
A verbita missziós szerzetesek lapja

STAVILÁGP
Újfolyam, XIV évf. 1. sz. 2018. tavasz

Missziós iMaközösségek   –   Verbita baráti kör   –   Hírek a VilágMisszióból

„Atyám! 
Kezedbe ajánlom 
lelkemet!”
(Lk 23,46)

Krisztus szeretete sürget minket
Tizedik tartományi káptalan

– 4. oldal

Obruni
Önkéntes missziós munka Ghánában

– 9-11. oldal

Atya, mennyibe kerül 
egy szentmise?

A misszió támogatása miseszándék kérésével
– 16-17. oldal



sta – 2018. tavaszVilágp2

Az Isteni Ige Társasága dec-
ember 13-án hálaadó estre hívta 
Budatéténybe mindazokat, akik va-
lamilyen módon közreműködnek  
a rend missziós munkájában Magyar-
országon. Az este köszönet volt a 
segítőknek, munkatársaknak, támo-
gatóknak, ugyanakkor ráirányította  
a figyelmet Ferenc pápa 2017-es 
missziós világnapra írt üzenetének 
egy gondolatára: a misszió a keresz-
tény hit szívében van.

2016-ban, a magyar rendtarto-
mány centenáriumi évének lezárása 
után szerveztek a verbiták először 
ilyen hálaadó estet, hiszen a rend 
életében mindig is fontos szerepük 
volt világi munkatársaknak, akik 

szakmájuk keretein belül, saját te-
hetségükkel segítik a missziót.

Az ország számos pontjáról érkez-
tek ez alkalommal is vendégek a há-
laadásra, akik a legkülönfélébb te-
rületeken támogatják a verbitákat, 
például az orvosi ellátásban, a jogi 
képviseletben, a médiában való 
megjelenésben, az adminisztráció 
vagy a különböző programok szer-
vezése terén. Meghívták azon tele-
pülések polgármestereit, melyekkel 
kapcsolatban áll a társaság, vala-
mint a támogatókat, akik lehetővé 
teszik az évente szervezett progra-
mokat, táborokat.

Mivel mindenki szolgálatának 
– legyen szerzetes vagy világi – 

Krisztus áll a középpontjában, az 
est hálaadó szentmisével indult, 
amit Juhos Ferenc mutatott be több 
verbita atya koncelebrálásával. Ez-
után Burbela Gergely tartomány-
főnök személyre szóló ajándékcso-
magot adott át a vendégeknek, így 
köszönve meg mindenkinek, hogy 
tapasztalatait, adottságait, lehető-
ségeit kamatoztatva bekapcsolódik 
az Isteni Ige Társasága missziós 
munkájába, támogatva azt a célt, 
hogy minél több ember megismerje 
Istent.

Az este vacsorával folytatódott, 
végül pedig a verbiták zenés mű-
sorral szórakoztatták a vendégeket.

Sz. A.

Házunk tája

A verbita szerzetesek 
és a világi segítők hálaadása
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Rábízni életünket egy emberre, 
bátor döntés. Ráhagyatkozni Is-
tenre, bátor és felszabadító döntés, 
mert azt jelenti, elfogadom a való-
ságot. Sokan gyakorolnak extrém 
sportokat, képesek félelmetes dol-
gokat művelni, ugyanakkor nagyon 
nehezen tudnak döntést hozni a 
házasságról, elköteleződni… - mert 
szembesülnek a ráhagyatkozás kihí-
vásával. 

Az ember csak akkor tud lélekben 
növekedni, amikor képes megbízni 
másokban. Ha képtelen ráhagyat-
kozni az emberekre, akkor az Isten-
re sem tud, hiszen ő küldi mellénk a 
testvéreket.

Elfogadni a valóságot azt jelenti: 
engedem, hogy maga Isten cseleked-
jen bennem, formáljon át engem és 
az adott helyzetet. Ha nagyon én 
akarom irányítani a történéseket, 
akadályozom Isten cselekvését. Ter-
mészetesen minden helyzetben meg 
kell tenni minden tőlünk telhetőt, 
de van egy pont, amikor már le kell 
borulni a Teremtő előtt, hogy ő cse-
lekedjen tovább. Persze vannak más 
lehetőségek is: lázadás, önsajnálat, 
haragtartás… Ekkor azonban már 

nem marad hely Istennek, már csak 
én uralkodom.

Elfogadni a valóságot, azt jelenti: 
képes vagyok magát Istent elfogad-
ni, mert ő minden – kellemes vagy 
kellemetlen – helyzetben jelen van. 
Ez történt Jézussal a kereszten, ami-
kor azt mondta: „Atyám! Kezedbe 
ajánlom lelkemet”. (Lk 23,46) Ott, 
a szenvedés közepette felfedezte az 
Atya jelenlétét, akaratát, mely meg-
változtatta a világ történetét a feltá-
madás által, a győzelemmel a rossz 
és a halál fölött.

Szent Pio atya azt mondta egyszer: 
„Meg kell tanulnunk, hogy minden 
emberi eseményben fölismerjük és 
csodáljuk Isten akaratát”.  Keresz-
tényként elsősorban a csendben, a 
kereszt csendjében kell felfedeznünk 
az Atyaisten jelenlétét magunkban és 
másokban egyaránt. A csend ajándék 
Istentől, ami azt szolgálja, hogy Jé-
zus Krisztust helyezzük életünk kö-
zéppontjába, és kitartsunk mellette, 
szüntelen lássuk őt. 

Janssen Szent Arnold úgy fogal-
mazott: „Mit mond Jézus azzal, 
hogy legyünk lélekben szegények? 
Ez a szegénység abból áll, hogy füg-

getlenek legyünk saját akaratunktól, 
véleményünktől, vágyainktól, kap-
csolatainktól, hírnevünktől…” Más 
szóval legyünk bátrak, hódoljunk és 
boruljunk le alázatosan az Atyaisten 
előtt, amikor már emberi erővel töb-
bet nem tudunk tenni.

Azt kívánom minden Olvasónk-
nak a nagyböjti időre és húsvétra, 
merjen bátran belezuhanni az Atya-
isten karjaiba, ahogyan azt Jézus 
tette a keresztfán, ahogyan azt Szent 
Pio vagy Janssen Szent Arnold tette 
és még nagyon sokan azok közül, 
akik körülöttünk élnek. Kövessük 
őket, akik gyakorolják a ráhagyatko-
zás művészetét, mert ezzel engedjük, 
hogy Isten általunk is cselekedjen, 
hogy átformáljon minket és az egész 
világot.

Burbela Gergely svd
tartományfőnök

„Atyám! Kezedbe 
ajánlom lelkemet!”

Házunk tája

Nyáron Rómában tartja az Iste-
ni Ige Társasága a XVIII. Általános 
Káptalanját. 2017 elején az általá-
nos rendfőnökség megkérte a verbita 
tartományfőnököket, küldjenek öt-
leteket a káptalan logójára, a tanács-
kozás központi témájához kapcsolód-
va: „Krisztus szeretete sürget minket 
(2Kor 5,14) – Belegyökerezve az Igé-
be, átadva magunkat az ő missziójá-
nak”.

Tizenhárom alkotótól harmincegy 
logóterv érkezett a felhívásra – töb-
bek között Magyarországról is. Január 
31-én hirdették ki: a mexikói Arturo 
Meneses világi munkatárs alkotása lett 
a XVIII. Általános Káptalan hivatalos 
logója. A verbiták kérik a hívek imáit, 
hogy a káptalan munkája gyümölcsö-
ző legyen. 

Forrás: Arnoldus Nota

A XVIII. Általános Káptalan 
hivatalos logója
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Janssen Szent Arnold ünnepén, ja-
nuár 15-én, Kőszegen, a Szent Imre 
Missziósházban ünnepi szentmise 
keretében – melyet Székely János 
szombathelyi megyéspüspök celebrált 
– kezdődött el az Isteni Ige Társasága 
magyarországi rendtartományának 
X. Tartományi Káptalanja. Az ülés 
témája ez volt: „Krisztus szeretete 
sürget minket!” (2Kor 5,14)

Püspök atya homíliájában arról be-
szélt, napjainkban az emberek éhez-
nek az isteni Igére. Elmondott egy 
történetet egy református lelkészről, 
akinek egy jó barátja, volt osztálytár-
sa megbetegedett és kórházba került. 
A lelkész minden nap látogatta beteg 
barátját, de soha nem beszélt neki Is-
tenről, mivel a beteg nem volt hívő, 
és a lelkész tartott attól, hogy felhoz-
za a témát. Egyik nap az orvos szólt 
neki, hogy barátjának már nincs sok 
ideje hátra. A lelkész ekkor indíttatást 
érzett magában: leült barátja ágya 
mellé, és elkezdte hangosan olvas-
ni a Szentírást. Nem is mert ránézni 
beteg barátjára, mert félt attól, hogy 
nem tetszik neki, amit olvas. Amikor 
végre bátortalanul ráemelte tekinte-
tét, a barátja megszólalt: „Miért ilyen 
későn?”

