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Új általános elöljárót választott
az Isteni Ige Társasága
általános káptalanja
Június 17. és július 14. között zajlott az Isteni Ige Társasága 18. általános
káptalanja Róma mellett, Nemiben, a verbiták Ad Gentes Központjában. A káptalan július 4-én új generálist választott: Paulus Budi Kleden lett az Isteni Ige
Társasága tizenkettedik általános elöljárója.
Budi Kleden 1965-ben Indonéziában született. 1985-ben csatlakozott az Isteni
Ige Társaságához. 1987-ben tette le első, ideiglenes fogadalmát, majd 1992-ben
tett örökfogadalmat. Ausztriában, a St. Gabriel Missziósházában végezte teológiai tanulmányait. 1993-ban szentelték pappá.
Első missziós kinevezését Svájcba kapta (1993-1996), majd Indonéziában, a
ledaleroi verbita szemináriumban dolgozott. 2005 és 2008 között a rend indonéz tartományi tanácsának tagja volt. 2012-ben a társaság generális tanácsának
tagjává választották. Ebben a minőségben folytatja munkáját, ameddig néhány
hónapon belül át nem veszi az általános elöljárói hivatalt.
Forrás: Arnoldus Nota

Verbita szerzetes Magyarország
új apostoli nunciusa
Ferenc pápa július 4-én Michael August Blume alessanói (Alexanum) címzetes érseket, verbita szerzetest nevezte
ki Magyarország apostoli nunciusává.
Michael August Blume Indiana állam északi részén, South Bendben
született 1946. augusztus 30-án. A
magyar kivándorlók által alapított
helyi Magyarok Nagyasszonya templom közösségéhez tartozott, és a plébánia által fenntartott iskolába járt.
Tizennégy éves korában az amerikai
katolikus hetilapban, az Our Sunday
Visitorban olvasta a verbiták hirdetését, melyben a rend hívta a szerzetesi
és misszionáriusi szolgálat iránt érdeklődő fiatalembereket. Úgy érezte, hivatása támadt, ezért az Isteni Ige Társasága perrysburgi kisszemináriumában
tanult tovább. 1972. december 23-án
szentelték pappá a Magyarok Nagyas�szonya templomban.
1974-ben megkezdte misszionáriusi
szolgálatát Ghánában: az első nyolc
évet Cape Coastban töltötte, ezt követően kisebb városokban, majd hét
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évet Accrában, az ország fővárosában
szolgált. Két ciklus erejéig a verbiták
ghánai, valamint togo-benini tartományának elöljárója is volt.
Tizenhat év misszionáriusi szolgálat
után, 1990-ben Rómába hívták, ahol
eleinte az Isteni Ige Társasága generális tanácsának titkáraként működött,
majd pedig a Kivándorlók és Utazók
Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsában dolgozott. 2005-ben nevezték ki Benin és Togo apostoli nunciusává, 2013-tól pedig Uganda apostoli
nunciusa volt.
Forrás: Magyar Kurír
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Krisztus szeretete
sürget minket
Vannak dolgok az életünkben,
amelyek sürgetnek bennünket. Mi
az, ami sürget minket, hogy jót tegyünk? A felelősség, az elköteleződés, a hűség? Mi az, ami sürget, és
megmutatja az élet értelmét? Ez a
csodálatos erő a szeretet, ami segít
bennünket, hogy meghaladjuk önmagunkat, saját önzésünket.
A szerelmesek nagyon sok időt
adnak egymásnak; a hűségben élő
házastársak ki tudnak tartani a másik mellett a betegségben, a szenvedésben is; a barátok, bármi történik,
meg tudják hallgatni és el tudják
fogadni a másikat, meg tudnak bocsátani, tudnak önzetlenül segíteni.
Mindezt csak a szeretet tudja véghezvinni, ami bennünk van a születésünktől.
Ennek a szeretetnek a neve: Isten.
Isten a szeretet. Isten a csönd, és ebben a csöndben megtapasztaljuk az ő
szeretetét.
Isten, aki a szeret, Jézus Krisztusban teljesen megmutatta önmagát.

Jézus Krisztus szeretete, az a szeretet,
amely után valóban éhezünk. Ez nem
romlik meg, nem múlik el soha, nem
változik gyűlöletté, sem közömbösséggé – ahogy Barsi Balázs OFM atya
egy elmélkedésben írta. A mi emberi
szeretetünk, ha nem gyökerezik Istenben, sokszor elmúlik, gyűlöletté vagy
közömbösséggé válik, és ha ezt engedjük, akkor tönkreteheti életünket.
Engedjük, hogy Krisztus szeretete
sürgessen minket, de ehhez az kell,
hogy még több figyelmet fordítsunk arra, aki bennünk él, és aki a
szeretet teremtője. Engedjük, hogy
sürgessen minket Krisztus szeretete,
amikor nagyon nehéz megbocsátani,
meglátni a jót másokban, újra kérni
valamit másoktól, újra bízni, beismerni a hibáinkat, az igazat mondani… Amikor egy beteg testvér ágya
mellett kell lenni türelemmel, viselni
kell nehéz természetű embertársunk
gyengeségeit, másságát, és sok más
helyzetben, melyekről csak te tudhatsz, kedves Olvasó.

