvara
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.
Részletek: www.missziostitkarsag.hu

T

Missziós barátok

találkozója

a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házban, Budatétényben

Június-augusztus
• Nyári szünet
Következő alkalom:
szeptember 24.
• 17.15 – kezdés (szentségimádás
és gyónási lehetőség)
• 18.00 – szentmise
• 19.00 – előadás
• 20.00 – agapé,
kötetlen beszélgetés

avaszi lapszámunk rejtvényének megfejtése a következő gondolat befejező része: „Hitünk arra figyelmeztet, hogy
a missziós küldetés minden megkeresztelt emberre, így ránk is vonatozik és a Szentháromságnak az emberek felé
irányuló párbeszédéből indul ki: az Atya hív mindenkit; ez a hívás az Ige küldetésében teljesedik be; megtartója a
Szentlélek.” Nyertesek: Gerőfi Levente – Budapest; Jakab Józsefné – Őrbottyán; Bencs Vilmos – Bátaszék. Gratulálunk!
Aktuális rejtvényünk Ferenc pápa egy mondata, amit idén az egyik szerdai általános kihallgatáson mondott. Beküldési
határidő: július 31.

20

Világp

sta – 2017. nyár