A szentmise után Székely János püs-
pök bevezető előadást tartott a káp-
talan részére. Rámutatott: a misszió 
nem stratégia eredménye, hanem a 
túlcsordult szívből fakad. A szerze-
tesi hivatás szíve, hogy a szerzetes 
Krisztus megszólítottja. Mint Szent 
János evangélista, akiben a Jézussal 
való első találkozás olyan mély nyo-
mott hagyott, hogy sok évvel később, 
az evangélium lejegyzésekor még az 
időpontjára is pontosan emlékezett: 
„Körülbelül tíz óra volt”. (Jn 1,39)

„Nagy kincs a szerzetesség jelenlé-
te. A verbita közösség nemzetközisé-
ge itt, Magyarországon prófétai jel, 
mivel jelenlétetekkel azt mutatjátok, 
hogy Afrikában, Ázsiában is élnek 
mély lelkű keresztények” – mondta a 
püspök atya.

A szombathelyi egyházmegye Ma-
gyarország egyik legvallásosabb egy-
házmegyéje. Egy ilyen közegben mit 
tehetnek a verbita misszionáriusok? A 
főpásztor buzdított bennünket, hogy 
vegyünk részt a felnőtt hitoktatásban, 
alakítsunk bibliaköröket, fordítsunk 
különös figyelmet a szegényekre. Fon-
tosnak látja az idősgondozásban való 
szerepünket is, hiszen egy keresztény 

ember életében a földi léttől való bú-
csúzás egy különösen fontos szakasz. 
Jelenlétünkkel az egyházmegye misszi-
ós oldalát erősítsük – mondta Székely 
János és javasolta, vegyük fel a kap-
csolatot külföldi egyházmegyékkel, 
építsünk ki testvér-plébániai kapcso-
latokat például Kínában. Mivel Szent 
Arnold különösen is a szívébe zárta a 
kínai missziót, közel áll hozzánk ez a 
gondolat. 

Az előadás után megosztottuk egy-
mással, hogy milyen örömeink és fáj-
dalmaink vannak, illetve mi az, ami 
elválaszt bennünket Krisztus és testvé-
reink szeretetétől.

Másnap a szentmise és imádságok 
után a Szentírást ünnepélyes keretek 
között átvittük az előadóterembe. A 
tárgyalások előtt felolvastuk Szent 

János evangéliumának prológusát, 
ami társaságunk alapvető imádsága. 
A tartományfőnök nyitó beszéde után 
következtek a beszámolók. Rátekin-
tettünk jelenünkre, a múltra, majd a 
jövőnkre. A következő két napban ez 
alapján beszéltünk arról, mi az, ami 
jól működik a tartományban, mi az, 
ami kevésbé, és mit kell elengednünk. 
A káptalan fontos eleme, hogy figye-

lünk az idők jeleire, és jövőnket ennek 
tekintetében tervezzük. Nem arra ke-
restünk választ, hogy a tartományi kö-
zösség mit akar tenni itt Magyarorszá-
gon, hanem arra, hogy Isten mit akar 
velünk tenni, merre vezet, és milyen 
feladatokra hív minket a következő 
három évben.

A káptalannal egyrészt egy meg-
újulási folyamat kezdődött tartomá-
nyunkban, másrészt előkészület volt 
a nyáron Rómában tartandó XVIII. 
Általános Káptalanra.

Hálás szívvel zártuk a tanácsko-
zást, amiért a Szentháromság egy Is-
ten verbita missziós közösségbe hív és 
gyűjt egybe minket különböző orszá-
gokból, és már százegy éve szolgálha-
tunk magyar földön. 

Magung Fransis svd

Házunk tája

Krisztus szeretete sürget minket
Tizedik tartományi káptalan
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Isten igéje táplál

A keresztre feszített Krisztus utolsó 
szavai így hangzottak: „Atyám! Ke-
zedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46) 
Jézus a földi élete végén visszaadja 
életét az Urának, a tulajdonosának, a 
Mennyei Atyának. E szavak rávilágí-
tanak, hogy Jézus a Mennyei Atyától 
jött és őhozzá tért vissza. 

„Atyám! Kezedbe ajánlom lelke-
met!” Jézus szava őszinte, belső és 

mély hang. Ezzel Jézus egyrészt meg-
mutatta, hogy egész életén át szoros 
kapcsolatot tartott a Mennyei Atyával. 
Fontos volt számára a Mennyei Atya, 
hiszen bármit tett az életében, az Ő 
akaratát valósította meg. 

Másrészt azt is megmutatta, hogy 
teljesen bízott az Atyában. Halálakor 
kész volt lelkét, életét Isten kezébe 
ajánlani. Nem lett volna képes erre, 

ha nem bízott volna benne. Hiszen 
nem csak második isteni személy, de 
ember is volt. Emberként nap, mint 
nap tapasztaljuk, hogy nehéz bíznunk 
egymásban, és nehezen nyílunk meg 
mások előtt. Isten Fia szabadon ha-
gyatkozott a Mennyei Atyára, mert 
bízott benne. 

Harmadrészt Jézus utolsó szavai 
arra is rámutatnak, hogy önként oda-
adta életét. Nem akarta kisajátítani az 
életet, és nem is ragaszkodott hozzá, 
hanem kész volt elengedni. Elengedte 
és odanyújtotta a Mennyei Atyának. 
Mert Isten kezében sokkal biztosabb 
az élet.

A nagyböjti időszakban tegyük fel a 
kérdést magunknak, mennyire szoros 
kapcsolatot tartunk fenn Istennel, aki 
bennünket alkotott? Mennyire bízunk 
benne? Rá tudjuk-e bízni életünket? 
Mennyire vagyunk képesek belehe-
lyezni életünket a jóságos és irgalmas 
Isten kezébe?  

A kereszten megfeszített Jézus utol-
só szavai ébresszék fel bennük lelki 
szomjúságunkat, és kísérjenek ben-
nünket a nagyböjti időszakban. 

Tete Remis svd

Isten kezében
Jézus utolsó szavai

Szent Arnold 
Lelkigyakorlatos Ház

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

Szent Imre  
Missziósház és Verbita Központ

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu
Wolowicz Ádám svd

06-30-280-0106

Őri István Ifjúsági Ház
táborhely, ifjúsági szállás

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

Verbita házak – A misszió otthonai
• Lelkigyakorlatok • Missziós programok • Közösségi találkozások • Konferenciák • Táborok 

Zarándok- és ifjúsági szállás • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés
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Hivatásgondozás

Kalandos úton,
avagy hogyan lehetek verbita misszionárius?

I. Belépés díjtalan, kilépés bizony-
talan
Elvben minden katolikus felvételt 
nyerhet a rendbe, akinek megvan a he-
lyes szándéka; megfelel az egyetemes 
jog és saját jogrendünk követelménye-
inek; betöltötte 18. életévét; testileg 
és lelkileg egészséges; szabad állapotú.
A belépéshez szükséges néhány irat:
keresztlevél és bérmálási igazolás; 
ajánlólevél a plébánostól vagy más 
egyházi elöljárótól; orvosi igazolás a 
testi-lelki egészség bizonyítására; isko-
lai (érettségi) bizonyítvány; kézzel írt 
kérvény a tartományfőnöknek. 

II. Nevelés
Társaságunkban minden nevelésnek és 
képzésnek az a célja, hogy a Szentlélek 
erejében belenőjünk az Atya testté lett 
Igéjének egységébe és a sok országból, 
kultúrából jövő rendtestvér missziós 
szerzetesközösségébe. 

1. Noviciátus
A noviciátus alatt tisztázódnia és érnie 
kell a hivatásnak. A novíciust beveze-
tik abba, hogyan jelenik meg Krisztus 
követése társaságunk életében és lelki-
ségében, valamint szabályaiban.

A verbita szerzetessé válás útja kalandos. Tele van kihívásokkal és örömökkel. 
Magában foglal képzést, tanulást, imát, tengeren túli gyakorlatot. Néhány 
pontban összefoglaltam, miről is van szó.

... Isten álma rólad.

... Isten ajándéka neked.

... Isten útja hozzád  
– és rajtad keresztül a 
világon mindenkihez. 