Nagy szeretettel várunk idén is a
Világmisszió Országos Ünnepére,
melynek keretében Isten kegyelméből három verbia missziós rendtestvért diakónussá fog szentelni Német
László svd nagybecskereki megyéspüspök. Jézus szeretete sürgessen
minket, hogy újra találkozzunk!
Burbela Gergely svd
tartományfőnök
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Örökfogadalom előtt
Ngamba Mungwala Albert és Mawasala Mbela Fabien szeptember 8-án teszik le örökfogadalmukat a kőszegi Szent Imre Missziósházban. Az ő tanúságtételüket olvashatják.

Egy hétgyermekes katolikus családban születtem a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol kiskoromtól
fogva katolikus hitben neveltek a szüleim. Gyermekként ismertem papokat,
szerzeteseket, akik lelkipásztorkodtak
ott, ahol szüleim pedagógusként dolgoztak. Egyszer részt vettem apukám
kollegájának a fia újmiséjén. Nagyon
megható volt számomra az ünnep.
Éreztem valamit, de nem különösen
foglalkoztam vele, hiszen még középiskolás voltam, még nem döntöttem
el, hogy mit kezdjek az életemmel.
A gimnázium utolsó előtti évében,
tizenhét éves koromban részt vettem
egy papszentelési misén, melynek során nagyon megmozdult bennem a
papi hivatás gondolata. Az egész esemény nagyon megérintett, különösen
az evangélium idézet: „Az aratni való
sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért
az aratás Urát, küldjön a munkásokat
aratásába.” (Mt 9,37–38) A prédikációban nagy hangsúlyt kapott a papi
hivatás és feladat a nép megszentelésére. Amit hallottam, betöltötte a
gondolataimat, és egész héten azon
töprengtem, mit jelent ez számomra.
Nem értettem, mit üzen nekem Isten.
Egyre nyugtalanabbul éreztem magam, így elmentem egy ismerős kispaphoz, hogy megosszam vele mindezt. Ő azt tanácsolta, hogy találjak egy
lelkivezetőt, és vele tisztázzam amit
magamban, érzek.
Egy verbita szerzetes lett a
lelkivezetőm, és elég komoly programot kínált nekem. Havonta egyszer
találkoztunk és a prófétai hivatásról
elmélkedtünk, beszélgettünk: Samuel,
Jeremiás, Izajás alakjáról. Részt vettem plébániai hivatásgondozási programokon, főleg lelkinapokon, minden
hónap első vasárnapján. E programok
segítségével másfél év után elhatároztam, hogy pap szeretnék lenni, érez-
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tem, hogy Isten hív engem erre a pályára.
A sikeres plébániai, majd az országos szintű felvételi vizsga után 2007ben bekerültem a verbita képzésbe jelöltként. Onnantól kezdve, évről évre
megerősödött a hivatásom, és mind
jobban elköteleztem magam a szerzetesi életben az Isteni Ige Társaságában.
Verbitának lenni számomra azt jelenti: Krisztus apostolává válni a jelen
században. Az emberek szívét evangelizálni, hogy ott Krisztus örömhíre
lakóhelyet találjon – amint alapítónk
is imádkozta, „Éljen Jézus szíve az emberek szívében”. Mert az igazi missziós terület az ember szíve. Másképpen
mondva, Krisztus örömét adni tovább
a világnak, és késznek lenni oda menni, ahova Krisztus hív és küld, hogy
az ő parancsát teljesítsük. Ez a verbita
lelkület, ami valóban Krisztus apostolává tesz minket, ahogy a mottónk
kifejezi: „Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot”. (Mk
16,15)
Ngamba Mungwala Albert svd