Hurgoi Sándor svd 
– hivatásgondozó 

• hivatas@verbita.huH
i
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2. Ideiglenes fogadalmasok képzése
A noviciátus után az ideiglenes foga-
dalom évei arra szolgálnak, hogy lelki 
életünket tovább fejlesszük. A verbita 
szerzetességet papként vagy testvér-
ként lehet megélni.

a. Kispapok képzése
A filozófiai és teológiai tanulmányok 
hozzátartoznak a papi képzéshez. 
Ezek segítik az ember és a társadalom 
alaposabb megismerését, hogy jobban 
belenőjünk Krisztus misztériumába, 
amely az Egyházban állandóan meg-
nyilvánul, és amelyre különösképpen 
irányul a papi szolgálat. 

b. Testvérek képzése
A testvérek hivatása arra szól, hogy az 
egyház missziós szolgálatát – mely a 
keresztség és a bérmálás révén, min-
den kereszténynek feladata – a szerze-
tesi élet szabályai szerint teljesítsék a 
világban. Sokrétű szolgálatukkal és az 
evangéliumért vállalt tanúságtételük-
kel részesednek Krisztus küldetésében 
a világ megújulására.

3. Tengerentúli gyakorlat
A képzés alatt lehetőség van két vagy 
három évre kimenni más országba, 
belekóstolni a missziós munkába. Ez 
sokat segít abban, hogy a növendék 
jobban elmélyüljön rendünk karizmá-
jában. 

Hurgoi Sándor svd
hivatásgondozó



sta2018. tavasz – Világp 7

Nemzetek lelkigyakorlatai

Szent Ignác katona volt. Pamplonánál egy ágyúgolyó meg-
győzte, hogy más hivatása van, de megtérése után is katona 
maradt. Létrehozta a Jézus Társaságát, és írt egy stratégiai 
könyvet, melynek címe spanyolul hadgyakorlatot jelente-
ne, ha nem tette volna hozzá a lelki szót. A lelkigyakorlat, 
mely imából és elmélkedésből áll, célja a hit erősítése és vé-
delme. Sok formája alakult ki a századok alatt. Ezek egyike 
a cursillo, ami magyar találmány spanyol szabadalommal. 

Tóth Tihamér püspök, aki írásai által évtizedeken át a vi-
lág papságának nevelője volt, kapcsolatban állt a spanyol 
Actio Catholicával: a veszprémi püspök könyveit a szerve-
zet mallorcai elnöke, Antonio Sancho kanonok fordította 
spanyolra és terjesztette. A negyvenes években a spanyol 
Actio Catholica zarándoklatot tervezett Santiagóba. Mi-
vel tömegmegmozdulás volt, vezetők kellettek, akik külön 
képzést kaptak. A tananyagot Tóth Tihamér adta. 

A cursillo alapgondolata: a hit örömteli, ujjongó hirde-
tése a tanúságtétel által. A hit terjesztése nemcsak a papság 
feladata, hanem a világi híveké is. Ne csak mi legyünk jók, 
tegyünk másokat is jobbá. E képzésből cursillo (tanfolyam) 
néven világszintű mozgalom lett.

A cursillo számos országban működik – közülük azért 
emelem ki Dél-Koreát, mert megmutatja: nem igaz, hogy a 
kereszténység csak a szegény országokban terjedhet. 1960-
ban Dél-Korea gondokkal küzdő agrárország volt. Csak 

166 ezer katolikus élt akkor az országban, és nem volt helyi 
papság. Szöul püspöke a manilai érsektől kérte, hogy vezes-
sék be náluk a cursillót. Ötven év múlva a katolikusok szá-
ma meghétszereződött. Az egyházmegyékben évente húsz 
cursillót tartanak, mindegyiket körülbelül ötven résztvevő-
vel, és a jelentkezők két-három évet is várnak, míg sorra 
kerülnek. A cursillón résztvevők közül az egyetlen Nobel-
díjas is koreai: Kim Dedzsung államelnök. 

Ma Dél-Korea lakosságának 11 százaléka katolikus, közel 
7 millió ember. Évente több mint 100 ezer felnőtt kéri a 
keresztséget. 2010-ben több mint 26 ezer vegyes házassá-
got kötöttek az országban, és a nem katolikus fél többnyire 
egy éven belül felvételét kérte az egyházba. Ezt a fejlődést 
Isten után a világi híveknek köszönheti az egyház, akik az 
evangéliumot hirdetik. A keresztények magas műveltségük 
miatt példaképek is a társadalomban. 

A papok, szerzetesek száma is folyamatosan növekszik 
– átlagosan 150 papot szentelnek évente. A koreai papok 
száma a nulláról 4204-re növekedett. 1528 szeminarista, 
1445 férfi és 10401 női szerzetes van az országban. A hí-
vek adományaikkal fenntartanak 212 óvodát, 6 alsó és 25 
felső tagozatos iskolát, 36 középiskolát, 9 főiskolát és 837 
hétvégi iskolát. 

Ezt érte el a cursillo, mint hithirdetési módszer.
Gaál Jenő svd

Tegyünk másokat is jobbá
A cursillo hatása Dél-Koreában

Papszentelés a szöuli olimpiai stadionban, 2012-ben 
Fotó: Fedinecz Pál
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November 9-től 12-ig a verbita 
rend tagjai missziós hétvégét tartot-
tak nálunk Abaújszántón. Amikor 
meghallottuk a hírt, hogy milyen 
program lesz egyházközösségünkben, 
reméltük, hogy feltöltődést és lelki 
megújulást hoz életünkbe. Többször 
beszélgettünk már barátokkal, isme-
rősökkel, egyházunk tagjaival arról, 
hogy érezzük, valami nem jó, valami 
hiányzik. Tudjuk azt is, ahhoz, hogy 
valami változzon nekünk is kell érte 
tennünk. Azt azonban, hogy hogyan 
is induljunk el, pontosan mit kell ten-

nünk, nem tudta senki megmondani, 
és az első lépés megtételéhez mindenki 
a másikra várt.

Isten országa már jelen van a földön, 
csak észre kellene vennünk. Abaúj-
szántón a missziós hétvégén észrevet-
tük ezt, amikor a verbita atyák és test-
vérek meglátogattak minket. Valóban 
szeretet áradt köztünk ezalatt a pár 
nap alatt – nem véletlenül hangzott el 
az erről szóló ének annyiszor. Valami 
megváltozott bennünk azóta. Már nem 
várjuk azt, hogy megmondják nekünk, 
mit is kell tennünk. A verbita szer-
zetesek egyszerűen és kézenfekvően 
megértették velünk, hogy ahhoz, hogy 
a hitünket mélyebben át tudjuk élni, 
nagyon fontos a közösség. A missziós 
hétvége óta sokunk érzi, egységben, 
közösen kell dolgoznunk azért, hogy 
igazi, hitbeli közösséggé kovácsolód-
junk, ahová örömmel tartozik az em-
ber. A verbiták által megtapasztaltuk 
a szeretetet, Isten szeretetét, és azt az 
örömöt, melyet ők éreznek ennek tük-
rében. Az evangélium öröme sugárzott 
a szerzetesekből, rengeteg mosolyt, 
kedvességet hoztak magukkal, és tény-
leg testvéreinkké váltak.

Tizenketten jöttek misszióba Abaúj-
szántóra. Külön kérték Varga Gábor 
esperes atyát, hogy családoknál legye-
nek elszállásolva. A családok nagyon 

örültek annak, hogy vendégül láthat-
ták az atyákat, nővéreket és a kispa-
pokat. Így a napközbeni programokat 
az esti bensőséges és őszinte beszél-
getések zárták. Ezeknek az együttlé-
teknek köszönhetően nem csak a „hit 
mélyebb vizeire evezhettünk”, hanem 
bepillantást nyerhettünk Indonézia, 
Kongó, Brazília, Fülöp-szigetek, Len-
gyelország, Erdély népeinek minden-
napi életébe, szokásaiba, hagyománya-
iba, vallásgyakorlatába. Sok érdekes 
dolgot megtudtunk nemzetükről, és 
megélhettük a hit egyetemességét: 
amikor ennyiféle ember tud együtt 
imádkozni, beszélgetni és nevetni.

Elismeréssel néztünk ezekre az em-
berekre, akik megtanulják a nyelvün-
ket (ami köztudottan nehéz), azért 
hogy elhozzák nekünk az evangélium 
örömhírét. Misszióba jöttek hozzánk, 
mert sajnos missziós területté váltunk, 
egyre kevesebb a hívő és vallásos em-
ber. Annak idején Európából mentek a 
misszionáriusok az ő hazájukba, mára 

Világmisszió

Az Úrban leld örömed, 
s Ő betölti szíved vágyait
Missziós hétvége Abaújszántón
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pedig a mi, Máriának felajánlott or-
szágunk vált missziós területté. Ahhoz, 
hogy ezt a küldetést végezhessék, sok 
egyéni áldozatot kell vállalniuk, amit 
ők teljes természetességgel fogadnak 
(bár a téli hideg, többek elmondása 
szerint egy különösen nehéz próbaté-
tel számukra). 

„Az Úrban leld örömöd, s Ő betölti 
szíved vágyait” (Zsolt 37,4) – ez volt 
a missziós napok fő gondolata, ami az 
evilági sikerekben gondolkodó ember 
számára csak akkor befogadható, ha 
megnyitja szívét Isten előtt. 

A világ különböző pontjairól ér-
kezett verbiták és missziós nővérek a 
hétvége alkalmával elvitték az öröm-
hírt a helyi óvodába, iskolába, idősek 
otthonába, piacra. Mindez azt az üze-
netet hordozza: bárhol vagyunk, Isten 
lát minket, és eljön oda hozzánk, hogy 
szívét megnyissa előttünk. A gitáros 
énekek által az Isten dicsőítésének egy 
olyan különleges formáját élheti át az 
ember, ami nem hasonlítható semmi-

hez. Az iskolás gyermekek között is 
akadt, aki még egy hét múlva is ezeket 
a dalokat dúdolta, énekelte a szünet-
ben. Azóta többen szeretnének meg-
tanulni egyházközösségünkből is gitá-
rozni, hogy együtt tudjunk énekelni, 
Istent dicsőíteni.

Volt, aki így vallott az átélt élmé-
nyekről: „bár nem gyakorolom olyan 
mélyen a vallást, mégis mély nyomot 
hagyott bennem ez a pár nap. Azóta is 
fülembe csengenek az elhangzott dalla-
mok. Kedvencem lett a Nincs más Isten 
című dalból ez a pár sor: »És hogyha Is-
ten velünk, / Ember mit árthat nekünk, 
/ Mert hogyha Te vagy velünk, / Ki le-
het ellenünk?« Sokat tanultunk tőlük. 
Mennyire más az értékrendjük, a fon-
tossági sorrendjük. Sok minden átér-
tékelődött ezáltal bennünk. Egy életre 
megjegyeztük az értékes gondolataikat, 
megfogadtuk a bölcs tanácsaikat. Leg-
főképpen, hogy építsünk közösséget.”

Reméljük, hogy ezen a hétvégén 
megélt élmények beépülnek minden-

napjainkba, és a Szentlélek Isten segít-
ségével megmaradunk ebben az emel-
kedett lelki állapotban, hogy tovább 
tudjuk adni mindazt, amit a verbita 
szerzetesek sugároztak.

Az abaújszántói hívek
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Obruni
Önkéntes missziós munka Ghánában

Ghánában az időnek más a ritmu-
sa, mint Európában. Ezt leginkább 
a késő délutáni órákban lehet meg-
tapasztalni, amikor a levegő foko-
zatosan lehűl a harmattan, a Szaha-
ra felől fújó száraz, mindent ellepő 
port hordó szél eredményeképpen. 
Mindennapi életemet a fővárosban 
Accrában éltem, ahol szinte minden 
nap forró és párás levegő vett kö-
rül, valamint az utcai zaj és zene. 
Az élet tempója itt gyorsabb, mint 
a kisebb városokban. Ghána sok 
ellentétet egyesít magában, és sok 
ellentmondást tapasztaltam meg ott 
laikus misszionáriusként.

2017 októberében kezdtem meg 
önkéntes missziós szolgálatomat 
anélkül, hogy tudtam volna, mire 
számítsak. Volt hitem és bizalmam, 
ugyanakkor tele voltam kétségek-
kel is. A misszióra Klewek Anna ssps 
nővér és Marciszkiewicz Tamás svd 
atya készített fel, akik Budapesten 
szolgálnak. Isten hozta az utam-
ba őket, amikor Magyarországon 
éltem, és már épp feladtam álmo-
mat, hogy misszióba menjek. Len-
gyelországból származom, így nagy 
meglepetés volt, amikor kiderült, 
hogy egy lengyel nővér koordinál-
ja a Missziós Önkéntes Szolgálatot 
(MÖSz) Magyarországon. Istennek 
megvannak a tervei, sosem adja fel 
a javunkra való küzdelmet, így az 
ő, valamint jó barátaim segítségével 
az én vágyam is teljesülhetett, hogy 
misszióba menjek.

Az első naptól kezdve megérintett 
a ghánaiak nyitottsága és szívélyes-
sége. Életszemléletük emberköz-
pontú: inkább lenni, mint birtokol-
ni. Sokáig fogok emlékezni az első 
szentmisére, amin részt vettem a 
helyi Isteni Irgalmasság templom-
ban. A hívők már kora reggeltől 
gyülekeztek, hogy dicsőítsék Istent, 
rábízzák gondjaikat, munkájukat és 
életük minden eseményét. Amikor 

megláttam az Irgalmas Jézus nagy 
szobrát és láttam, hogy milyen élő 
itt az Isteni Irgalmasság kultusza, 
éreztem, hogy bárhova megyek, 
akármilyen messzire is, otthon va-
gyok, ha Jézussal megyek, és őt szo-
rosan tartom. 

Nem számítottam rá, hogy Isten 
ilyen nagylelkűen teljesíti szívem 
vágyát. Kiderült, hogy a missziós 
munkában kibontakoztathatom és 
alkalmazhatom szakmai tudáso-
mat, melyet iskolapszichológusként 
szereztem. Különböző társadalmi 
hátterű gyerekekkel és fiatalokkal 
találkoztam – katolikus iskolák di-
ákjaival és utcagyerekekkel –, de a 
feltűnő különbségek ellenére mind-
egyiküknek leginkább egyszerűen 
elfogadásra és odafigyelésre volt 
szüksége. Valójában az volt a fon-
tos, hogy szeretetet sugározzunk, 
jól kimutassuk azt, és meglássuk 
mindegyikükben az egyedi értéket, 
és nem azt, hogy ez „egy utcagye-
rek”, ez meg „egy gyerek jó iskolá-
ból”. Pszichológusként igyekeztem 
mindenkiben felismerni, Isten mi-
lyen különleges ajándékot adott a 
világnak általa, és felhívni minden 
gyerek figyelmét, arra, hogy az élete 
értékes. Nem könnyű feladat. 

Mint „obruni”, azaz idegen nyel-
vű, fehér ember, sok feltűnést kel-
tettem. Ám az ottani gyerekek több-
sége nem ismeri azt a világot, amit 
mi magától értetődőnek tartunk. 
A kulturális és a nyelvi korlátok 
legyőzésén túl el kellett nyernem 
a figyelmüket és bizalmukat. Va-
jon képes lehetek megérteni Joseph 
problémáját, aki számára a missziós 
centrum az egyetlen hely, ahol biz-
tonságban aludhat, és mivel szülei 
cserbenhagyták Togóból jövet, a 
tolvajlás lett az egyetlen megélheté-
si lehetősége egy idegen országban? 
Bízhat-e bennem Elvira azok után, 
hogy felnőttek zaklatták gyermek-
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Missziós Önkéntes 
Szolgálat  – MÖSZ
Ismerj meg más kultúrákban 
élő embereket, és rajtuk ke-

resztül Istent!  Várjuk 18 és 30 
év közötti fiatalok jelenkezését 
önkéntes missziós gyakorlati 

programunkba. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.missziostitkarsag.hu
maz.hungary@gmail.com

korában, és most, tinédzserként 
drogproblémái vannak? 

Találkoztam katolikusokkal, mu-
zulmánokkal, gyerekekkel és fiata-
lokkal, akik különböző háttérrel 
rendelkeznek és különböző környe-
zetből jöttek, de egy dolog közös 
bennük: a munkájuk abból áll, hogy 
nagyon nehéz terheket visznek a fe-
jükön, ami könnyen károsíthatja az 
egészségüket. Köszönhetően a pro-
jektnek, melyet Angelina Gerharz 
ssps nővér vezet, közülük hárman 
elkezdhették tanulmányaikat. Na-
gyon megható volt, amikor az ál-
maikról meséltek, hogy ügyvédek 
vagy ápolónők szeretnének lenni. 
Imádkozzunk, hogy Isten valósítsa 
meg a vágyaikat!

Bátorításra, dicséretre van szük-
ségük, valamint képességeik és te-
hetségük elismerésére. Néhányan 
közülük gyönyörű dekorációkat, 
kézműves termékeket tudnak ké-
szíteni, mások tehetséges szakácsok 
vagy fodrászok. Arra van szüksé-
gük, hogy értékeljék és meghallgas-
sák őket – akárcsak a világ bármely 
táján élő gyerekeknek, akikre a szü-
leiknek nincs elég idejük és nem be-
szélgetnek velük. 

Meglepő volt számomra, hogy 
milyen mélyen gyökerezik a ghánai 
táradalomban vallásosság. A spi-
ritualitás csaknem mindent áthat. 
Vállalatok kapnak bibliai neveket, 
vallásos motívumok vannak a ru-
hákon, ékszereken. A hétköznapi 
beszédben gyakoriak az olyan kife-
jezések, mint az „áldjon az Isten”, 
„Isten akarata”, „hála Istennek”. 