Hivatás

Az aratni való sok,
de a munkás kevés

... Isten álma rólad.
... Isten ajándéka
neked.
... Isten útja hozzád –
és rajtad keresztül a
világon mindenkihez.
Hurgoi Sándor svd
– hivatásgondozó
• hivatas@verbita.hu
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Pecsétet teszek
keresztény identitásomra
A Kongói Demokratikus Köztársaságban láttam meg a napvilágot 1986.
november 25-én, többgyermekes keresztény családban. Egy évesen, 1987.
május 4-én részesültem a keresztség
szentségében. Később két éven át
készültem az elsőáldozásra, és 1998.
június 30-án az Eucharisztiában jelen
lévő Úr Jézus beköltözött a szívembe.
1999. május 23-án bérmált meg Louis
Nzala Kianza, Popokabaka megyéspüspöke.
E beavató szentségek révén sokat
fejlődtem és erősödtem a keresztény
életemben az évek során. Egyre aktívabb lettem az egyházközösség életében, több plébániai csoportnak is tagja voltam. Mindezek természetesen a
szüleimnek köszönhetők, akiktől katolikus nevelést kaptam és a keresztény értékeket örököltem. Jó példájukkal megmutatták, hogy mik az élet
fontos helyszínei: a család, a templom
és az iskola.
Mit is értek én e fogalmak alatt? A
család értékes hely egy afrikai ember
számára, erős családi összetartás van.
A család egyrészt Isten ajándéka, és a
családból származik a hivatás. Másrészt a család az első iskola, ahol sok
mindent tanulhatunk. A családban
tapasztaltam meg először az imádság
helyét és a szeretetet. A családból pedig az út a templom felé vezetett. A
templom fogalma utal az egyházra. Ez
a második legértékesebb helyszíne az
életemnek, az Istennel és a másokkal
való találkozás helye. És végül az iskola. Míg templom volt a mi kis falunkban, iskola nem. Azért hétfőtől
szombatig minden nap oda-vissza 24
kilométert kellett megtennem gyalog,
hogy általános iskolába járhassak. Milyen élmény! Minden gyereknek, aki
tanulni akart, meg kellett ezt az utat
tennie.
Az iskolai kötelességek mellett voltak feladataim a családban és a plébánián is. Voltak olyan napok, amikor
szüleinknek kellett segítenünk suli
után. Tűzifát vagy vizet hozni a főzéshez, esetleg vigyázni a kisebb testvéreinkre. Közben nem feledkeztük meg a
plébániai feladatokról sem (énekpró-

bák, ministrálás stb). De volt idő a
játékra, sportolásra is. Ez az időszak
emlékezetes marad számomra, sok
mindent tanultam ezekből.
Általános iskolás koromban többször felmerült bennem a kérdés: „mit
tehet az az ember, aki pap akar lenni?”. Édesapámnak is feltettem ezt a
kérdést, aki jól tudta, hogy nem egyszerű nekünk iskolába járni. Bátorított: „Fiam, ha hírnevet akarsz szerezni a mai világban, sokat kell tanulni,
és szeretni kell tanulni, mert aki szeret
valamit, bármilyen akadály áll is előtte, mindent megtesz, hogy elérje azt,
amire hajlik a szíve – és hozzátette:
Ha pap akarsz lenni, nézz a plébános
atyára.” Ebben a tudatban örömmel
megtettük barátaimmal a mindennapi
utunkat az iskolába.
Az általános iskola hatodik osztálya után a szüleim beírattak a jezsuiták gimnáziumába. Itt éreztem
Isten közelségét. Sok töprengés és
imádság után, és a plébánosom - aki
lelkivezetőm volt -, segítségével elhatároztam, hogy papi pályára lépek.
Miután szóltam erről plébánosomnak, arra kért, osszam meg ezt a szüleimmel is. Édesanyám nem örült az
elképzelésemnek. Édesapám pedig
sürgetett, hogy hozzak döntést, mit
akarok csinálni az életben. 2005-ben,
az érettségi évében Szűz Mária közbenjárása által elhatározásra jutottam.
Kértem a szüleimtől, imádkozzanak
értem, hogy Isten akarata teljesedjen
be az életemben.

Megismerkedtem az Isteni Ige Társaságával egy éves jelöltprogram keretében. 2007-ben léptem be a rendbe,
2012. július 23-án tettem le az első
szerzetesi fogadalmamat. Hat éven
át minden évben megújítottam Isten
kegyemét kérve, hogy egyre jobban
megerősödjek a hivatásomban, és egyre többet tanuljak tőle, hiszen ő maga
mondja: „Tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű”. (Mt
11,29)
Az örökfogadalom számomra szövetségkötés Istennel az Isteni Ige Társasága által. Teljes önátadást jelent:
számomra nincs más, mint Istennek
élni, neki tetszeni, ráhagyatkozni az
egyház szolgálatában a verbita rend
tagjaként. Az örökfogadalommal egy
plusz pecsétet teszek keresztény identitásomra. A szívem telve van hálával,
amiért a rend elöljárói által Isten befogadott gyermekei és szolgálói közé a
verbita rendbe.
Köszönet a családomnak, szüleimnek és testvéreimnek, a rendtestvéreimnek, az egész Arnold családnak és
mindazoknak, akik kísértek ezen az
úton jó tanácsukkal, támogatásukkal
és különösen is imádságukkal. Hiszen
tudjuk, a szerzetes a földön jár, de az
égre emeli a tekintetét, és minderre szükségem volt. Köszönöm, hogy
most veletek tehetem meg ezt a lépést
ezen a földi zarándokúton. Szűz Mária
közbenjárása által Isten áldása kísérjen
mindannyiunkat.
Mawasala Mbela Fabien svd
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Isten Igéje táplál

A szeretet ereje
Krisztus szeretete sürget minket (2Kor 5,14)

Szent Pál apostol nem vallhatta
volna őszintén a krisztusi szeretetet személyes tapasztalat nélkül.
Azt jelentette ki a korintusiaknak,
amit érzett, átélt, aszerint tett tanúságot Krisztus szeretetéről, hogy az
mennyire hatotta át az életét.