Ám ehhez a spiritualitáshoz tarto-
zik az is, hogy egy utcában gyakran 
több szekta templomával is talál-
kozhatunk, elterjedt a mágusokban 
és a gyógyítókban való hit, és éves 
szinten dollármilliókat fizetnek az 
emberek az efféle „gyógyításokért”. 
A katolikus egyház még fiatal az or-
szágban, például a Szentlélek Szol-
gálói Missziós Nővérek csak 1946-
ban érkeztek Ghánába. Erősen 
érezhető a hit frissessége, hiteles-
sége, ami a kultúra, a sajátos helyi 
vallásgyakorlás, a mindennapi sze-
mélyes istenkapcsolat eredménye.

Nagy kihívást jelentett számomra 
szembesülni egy pap halálával, aki 
kezelésre érkezett az accrai kórház-
ba. Nagyon meghökkentett, meny-
nyire másképpen viszonyulnak az 
ottani emberek a halálhoz. A reak-
ciókból hiányzott a kétségbeesés, a 
dramatizálás. A halál ott határozot-
tan nem tabu, a dolgok természe-
tes fordulata, valami, ami minden 
emberrel megtörténik. Először úgy 
éreztem, ez érzéketlenség, közöm-
bösség, és felháborodást keltett 
bennem. De amikor az erős érzel-
mek elmúltak, megértettem, milyen 
sokat tanulhatok ebből. Csak any-
nyit kellett tennem, hogy gondosan 
figyeltem, mert Isten mindennapi 
eseményeken, embereken és hely-
zeteken keresztül szól hozzánk, 
bárhol is vagyunk. Azt kívánom 
minden olvasónak, ne legyenek 
olyanok, akik „néznek, de nem lát-
nak, s hallgatnak, de nem hallanak 
és nem értenek”. (Mt 13,13)

Surmacz Alexandra

2018-ban a Ghánai Verbita Rendtartomány javára szerve-
zünk kiemelt gyűjtést, hogy így támogassuk a helyi ifjúsági 
és imavezető képzést.

Bankszámlaszámaink CIB
Forint: HUF 10700024-69018251-51100005
Euro: EUR (HU07) 10700024-69018251-50000005
Dollár: USD (HU83) 10700024-69018251-50100002
A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel: Ghána

További információ: missziostitkarsag.hu

KIEMELT GYŰJTÉS
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Janssen Szent Arnold rendalapítói 
tevékenységének lelkiségi forrása az 
isteni Ige és a Jézus Szíve tisztelet volt, 
melyeket a családjától „örökölt”. Kon-
templatív lelki alkata azonban állandó 
épülésre, gazdagodásra ösztönözte. 
A lelkiségben is mindig a legmegfele-
lőbb, a lényeghez, vagyis az Istenhez 
közelebb vivő utat kereste. Ugyanak-
kor megőrizte a régi értékeket is. A 
fejlődés nem jelentette azt, hogy azok 
a lelki állomások, amiket korábban 
elért, vagy azok az igazságok, amiket 
megértett, később feleslegessé váltak 
volna számára.

Szent Arnold következő lelkiségi 
állomása – a magyar származású la-
zarista, Medits Nándor hatására is – a 
Szentlélek tisztelet lett. Ez jelent meg 
mindkét általa alapított női kongregá-
ció nevében: Szentlélek szolgálói.

Ki számunkra a harmadik isteni sze-
mély? Elsősorban az juthat eszünkbe, 
hogy a misszionáriusok a Lélek ösz-
tönzésére beszélnek, és az emberek is 
a Szentlélek által értik meg az ő szavai-
kat. A Szentlélek szerepe azonban sok-
kal lényegesebb ennél az életünkben, 
nem puszta eszköze az evangélium ter-
jesztésének.

A Szentháromság belső életében az 
Atya és a Fiú közötti szeretetáramlás, a 
kapocs maga a Szentlélek. Ő köti össze 
őket, és velük saját magát is tökéletes 
egységgé, így válik Isten egy teljes hár-
mas közösséggé. Ugyanakkor minket 
is a Lélek kapcsol bele Isten életébe, 
amire a pap sok szentmise elején fel is 
hívja a figyelmet, mikor üdvözli a hí-
veket: Jézus Krisztus kegyelmén és az 
Atyaisten szeretetén túl a Szentlélek 
egyesítő erejét is kívánja nekik. Ez a 
„jókívánság” természetesen nemcsak 
a hívek egymás iránti szeretetét érin-
ti, hanem kinek-kinek az Istennel való 
kapcsolatát is.

Sajnálatos emberi reflex, hogy csak 
azt tulajdonítjuk a Szentlélek működé-
sének, ha okosan szólunk, vagy frap-
pánsan ki tudjuk vágni magunkat egy 
nehéz helyzetből. Pedig már az első-

áldozásra készülve is tanultuk: min-
den megkeresztelt ember a Szentlélek 
temploma. Ez akkor is igaz, ha nem ta-
pasztalunk semmi különösebb szellemi 
képességet vagy lelki emelkedettséget. 
„Nem tudjátok, hogy Isten temploma 
vagytok, s az Isten Lelke lakik benne-
tek?” (1Kor 3, 16) Ugyanakkor nem 
szabad megfeledkezzünk arról sem, 
hogy a víz- mellett létezik vágy- és vér-
keresztség is. Vagyis a Szentlélek temp-
lomává válhat olyan ember is, akinek 
nem volt alkalma megkeresztelkedni, 

de vágyott rá, vagy vágyott volna, ha 
ismerte volna Jézust, illetve ezen vágya 
a vértanúság által vált valóra. 

Azt is tanulta minden hittanos kis-
gyerek, hogy a halálos bűnnel lerom-
bolhatjuk testük templomát, kiűzve 
belőle a Szentlelket. „Aki lerontja az 
Isten templomát, azt Isten elpusztít-
ja. Isten temploma ugyanis szent, s ti 
vagytok az.” (1Kor 3, 17)

Ha ezt a maga mélységében meg-
értjük és átérezzük, beláthatjuk, nem 
is kell olyan messzire menni, hogy Is-
tennel találkozzunk – Isten bennünk 
él a Lélek által, vagyis én magam élő 
tabernákulum vagyok. Ez a manapság 
oly sokat emlegetett emberi méltóság 
valódi oka, saját magam és minden – 
még az általam esetleg nem kedvelt – 
más ember esetében is. 

Szent Pál az idézett szentírási szaka-
szok után megismétli ezt az igazságot, 
már ebből a szempontból kiegészítve: 
Krisztus értem is meghalt, nem veszhet 
kárba az ő szenvedése. „Nem tudjátok, 
hogy testetek a bennetek lakó Szentlé-
lek temploma, akit Istentől kaptatok? 
Nem tudjátok, hogy nem vagytok a 
magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! 
Dicsőítsétek meg tehát Istent testetek-
ben!” (1Kor 6, 19-20)

Tóth Zoltán svd

„Nem vagytok a magatokéi”
Szentlélek, a bennünk lakó Isten (I. rész)

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 a ghánai verbita missziónak

óóÉs tanítsátok meg oket



sta2018. tavasz – Világp 13

Az Isteni Ige Társasága először 
rendezett nemzetközi találkozót vi-
lági segítőik számára 2017. október 
14. és 29. között az Ad Gentes Köz-
pontban, az olaszországi Nemiben. 
Tizenhat ország tizennyolc laikus 
csoportjának huszonhét tagja talál-
kozott egymással. A résztvevők kö-
zött volt többek között egy fogorvos 
Mexikóból, egy szociális asszisztens 
és tanár Angolából, egy szenvedély-
betegekkel foglalkozó terapeuta 
Lengyelországból, egy-egy házaspár 
Panamából és a Fülöp-szigetekről, 
egy-egy háziasszony az Amerikai 
Egyesült Államokból és Indiából. 
Különböző élethelyzetekben van-
nak, különböző háttérrel és kultúrá-
val rendelkeznek – a közös bennük, 
hogy mindannyian a Szent Arnold 
családhoz tartoznak.  

Heinz Kulüke svd általános rendfő-
nök mutatta be a szeminárium nyi-
tó szentmiséjét. Elmondta, a társa-
ság kiváltságnak tekinti, hogy világi 
munkatársaik támogatják a missziós 
szolgálatukat. 

A résztvevők áttekintést kaptak a 
verbita rend helyzetéről a világon, 

és közelebb kerültek a társaság gyö-
kereihez és lelkiségéhez, melynek 
egyaránt jellemzője az elmélyedés a 
prófétai párbeszédben a hívőkkel és 
a nem hívőkkel, valamint a rend sa-
játos eszközeinek használata az evan-
gelizációban: a missziós animáció, a 
bibliaapostolkodás, az igazságosság, 
a béke és a teremtett világ megőr-
zése, a kommunikációs eszközök, a 
média használata. 

A résztvevők megismerked-
tek más kongregációk, például az 
irgalmasrendiek, a domonkosok, a 
komboniánusok, valamint a Szent 
Egyed közösség laikus csoportjaival. 
A találkozó során számos, formális 
és kötetlen lehetőség nyílt a tapasz-
talatcserére is, a világiak bemutat-
hatták csoportjaik működését, prog-
ramjaikat, megoszthatták sikereiket 
és nehézségeiket is.

Mivel a legtöbb résztvevő dolgozó 
ember, szabadságot kellett kivenniük 
a találkozó idejére, és távol kellett 
lenniük a családjuktól. Volt, akinek 
gondja akadt a vízum megszerzésével, 
de mindannyian úgy érezték, hogy a 
szemináriumon való részvételük ki-

váltság, mely megérte az áldozatot. 
Hiszen feléledt bennük egyrészt a 
hála, hogy aktív tagjai lehetnek cso-
portjaiknak - Szent Arnold lelkiségét 
követve - másrészt a lelkesedés, amit 
otthon átadhatnak, és ami segíti őket 
a további munkájukban. 

Stanislaus Lazar svd missziós titkár 
és Tim Norton svd, az Ad Gentes Köz-
pont programigazgatója segítségével 
a résztvevők terveket dolgoztak ki, 
hogy a jövőben hogyan erősítsék to-
vább a világi csoportok közötti kap-
csolatokat. Saját tapasztalataik őszin-
te és odafigyeléssel végzett vizsgálata 
után javaslatokat is megfogalmaztak, 
melyek a központi rendvezetés elé 
kerülnek. Nem rejtették el a felmerü-
lő nehézségeket és a kihívásokat sem. 

A rend világi segítői számára ren-
dezett első nemzetközi találkozó a 
társaság számára is nyilvánvalóvá 
tette, hogy a verbiták, a missziós nő-
vérek és az örökimádó missziós nő-
vérek mellett a laikus munkatársak 
is szorosan Szent Arnold családjához 
tartoznak.

Sonny de Rivera svd
Fordítás: Ivan Henrietta

Világmisszió

Szent Arnold családjában
Világi segítők nemzetközi találkozója Olaszországban

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.

És tanítsátok meg oket
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A világ a mi plébániánk

A kínai rendtartomány négy területet 
foglal magába: a szárazföldi Kínát ma-
gát, Tajvant, Makaót és Hongkongot. 
Másfél milliárdos lakosságával a Kínai 
Népköztársaság a világ legnépesebb 
országa. A lakosság 92 százaléka kínai, 
a fennmaradó 8 százalékot különbö-
ző, saját nyelvű és kultúrájú kisebbsé-
gek alkotják. Némelyek integrálódtak 
a többségi társadalomba, míg mások 
ragaszkodnak etnikai-kulturális iden-
titásukhoz, és az autonómiáért küzde-
nek. Hosszú századokon át Kína a világ 
egyik vezető birodalma volt, mígnem a 
XIX. században betörtek az országba a 
hatalomért versengő nyugati államok. 
1949-ben az ország felszabadult az ide-
gen uralmak alól, és megalakult a jelen-
leg is fennálló Kínai Népköztársaság. 

A vitatott státuszú Tajvan a föld má-
sodik legsűrűbben lakott országa. Kul-
túrájában keveredik a kínai, a japán és 
az európai hatás. A szigetet már a III. 
században kínaiak lakták, majd hol-
land gyarmat lett, a XX. században 
pedig többször is japán megszállás alá 
került. Hongkong és Makaó a Kínai 
Népköztársaság különleges igazgatású 
területei. Hongkong brit, míg Makaó 
portugál gyarmat volt. 

A kereszténység Kínában már a 
Krisztus utáni VII. században megje-
lent, de az évszázadok alatt többször 
is betiltották. Jelenleg a kormány azt 
követeli, hogy az egyházak szakítsa-
nak meg minden külföldi kapcsolatot, 
így a katolikus egyház szakítson a pá-
pával is. A püspökök kinevezésének 
állami felügyelete megosztotta a helyi 
egyházat: létezik földalatti és hivatalos 
egyház. A vidéki katolikus közösségek 
megfogyatkoznak és elöregednek, mi-
vel a gazdasági növekedés a városokba 
vonzza a fiatalokat. Tovább rontotta a 
helyzetet az „egy-gyermek” politika, 
mely 2015-ig a kínai kormány hivata-
los családtervezési programja volt, így 
a katolikus családok is egyre kevesebb 
gyermeket vállaltak, és mind keve-
sebb papi és szerzetesi hivatást adtak. 
Ugyanakkor a katolikus hívek száma 

megduplázódott a kommunista rezsim 
idején, és a laikusok egyre aktívabban 
kapcsolódtak be az evangelizációs és 
szociális szolgálatba.

A tajvani lakosság többsége buddhis-
ta vagy taoista, de a különböző keresz-
tény egyházaknak is egyre több tagjuk 
van: a lakosság 4,5 százaléka keresz-
tény, akiknek a fele katolikus. 

Kína a verbiták első missziós területe, 
melyet a rendalapító Janssen Szent Ar-
nold választott, és ahol Freinademetz 
Szent József szolgált. A verbiták felada-
tuknak tekintik a misszióban a szüksé-
get szenvedők támogatását önazonos-
ságuk, emberi méltóságuk keresésében; 
a hagyományos és modern kínai kultú-
rák és vallások megismerését a szemé-
lyes kapcsolatokon keresztül; az evan-
gélium hirdetését a keresők számára; 
valamint az evangéliumi közösségek 
építését.

Tajvanon a verbita rend kilenc plé-
bániát igazgat a sziget déli részén és to-
vábbi négyet Tajpejben. A fővárosban 
található a Fu Jen Katolikus Egyetem, 
melynek vezetésében a verbiták is részt 
vesznek. Magyar vonatkozása is van 
az egyetemnek: itt oktatott haláláig a 
magyar verbita szerzetes, Zsoldos Imre 
atya, egyetemi tanár, nyelvész, költő, 
műfordító.

Hongkongban a verbiták öt plébáni-
át vezetnek, valamint az azokhoz kap-
csolódó iskolákat. Pár rendtárs a mig-
ránsokkal foglalkozik. Makaón néhány 
szerzetes szolgál: egy plébánián dol-
goznak, illetve tanítanak a Szent József 
Egyetemen. 

A kínai tartományban, a négy terüle-
ten összesen 151 szerzetes él 20 nem-
zetből. A közösség számára a kihívást 
a szerzetesi és misszionáriusi önazonos-
ság őrzése jelenti, mert könnyű átcsúsz-
ni az „egyházmegyés életstílusba”. Mi-
vel a tartományban kevés az új hivatás, 
örömmel üdvözlik a világ minden tájá-
ról jelentkező fiatalokat, akik a tajvani 
és hongkongi egyetemen készülnek a 
missziós hivatásra.

Hajós Katalin

Az első missziós terület
A kínai rendtartomány
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Válaszul a menekültválságra a szer-
zetesi kongregációk európai tartomá-
nyai létrehoztak egy kis közösséget 
Görögországban. A Jezsuita Mene-
kültszolgálattal együttműködve 2017 
májusától három missziós nővér, Ada 
nővér Ausztriából, Clara nővér Indo-
néziából és Preethi nővér Indiából is 
segíti az Athénban tartózkodó migrán-
sokat.

A jezsuiták által irányított menedék-
házban 40–50 migráns él – főleg csa-
ládok és nők –, akik Szíriából, Irakból, 
Pakisztánból és Afganisztánból érkez-
tek. Mindegyiküknek az a célja, hogy 
eljusson Nyugat-Európába, ahol már 
ott vannak a családtagjaik, házastár-
suk vagy gyermekük. Nagyon erős a 
motivációjuk, hogy jobbá tegyék saját 
és gyermekeik életét. Arra vágynak, 
ami nekünk megadatott: biztonságban 
és szabadságban élni, félelem nélkül. 
A missziós nővérek szolgálatának ér-
telmét jól összefoglalta Preethi nővér: 

„Az élet mindnyájunk számára becses. 
Értékelem az életemet, a szólásszabad-
ságomat, azt, hogy szabadon mozog-
hatok, élhetek boldog életet és sza-
badon élvezhetem az emberi jogokat, 
anélkül, hogy megsértenék másokat. 
Ez az az élet, amit mindannyiunk szá-
mára szeretnék. Ez minden ember ki-
áltása, különösen a menekülteké, akik 
azt kérik, bánjunk velük tisztelettel és 
méltósággal, emberekként és nem ál-
latokként.” 