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
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Minden Krisztus követő megtapasztalja Isten szeretetét az életében, és tanúságot tesz a hitről és a
szeretetről. A valódi keresztény közösség Isten szeretetét képviseli és
sugározza. A kereszténység pedig
arra ösztönöz minden hívőt, hogy

Krisztus nyomába szegődjön a tettekben is.
Krisztus Jézus isteni szeretetével
elhalmozva Assisi Szent Ferenc vállalta a teljes szegénységet. Kalkuttai
Szent Teréz anya feláldozta az életét
az árvákért, a betegekért és a haldoklókért, és mellettük állt mindvégig.
A salvadori Oscar Romero érsek a
szegények jogainak és az igazság védelmében vértanúságot szenvedett.
Krisztus követői és szent emberek,
akik elhivatottságukban elkötelezték magukat, és Krisztus szeretetét
árasztották szolgálatuk és életük során. Hiszen a szeretet szolgálat, és a
missziós tevékenység kezdeményezése maga a szeretet. A szeretet pedig
tettek nélkül halott, ahogyan „a hit is
halott tettek nélkül”. (Jak 2, 26)
Valóban: Krisztus szeretete sürget
minden megkeresztelt hívő embert.
Pál apostol is érezte, hogy Jézus
Krisztus különleges szolgálatra hívja.
Igazából mindannyiunkat hív erre a
különleges szolgálatra. Akkor tudunk valóban elköteleződni teljesen
Krisztus mellett, ha megtapasztaltunk sürgető szeretetét.
Tete Remis svd

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

Világmisszió

A te testvéred is
köztük van
Mi a világmisszió?
Az utolsó vacsora terméből kell elindulnunk, hogy
megértsük, mi a katolikus a misszió. Egy megilletődött
és megfélemlített csoportot látunk, mely körül a nemrég
még ünneplő tömeg ellenségessé változott. Jézus megmosta a lábakat, amelyek napkelettől napnyugatig fognak
vándorolni, hogy magukkal vigyék az Oltáriszentség hitét
és tanítását. Majd megtörte a kenyeret: ez az én testem,
ez az én vérem…
Ez a jelenet azóta számtalanszor megismétlődött. A testével és vérével jelen lévő Krisztus egy ellenséges világ közepette gyűjti maga köré híveit. A világmisszió történelme
nem más, mint az Oltáriszentség küzdelme és diadala.
A katakombákban az Oltáriszentség lett a Római Birodalom láthatatlan ellenfele. Mellette mit sem ért a közigazgatás ravaszsága. Győzött, és megszűntek az üldözések.
A birodalom összeomlása után neves és névtelen hősök
magukkal vitték az Oltáriszentséget a pogány népek közé.
Fából ácsolt kápolnákban köré gyűjtötték a híveket. Neki
épültek a középkori dómok és a templomok. Ha a hit
hűlni kezdett, az egyház a harcot nem hitvitákkal nyerte
meg, hanem az Oltáriszentség iránti áhítattal.
Jézus nem adott apostolainak „használati utasítást”, leírást, hogy miként kell a hitet hirdetni. Más volt a módszere az első század vándor hithirdetőinek, más a középkor lovagjainak, más az újkori missziós társulatoknak.
A 18. században kezdődő Jézus Szíve tisztelettel elterjedt a gyakori szentáldozás szokása. A Szentlélek ezzel
egy időben missziós társulatokat hozott létre, hogy a hit
terjedjen a fejlődő országokban. Ilyen társulat a verbita
rend is. E missziós munka eredménye, hogy ma az Egyház
jövőjét Ázsiában látjuk.
Századunkban a misszió fogalma radikálisan megváltozott. Nem kell már „világgá mennie” a szerzetesnek, hogy
pogányokat találjon, hiszen minden plébánia körül ott
vannak. Már nem az a fő feladat, hogy megnyerjük az
úgynevezett harmadik világban élőket. Elévült módszer,
hogy „a hit kalandorait” toborozzuk, hogy távoli mis�sziókba menjenek. Mikor ez volt az európai egyház feladata, Isten küldött missziós hivatásokat. Ám Isten erre a
feladatra ma már nem keres munkatársakat Európában.
Ez nem jelenti a világmisszió végét, hanem egy új kezdet. A mai misszió alapeszméjét II. János Pál pápa az újevangelizáció szóval fogalmazta meg.
Szent Ágoston a történelmet a gonoszság és az erény
örök harcának mondta. Ezt a háborút a papság ma nem
tudja egyedül megnyerni, egyszerűen azért, mert a harc
a hitért ma nem az egyház épületeiben zajlik, hanem a