Mi, egyszerű emberek nem tudjuk 
megoldani a menekültválságot Euró-
pában, de nem vagyunk tehetetlenek, 
mert jelenlétünk, gondoskodásunk 
és szeretetünk által visszaadhatjuk a 
méltóságát azoknak, akiktől elvették 
azt. Az ausztriai tartományfőnöknő, 
Hemma Jaschke ssps nővér november-
ben meglátogatta az athéni közösséget. 
Elmondta, hogy bár az a városrész, 
ahol a nővérek laknak, nincs messze 
a főváros központjától, mégis szegény 

környék. Errefele számos gyorsétte-
rem működik, melyeket migránsok 
vezetnek. A Jezsuita Menekültszolgá-
lat által bérelt házban van a nővérek 
lakása, a menekültszolgálat irodája, és 
egy nagy konyha, ahol a délutánon-
ként migránsok és a környék lakói ta-
lálkozhatnak. 

Preethi nővér és Clara nővér a szoci-
ális munkásokkal és az önkéntesekkel 
közösen felelősek a menedékházban 
élő családokért. Ada nővér, aki ápo-
ló és szülésznő, segíti a betegeket és 
a szenvedőket. A nővérek mindenek-
előtt igyekeznek jelen lenni a migrán-
sok számára, akik megosztják velük 
történeteiket, aggodalmaikat és örö-
meiket. A nővérek jelenléte biztonsá-
got és reményt ad a sok szörnyűséget 
és nehézséget átélt embereknek. 

A nővérek lakásában lévő kis ká-
polna mindig nyitva áll az önkéntesek 
előtt, akik gyakran ellátogatnak oda. 
A dolgozók és az önkéntesek minden 
pénteken szentmisén vesznek részt, 
hogy erőt merítsenek az Eukarisztiá-
ból a szolgálathoz. 

Hemma nővér egy Jeremiás köny-
véből származó idézettel foglalta ösz-
sze athéni élményeit: „Hiszen tudom, 
milyen terveket gondoltam el felőle-
tek – mondja az Úr; (…) reménységgel 
teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29,11) 
A három missziós nővér jelenléte 
Athénban pontosan ezt mutatja fel: a 
reménység jelei ők azoknak az embe-
reknek az életében, akiket kísérnek.  

Zygar Malgorzata ssps

„Reménységgel teli 
jövőt szánok nektek”
A migránsok szolgálatában Athénban

Isten arra hívott meg minket, 
hogy az ő szeretetének szolgálói legyünk.

SZENTLÉLEK 
SZOLGÁLÓI 

MISSZIÓS NŐVÉREK
Több mint háromezer nővérünk tevékenyke-
dik a világ negyvenhét országában. Nemzet-
közi közösségekben élünk, sokféle munka-
körben 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

óóMissziós novérek



sta – 2018. tavaszVilágp16

„Atya, mennyibe kerül egy szentmi-
se?” „Kedvesem, annyiba, hogy Ön azt 
nem tudná kifizetni.” Gyerekkorom-
ban, ministránsként gyakran voltam 
tanúja ilyen beszélgetésnek, ahogy 
plébánosunk, Marek atya ezzel a kis 
viccel próbálta világossá tenni a hívek-
nek, mi a miseintenció, azaz a mise-
szándék lényege.

Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy 
a szentmise árát Jézus Krisztus már ki-
fizette. Az adománnyal, amelyet szán-
dék kérésekor adunk, hozzájárulunk 
a plébánia működéséhez, a papok és 
a szerzetesek eltartásához. Több egy-
házközségben a kántor és a sekrestyés 
munkáját is ebből az összegből fizetik 
ki. A papok számára ez egy fontos 
anyagi forrás, ami segít, 
hogy a lelkipásztori 
szolgálatukat 
ne korlátoz-

zák anyagi nehézségek. Képzeljük el, 
hogy milyen furcsa lenne, ha egy pap 
– úgy, ahogy ma a legtöbb szakember 
megteszi – kiszállási és óradíjat számol-
na fel például egy kórházi betegnek, és 
a számlát otthagyná az ágyánál. Egy 
pap nem a pénz miatt megy el a kór-
házba a betegekhez. Nem a pénzért ül 
be a gyóntatószékbe. Viszont miután 
befejezi szent szolgálatait, a pap is szí-
vesen leülne az asztalhoz, hogy egyen 

egy meleg ebédet, 
neki is ki kell fi-
zetnie a számláit, 

tankolnia kell 
az autóba, 
amellyel a 
hívekhez 

is jár.

Talán sokan félreértik ennek az 
adománynak a lényegét, amikor az-
zal szembesülnek, hogy egy szentség 
kiszolgáltatásának feltételeihez egy 
meghatározott ár kifizetése is tartozik. 
Ezért inkább az adomány, illetve a 
felajánlás szót használjuk, hiszen nem 
lenne jó, ha valaki azért nem tudna 
hozzájutni Isten ajándékaihoz, ame-
lyek a szentmise kegyelmi forrásánál 
megkaphatók, mert anyagilag nem 
engedheti meg magának. Emellett 
az egyház gondoskodik arról, hogy 
a papok szentmiséket mutassanak be 
bármiféle díj vagy adomány nélkül 
is. Például minden plébános köteles 
szentmisét felajánlani a hívekért min-
den vasárnap és a parancsolt ünnepe-
ken, esetleg a legközelebbi szabad idő-
pontban. A rendalapító Szent Arnold 
is előírta, hogy a verbita papok gyak-

ran mutassanak be misét a rendi 

Világmisszió

Atya, mennyibe kerül egy szentmise? 
A misszió támogatása miseszándék kérésével
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Világmisszió

szándékokra, például a Szentlélek tisz-
teletére minden hónap harmadik hét-
főjén, a Jézus Szíve tiszteletére minden 
elsőpénteken, aktuális szándékokra 
húsvétkor, pünkösdkor, karácsonykor 
és egyéb nagyobb ünnepeken. Az egy-
házi törvény arra is biztatja a papokat, 
hogy mutassanak be szent áldozatot 
a szegények szándékaira is, azokéra, 
akiknek valóban nincs pénzük, hogy 
adakozzanak.

A szentmise lényege mindig ugyan-
az, de a körülmények vagy élethelyze-
tek szerint többféle miséről beszélünk: 
van énekes vagy csendes, ünnepi, 
hétköznapi, püspöki és így tovább.  
Egy különleges verbita kezdeménye-
zés a miseszövetség, amit a Világpos-
ta régi olvasói már ismerhetnek. Ezt 
Szent Arnold alapította, hogy felhívja 
a figyelmet a szentmise nagy értéké-
re. Az általános rendfőnök kijelöl hét 
verbita papot, akik különböző konti-
nenseken minden egyes nap szentmi-
sét mutatnak be mindazokért, akik 
tagjai a miseszövetségnek. Ezen kívül 
a verbita papok – akkor is, ha nem 
plébánián dolgoznak, hanem életük és 
szolgálatuk a missziósházban zajlik – 
minden napra kapnak egy miseinten-
ciót a rendi elöljárók vagy egy adako-
zó szándéka szerint.

A hívek sok helyen hagyományosan 
csak a halottakért kérnek szentmisét. 
Viszont a szent áldozat kegyelmi ára-
dása nem csak az elhunytakért van. 
Kérhetünk szentmisét hálaadásként, 
betegért, várandós nőért, családért, 

kereszteléskor, elsőáldozáskor, bér-
máláskor, házasságkötés napjára, év-
fordulókon, papszentelés napjára, 
megtérésért, születésnapi, névnapi 
ajándékként, egy nagyon nehéz ügyért, 
jó munkáért és még sorolhatnánk. Ez 
csak néhány ötlet arra, hogy hogyan 
tudunk lelki ajándékot adni azoknak, 
akiknek szükségük van rá.

A Párbeszédek című művében egy 
érdekes történetet mesél el Nagy Szent 
Gergely pápa (†604). Abban a kolos-
torban történt, amelynek korábban ő 
volt az elöljárója. Élt ott egy Jusztusz 
nevű szerzetes, aki jól értett a gyógyí-
táshoz, sok embernek segített. Ami-
kor közeledett az élete vége, kiderült, 
hogy három arany pénzérmét rejtett 
el a gyógyszerei között. Mivel ez egy 
nagyon súlyos bűn volt a szerzetesi sze-
génység ellen, Gergely pápa hívatta a 
kolostor akkori elöljáróját, és utasítot-
ta, hogy szigorúan büntesse meg Jusz-
tusz testvért: a rendtestvérei közösítsék 
ki, ne foglalkozzanak vele, így fejezve 
ki azt, hogy undorító, amit tett. Halála 
után pedig nem temethetik majd el ott, 
ahol a többi szerzetes nyugszik, hanem 
a trágyagyűjtő hely mellett, egy gödör-
be kell bedobni a testét a három ér-
mével együtt. Gergely pápa azt akarta 
elérni, hogy Jusztusz megbánja a bűnét 
mielőtt meghal, a többiek pedig jobban 
figyeljenek a szegénységre. 

Jusztusz testvérnek azonban senki 
nem szólt erről, később édestestvéré-
től tudta meg, hogy rendtársai miért 
nem állnak szóba vele. Megbánta a 

vétkét és nemsokára meghalt. Gergely 
pápa azonban nem tudott megnyu-
godni. Egy hónap múlva újra hívatta 
a kolostor elöljáróját és megbeszélte 
vele, hogy harminc napon át minden 
nap mutassanak be szentmisét Jusztusz 
testvérért. Ezt már az elhunyt szerze-
tes testvére sem tudta. Egy idő után 
azonban megjelent neki Jusztusz, és 
azt mondta: „Eddig rossz volt, de most 
jól vagyok, mert befogadtak a közös-
ségbe”. A testvér elmondta látomását a 
szerzeteseknek, ők pedig kiszámolták, 
hogy akkor, amikor ez történt, pont 
harmincadik napja mutattak be szent 
áldozatot Jusztuszért. Innen ered a 
gregorián misesorozat hagyománya: 
egy elhunytért harminc, egymást meg-
szakítás nélkül követő napon mutatnak 
be szentmisét. 

Mi, verbiták hálásan köszönjük a se-
gítségét mindazoknak, akik valamilyen 
módon támogatnak minket. Többek 
között azoknak, akik azzal is hozzájá-
rulnak a magyarországi missziónkhoz, 
hogy időnként szentmisét mondatnak 
velünk.

Jelentkezés a Verbita Missziós Mi-
seszövetségbe:

w w w . m i s s z i o s t i t k a r s a g . h u /
miseszovetseg

Személyes, egyszeri miseintenció is 
kérhető a verbita atyáktól, akár a hon-
lapunkon keresztül is:

www.verbita.hu/szentmise-szandek
Wolowicz Ádám svd

STAVILÁGP
ONLINE

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 10700024-69018251-50100002M
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ég A Világposta már nem 
csak nyomtatot formában, 
hanem digitálisan, akár okos esz-
közökön is olvasható ingyenesen 
az issuu.com/missziostitkarsag 

oldalon.
Kérjük, jelezze a Missziós Titkár-

ságon, hogyha ezentúl online 
szeretné olvasni a Világpostát, és 
nem tart igényt arra, hogy postán 

elküldjük a nyomtatott lapot.
Missziós Titkárság 

• verbita@verbita.hu
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Zsoltárokkal és csenddel – ezzel a címmel tartottak 
lelkigyakorlatot a verbita atyák a kőszegi Szent Imre 
Missziósházban december 15. és 17. között. A progra-
mon negyvenen vettünk részt. 

Burbela Gergely és Wolowicz Ádám atya mindent 
megtettek azért, hogy a csöndben meghalljuk azt, amit 
Isten mondani akar nekünk. Ehhez kaptuk segítségül 
a zsoltárokat, hogy közelebbről is felfedezzük szépsé-
güket, a bennük rejlő igazságokat, és hogy szavainkká 
legyenek, amikor Istennel akarunk beszélgetni.

Istennel csak akkor tudunk beszélgetni, ha csönd van 
bennünk. Gergely atya megmutatta, hogyan is tudjuk 
ezt a belső csendet megteremteni. A sok változatos 
program, az előadások segítettek abban, hogy Istent 
helyezzük figyelmünk középpontjába. Istent, aki ben-
nünk él.

A program fontos része volt a szentmise, és megta-
pasztalhattuk a közösségben mondott zsoltáros ima, a 
zsolozsma szépségét is. Mindenki letehette a terheit a 
bűnbánat szentségében, és lelki beszélgetésekre is le-
hetőség volt a verbita atyákkal. Csodálatos volt az esti 
csöndes szentségimádásban megtapasztalni, milyen kö-
zel van hozzánk Isten az Oltáriszentségben. 

Sokan kedvet és indíttatást kaptak arra, hogy otthon 
is imádkozzák a zsolozsmát, olvassák a zsoltárokat, és 
a csöndes szemlélődést is sokan szeretnék beépíteni az 
életükbe.

Ez a hétvége a csend, a béke szigete volt, ahol kicsit 
megálltunk, és hagytuk, hogy Isten megérintsen és meg-
újítson minket. Megpihentünk Jézus karjaiban. A kő-
szegi Szent Imre Missziósházban a jövőben is tartanak 
hasonló lelkigyakorlatokat, melyekre szeretettel várnak 
mindenkit, aki szeretne helyet és időt találni a tölteke-
zésre, szereti a csöndet és a jó közösséget.

Szlávik Andrásné

Zsoltárokkal és csenddel
Lelkigyakorlat a kőszegi missziósházban

Missziós barátok találkozója

a Szent Arnold  
Lelkigyakorlatos Házban, Budatétényben

KÖVETKEZŐ ALKALMAK: 

• MÁRCIUS 18. 
(rendhagyó módon a hónap utolsó előtti vasárnapja) 

JÉZUSI GYALOGLÁS – TEST ÉS LÉLEK IMÁJA 
(Molnár Renáta életmódtréner)

• ÁPRILIS 29. 
A SZABÓ CSALÁD INDIAI ZARÁNDOKLATA 

(Szabó Sándor és családja)

• MÁJUS 27. 
ÚTKERESÉS HÁZA  

(Bayer Robi és Mari)
• 17.15 – szentségimádás és gyónási lehetőség  

• 18.00 – szentmise • 19.00 – előadás 
• 20.00 – agapé,  kötetlen beszélgetés

óóBelso úton

Papi lelkigyakorlat 
Vezetik: Burbela Gergely és  

Wolowicz Ádám verbita szerzetesek

Időpont: június 23-26.
Helyszín: Verbita Központ
Kőszeg, Park u. 1.
06-30/280-0106
koszeg@verbita.hu
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Kedves Gyerekek! 

Jézusnak gyakran vetették a sze-
mére, hogy rossz életű emberekkel 
barátkozik, szóba áll velük és sze-
retettel fordul feléjük. „A bűnösök 
barátjának” nevezték őt. Jézus vi-
selkedésében Isten szeretete tükrö-
ződött. Isten szeret minden embert, 
mindent megbocsát és mindenkit 
szeretne elvezetni magához, külö-
nösen azokat, akik elfordultak tőle 
és letértek a jó útról. A nagyböjt 
időszaka is erre emlékeztet minket: 
Isten mindig visszavár és szeret min-
ket. A következő történet segít job-
ban megérteni ezt.

Az oldalt összeállította: 
Zygar Malgorzata ssps

Kis misszionárius

A bűnösök barátja

Mit válaszolt Jézus azoknak, 
akik azzal vádolták, hogy bű-
nös emberekkel barátkozik? 
Kiderül, ha megfejted a rejt-
vény a betűk kódjai segítsé-
gével. ▼

A jel
Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig 

múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő 
ülésre. Miután kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratla-
nul így szólt: 

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok 
hazafelé. 

Áradt belőle a szó, elmesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, 
és az a bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, 
akiktől a két év alatt, amíg börtönben volt, semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy 
szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat, és meglátogassák őt. Küldött 
nekik levelet, ám mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 
három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen 
velük. Levélben a bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik. 

Miután kiengedték, felszállt az első olyan buszra, ami a házuk előtt halad el, 
ahol felnevelkedett és ahol a szülei még most is élnek. Azt írta a szüleinek, ha 
megbocsátanak, egy jelet kér tőlük, amit jól láthat az autóbuszból: ha vissza-
fogadnák őt, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a 
jelet, nem száll le a buszról, és örökre eltűnik az életükből. 

A házhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert 
kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a 
szalagot. Útitársa végighallgatta történetét, és udvariasan megkérte a fiút: 

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból. 
Amikor a nő meglátta az almafát, könnyeivel küszködve megérintette a fia-

talember vállát: 
– Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják.

Bruno Ferrero nyomán



A téli lapszámunk rejtvényének megfejtése Ferenc pápa egy gondolata volt Szent Józsefről: a hallgató szent, óvja és 
elkíséri Jézust növekedésében, bölcsességben, korban és kegyelemben. Nyertesek: Kovács Marianna – Nagylózs; 
Markovits László – Pápa; Hornyák Jánosné – Boldogkőváralja. Gratulálunk! Aktuális rejtvényünk megfejtése három 

részből áll: egy kimagasló egyháztanító, püspök neve és születési helye, illetve egy gondolata. Beküldési határidő: április 30.

Mozaik

„Krisztus szeretete sürget minket” 
(2Kor 5,14)

július 2-7: gyermektábor (életkor 7-14)
július 16-21: ifjúsági tábor (életkor 14-18)

július 30-augusztus 3: családi tábor 

Helyszín: 
Őri István Ifjúsági Ház, Kőszeg

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Hurgoi Sándor svd atyánál +36 30 677 3974 • missziostabor@verbita.hu Online jelentkezés: verbita.hu/missziostabor