családokban, az iskolákban, a bankokban, a munkahelyeken. Ott, ahol a világi hívek tevékenykednek. Nem elég
csak imádkozni: „jöjjön el a te országod”. Isten országáért
dolgoznunk is kell!
A mai hívek nem rosszabbak, mint a régiek. Sok mindenben a régi fölött állunk. Soha ennyi katolikus nem élt
a világon, soha annyit nem adakoztak, soha annyi templom nem épült. Ennek ellenére évtizedről évtizedre eltűnik a társadalom keresztény vonása. A hiba nem a kereszténységben van, hanem bennünk, akik nem hisszük, hogy
a mai pogányokat nem a plébános téríti meg, hanem a
szomszédban lakó apostol. Ügyetlenek vagyunk. Vannak
templomaink és szószékeink. De amit a Szentlélek épít
a szószékből, azt lerombolja az utca, az újság, a kirakat.
Az égbe csak ezen a földön át vezet az út. De nem dolgozunk eleget, hogy terjedjen Isten országa a földön is.
Imádkozunk, templomba járunk, szentségekhez járulunk.
De vallási meggyőződésünkből nem fakad elég erő. A II.
vatikáni zsinat szerint az egyház azért van, hogy a hitet
hirdesse. És ami az egyház feladata, az minden keresztény
feladata.
Kötelességünk Isten országát előmozdítani. Nem elég,
hogy elvégezzük a vasárnapi ájtatosságot, a vallásosságnak el kell érnie a templomon kívüli életet is. Ha a pogányság elleni küzdelembe nem szállnak be a világi hívek
a műhelyekben, az irodákban, az iskolákban, nem lesz
győzelem.
Valahol egy beomló gyárépület maga alá temetett százakat. Bámészkodó tömeg nézte a mentési munkát. Egy
izmos fiatalember is ott állt a tömegben. Valaki a vállára
tette kezét, és csak ennyit mondott: a testvéred is ott van
köztük. Mintha villám csapott volna a fiatalemberbe, rohant, hogy részt vegyen a mentésben.
E szavaimmal olvasóim vállára teszem kezemet: a te
testvéred is köztük van. Megmentheted.
Gaál Jenő svd
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Missziós nővérek

Minden pillanatban Isten szeretete
és kegyelme rejtőzik
Tíz év szolgálat Magyarországon
Minden, a legkisebb évforduló is jó alkalom, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakra és hálát adjunk Istennek a kapott kegyelmekért. Mi, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek idén tízévnyi magyarországi szolgálatunkra tekintünk
vissza, és szeretnénk hálát adni Istennek ezért az időszakért.
Egy évtizede hatvan év szünet után jöttünk vissza Magyarországra a verbita atyák meghívására. 2008 augusztus végén
érkezett az első két szlovákiai nővér az új budatétényi kolostorunkba. Most, tíz év után eszünkbe jutnak alapítónk,
Janssen Szent Arnold atya szavai, amiket az első missziósház
megnyitásakor mondott: „Ha ebből a házból lesz valami, akkor hálát adunk Istennek. Ha nem, akkor alázatosan mellün-

Vörös Klára nővér
Három évvel ezelőtt jöttem Magyarországra a szép Lengyelországból. Elsősorban Krisztus szeretete
sürgetett, hogy ide jöjjek. Idővel
észrevettem, hogy Isten valóban
elültette szeretete magját a közös
történelmi barátságunkban. Az
egyik kedvenc szentem a magyar
Hedvig, aki hatszáz évvel ezelőtt
feladta saját érdekét a lengyelekért,
és lengyel királynő lett. És ki tudja,
talán az ő szeretettel teljes áldozata
a lengyel nép iránt hozott engem
ide, és tanít, hogy ugyanúgy, mint ő
a lengyeleket, most én szeressem a
népét. Hiszem, hogy Szent Hedvig
mellettem van, és kísér a magyar
misszióban.
Ennek a missziónak különböző
arcvonásai vannak. Óvodában pedagógiai asszisztensként szolgálok,
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ket verjük és beismerjük: nem voltunk a kegyelemre érdemesek.” Nagyon sok szép és sok nehéz pillanatból állt az elmúlt
tíz év, de most még tisztábban látjuk, hogy mindegyikben
Isten szeretete és kegyelme rejtőzött.
Jelenleg a magyarországi missziónk két közösségből áll:
Budapesten és Mélykúton vagyunk jelen, összesen öten.
Foglalkozunk idősekkel és betegekkel, gyerekekkel és fiatalokkal, családokkal, hajléktalanokkal és a Magyarországon
élő kisebbségekkel. Bárhol szolgálunk, mindig Isten szeretete
sürget minket, hogy elvigyük őt minden emberhez.
Fogadjátok szeretettel személyes gondolatainkat a magyarországi jelenlétünkről.

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt
kérek a hétköznapokhoz”– Antoine de Saint-Exupéry gondolata kísért és segített végig eddigi
szerzetesi életemben, és ittlétem
során is. Magyarországi mis�sziónk indulása kis lépésekkel
haladt. Néha úgy érzem, hogy
nincs növekedés, előrehaladás.
De most másként tekintek vis�sza az elmúlt időszakra. Az erő,
Vácott pedig a szociálpedagógus
szakos hallgatók között teszek tanúságot, de számomra mégis a missziós hétvégék és az iskolai lelkinapok
jelentik a „habot a tortán”. A noviciátusom óta a misszionárius Jézus
képe, aki bejárja a falvakat és hirdeti Isten országát, élteti a szolgálatomat. A missziós animáció keretében
zajló programok alkalmat adnak
arra, hogy átéljem azt, amit Jézus és
a tanítványai éltek át akkor. Minden családot, amely befogadott,
a szívemben hordozok, és az otthonuk valóban az én otthonom is
lett. Mindazonáltal a Mesteremtől
tudom, hogy a hely, ahol „lehajthatom a fejemet”, elsősorban az Ő
szíve, és csak így teremthetek otthont aztán azoknak, akikhez küldött. Ezért is imádkozom.

amit az Úr adott a hétköznapokhoz, csodákat művel a jelenben,
amikor már otthon érzem magam
a budatétényi közösségben, az
egyházközségben, amikor már az
önkéntes szolgálataimat sajátomnak tekintem. E csodákat csakis
az idő elteltével lehet észrevenni. Azért, ami a múltban történt
és ahogyan történt és a jelenért is
hála és köszönet a Szentháromság
egy Istennek!

Klewek Anna nővér

Missziós nővérek
hogy az osztályban beszélgetnek hittanról, Istenről és rólam is, így az
erkölcstanos gyerekek is ismertek
engem. Egyszer a hittanóra után,
amikor a kijárat felé mentem, a sorakozó első osztály mellett haladtam
el. Valaki megszólított: „Gosia nővér!” Felnéztem, és a kislány, – aki
nem is járt hittanra – nézett rám.
„Szerinted Isten létezik?” – kérdezte. Rámosolyogtam, és mondtam:
„Igen, létezik”. A kislány arcán is
megjelent a mosoly: „Szerintem is!”
– válaszolta, és boldogan visszaállt a
sorba. Hálatelt szívvel mentem haza
azon a napon, hogy szerzetesként
nem csak szavaimmal, hanem csupán
a jelenlétemmel is evangelizálhatok
az iskolában. Jézus szeretete sürget,

hogy megosszam hitemet másokkal,
és nagy kegyelemnek érzem, hogy
mindennap mesélhetek róla a gyerekeknek.

2009-ben a virágvasárnapi szentmise után útra keltem Indonéziából
Magyarország felé. Azóta állandó
lakos vagyok a budapesti Boldog Jozefa Rendházban.

Különleges testvérkapcsolatot alakítottunk ki a verbitákkal. Mivel Budapesten közel vannak egymáshoz a
rendházaink, nagyon sokszor vagyunk együtt; különösen ünnepeken
vagy születésnapokon. Programokat
szervezünk együtt: például missziós
hétvégeket, a Világmisszió Országos
Ünnepét, fiatalokkal való virrasztásokat, lelkigyakorlatokat, missziós
táborokat. Ezeken a közös programokon mindig nagy öröm van a
szívemben. Magung Fransis atya vezetésével 2009 óta koreai gyerekekkel és családokkal is foglalkozom,
különösen azokkal, akik készülnek
az elsőáldozásra vagy a keresztelőre.

A Pápai Missziós Művek révén
négy és fél év alatt sok magyar
papot és missziós animátort ismertem meg. Madassery Sebastian atyának köszönhető, hogy sok
magyar települést is megismerhettem.
Negyedik éve, hogy hitoktatóként szolgálok Budapesten, három
plébánia területén lévő iskolákban, óvodákban, valamint plébániákon, vegyes csoportokban.
Nagy bizalmat tapasztaltam meg
a plébánosoktól. Sok magyar család és gyermek szívéhez kerültem
közel. Hála nekik a tiszta szeretetükért.

2011 szeptemberében léptem először magyar földre. Akkor két évig
Budapesten voltam, és nagyon szép
élményeket szereztem, amikor a mis�sziós napok során az emberekkel találkoztam. Amíg tanultam a nyelvet, még
minden új volt a számomra. Néhány
év szünet után, három éve jöttem vis�sza Magyarországra.
Tavaly októberben nyitottuk meg új
házunkat a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében, Mélykúton. Köszönök
Istennek minden kegyelmet, amit eddig tőle kaptam. Sokféle módon megtapasztaltam a magyarok kedvességét
és udvariasságát.

Mindig úgy gondoltam, fontos fiatalokkal foglalkozni. Kamasz koromban
az hozott örömet az életembe és mutatott irányt, hogy megismerkedtem keresztény fiatalokkal, akikkel együtt kirándultam és szolgáltam az egyházban.
Él bennem a vágy, hogy segítsek Jézus
körül ilyen közösséget építeni, ahol mindenki megtalálja a helyét, értékeli önmagát és a másikat. Fontosnak tartom,
hogy a mélyre evezzünk, megmutassuk
az imaélet erejét és szentsége szépségét.
A családoknak, a nehéz körülmények
között élő gyerekeknek és fiataloknak
szükségük van a szeretetünkre és támogatásunkra.

Nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy Magyarországra küldött, hogy
itt élhetem missziós küldetésemet. Az
első naptól kezdve otthon éreztem
magam Magyarországon. Ez biztos, a
magyar-lengyel barátságnak köszönhető, amit mindig és mindenhol tapasztalok. Sok közös van a történelmünkben, hasonló a mentalitásunk.
Tíz éve szolgálok Magyarországon
és az elejétől kezdve hittantanárként
dolgozom iskolában, óvodában és
plébánián. Hálás vagyok, hogy Isten
a legkisebbekhez küld, hogy velük
oszthatom meg a hitemet. Sokszor
eszembe jut egy elsős kislány, akivel
egy budafoki iskolában találkoztam.
Ő nem volt hittanos, erkölcstanra
járt. A hittanos gyerekektől tudtam,

Maria Blandina nővér

Zygar Gosia nővér

Junasová Katarína nővér
2018. ősz –
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Táborok

Egy hét a k

Missziós gyerekt
A verbita szerzetesek évről évre nyári missziós táborokban is közvetítik
Krisztus szeretetét az emberek felé.
Nagy élmény volt számomra, hogy
segítőként részese lehettem ezeknek a
táboroknak tavaly és idén is.
A kereszténység sokszínűsége kiválóan megmutatkozik ezeken az alkalmakon: a világ számos országából érkezett verbita atya és testvér, valamint a
missziós nővérek hozzájárulnak ahhoz,
hogy valóban megtapasztalhatóvá váljék
Krisztus szeretete a társadalom különböző rétegeiből, eltérő szociális körülmények közül érkező fiatalok számára.
A közös imák, szentmisék, kirándulások, éneklések, sportolás mindenkit
megmozgatott testben és lélekben egyaránt. Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező táborozók egy hét alatt –
idén július 2. és 7. között – közösséggé
formálódhattak, elmélyülve a Biblia
egy-egy témakörében – ezen a nyáron
Szent Pál apostol leveleiben.
Idén egy missziós gyerektábor indult, így nagy létszámmal zajlott. A
szervezők és a segítők rengeteg programmal készültek. Volt többek között
tábortűz, hangszer nélküli zenélés, vetélkedő, előadás, mókás „esküvői szertartás”, barkácsolás, akadályverseny,
mini-olimpia. A kezdeti nehézségek ellenére nagyon szépen lezajlott a szentségimádás is, meghatottan távoztunk a
sátorból.

Táborok

közösségért

tábor Kőszegen
Az utolsó előtti nap buszos kirándulásra indultunk Vasvárra. A kegytemplomban vettünk részt szentmisén. Tengan Sebastian atya közvetlen
hangú, tanulságos szentbeszédben
szólt a gyerekekhez. Nagyon nagy
élmény volt a gyerekek többségének
a helyi tűzoltóságon tett látogatás és
bemutató. A szentkúti keresztút áhítatát a szúnyogok támadása és a szemerkélő eső sajnos kissé beárnyékolta, de
így is bekerült a szép emlékek közé.
Az idei gyermektáborban a mosolygó szemeket és vidám arcokat látva
meggyőződhettem arról, hogy a felmerülő nehézségek és a társadalmi
különbségek ellenére, a Krisztusba
vetett hit segítségével és együttes erővel sok mindent el lehet érni, közösség épülhet. Ez többek között a mis�szió célja, ami tapasztalatom szerint
kemény, néha embert próbáló munkával jár.
A tavalyi tábor végén azt gondoltam: erősebb a hitem, reményem,
mint egy héttel korábban, a világ
számos kegyetlensége és rosszindulata ellenére, mert az a tábor „sziklára épült”. Az idei táborban Krisztus szeretete erősített meg és növelte
bennem a türelmet, hogy legyőzzem
a nehézségeket, és táplál bennem három fontos dolgot: a hitet, reményt és
szeretetet.
Csiba Péter és Rita

Táborok

A szeretet hatalma
Boldog Ceferino missziós tábor Girincsen

Július második hetében a Boldog
Ceferino missziós táborban részt vevő
közel nyolcvan gyerekkel együtt ismét
vidámság és derű költözött a körömi
plébániához tartozó girincsi parókiára. Az évek alatt a nyári táborok üde
színfoltjai lettek a község életének.
A három napos nyári rendezvény
az idén is rengeteg színes, fejlesztő
programot kínált a résztvevőknek; a
szervezők gondoskodtak arról, hogy
a gyerekek minden percben foglalkoztatva legyenek, sok új élményt szerezhessenek, jól érezzék magukat és közelebb kerülhessenek Krisztushoz.
A tábor a helyi önkéntes felnőtt
segítők, valamint hazai és külföldi
vendégek közreműködésével valósult
meg. Idén közel harmincan segítettek
a táborban. A felnőttek részvétele és
munkája jó példaként szolgált a gyerekek számára, hiszen képet kaphattak
a csapatmunka fontosságáról és erejéről.
A program minden nap egy-egy
választott téma köré épült: „Isten
gyermeke vagyok”, „Hit, remény,
szeretet”, valamint „Hasonlóvá válni
Krisztushoz”. A csoportokra osztott
girincsi és kiscsécsi gyerekek felnőtt
vezetőikkel közösen, nagy egyetértésben vettek részt a foglalkozásokon, oldották meg a feladatokat.

12

Világp

sta – 2018. ősz

A helyi segítők és az osztrák vendégek által szervezett kézműves-, és
sportfoglalkozások rengeteg mosolyt
és nevetést csaltak az arcokra. A kulturális műsorok csodálatos élményeket
adtak, a kirándulások pedig elősegítették, hogy a résztvevők még inkább
rácsodálkozhassanak az őket körülvevő teremtett világra. Az imádságok,
elmélkedések és lelki percek, melyek
sok-sok zenével, énekkel voltak fűszerezve, lecsendesítették a gyerekeket, s
utat készítettek Krisztusnak a szívekhez.
A helyi missziós munkát aktívan támogató osztrák vendégek jóvoltából a
gyerekek a tábor zárásakor ajándékokat is kaptak.
Az Isteni Ige Társasága JPIC Irodája által támogatott, Chavvakula
Lourduraju svd által koordinált tábor
igazi missziós értékeket közvetített. A
gyerekek és a felnőttek között valódi,
közvetlen kapcsolat jött létre, mely lehetővé tette, hogy közösen megéljék
az evangélium üzenetét. A közös tevékenységek által még közelebb kerültek
egymáshoz az emberek, empatikusabbakká váltak felnőttek és gyerekek egyaránt. A táborban részt vevő, missziós
küldetést vállalók és a külföldi önkéntesek a három nap alatt megtapasztalhatták, milyen érzés kilépni a meg-

szokott kényelemből és kapcsolatot
kialakítani az élő, valódi cigánysággal,
hiszen a táborozó gyerekek és a helyi
felnőtt segítők nagy része cigány származású volt. A negatív véleményekkel,
előítéletekkel szemben megtapasztalhatták, hogy Dél-Borsod ezen szegletében megférnek egymás mellett az emberek, nem számít a bőrszín, viszont
nagy jelentősége van a közösen végzett
munkának. Sok közösségben és munkahelyen együtt dolgoznak cigányok
és nem cigányok. Formálják egymást
az emberek, hatással vannak egymásra.
Nem zárják be egymás előtt a kapukat,
hanem próbálnak bizalommal fordulni
a másik felé. Nagyban elősegíti e szemlélet alakulását a verbita rend és a JPIC
Iroda, Lourdu atya és Juhos Ferenc svd
közösségépítő, missziós tevékenysége.
„Krisztus szeretete sürget minket”
– tábor jelmondata pontosan kifejezte
a nyári program célját. A három nap
alatt a lelkivezető atyák irányításával
minden felnőtt segítő arra törekedett,
hogy tettei és szavai által közvetítse a
gyerekek felé az örömhírt. A felnőttek
azon munkálkodtak, hogy a gyerekek
az átélt élményeken keresztül valóságosan megtapasztalhassák Krisztus
üzenetét és a szeretet hatalmát.
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

Belső úton

Mödling az a hely…
A Férfiak a Misszióért közösség zarándoklata
Kora tavasszal Magung Fransis atyától
kaptunk egy kedves meghívást egy zarándoklatra: a Férfiak a misszióért közösség
tagjai feleségeikkel együtt felkeresték a
verbita rend mödlingi rendházát.
A Férfiak a Misszióért csoportot azzal a
céllal hozta létre az Isteni Ige Társasága,
hogy a világi férfiak fizikai munkájukkal,
szakértelmükkel segítsék a missziót.
Május 12-én ragyogó napsütésben indult útjára a kis csapat. Mödlingben Péter atya nagy szeretettel fogadott minket.
Először szentmisén vettünk részt, majd
megismerkedtünk az épületegyüttessel.
Az ebédet az ott élő szerzetesekkel közösen költüttök el, akikkel ebéd után beszélgethettünk egy kicsit, majd körbenéztünk a kertben is.
Mödling az a hely, amit Janssen Szent
Arnold rendtársai számára kőbe álmodott.
A hely, amit már majdnem százharminc éve kezdtek építeni.
A hely, ami csupa klinkertéglából épült, mégsem kellett téglát vásárolni hozzá.
A hely, amit egy főangyalról neveztek el.
A hely, ahol a templom párkányán trombitás angyalok hir-

detik Isten dicsőségét.
A hely, ami több mint száz éve szolgálja a
misszionáriusokat.
A hely, ahova a világ minden tájáról érkeznek testvérek.
A hely, ahol megismerhettük a verbiták
gyökereit.
A hely, ahol valamennyi rendtestvér születésnapjáról megemlékeznek.
A hely, ahol a régi külső és az új belső
harmóniában van.
A hely, ahol először jártunk, de mégis
régi barátként fogadtak minket.
A hely, ahol a százéves boltívek alatt,
még az ének is szebben hangzik.
A hely, ahol a kert és a régi bányató elcsendesedésre indít.
A hely, ahol a kertben megbúvó kápolna
égi édesanyánkra irányítja figyelmünket.
A hely, ahol a százéves falak megállítják a rohanó időt.
A hely, ahol a régi falak között a jelen szerzetesei a jövőért
imádkoznak, dolgoznak.
A hely, ami minket is cselekvésre buzdít.
A hely, amit nem lehet elfelejteni.
A hely, ahová visszavágyunk…
Träger Gábor és Éva

Missziós

ADOMÁNYBOLT
• Missziós imakönyv – 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 centenáriumról – 1300 Ft
• Missziós Napló – 1000 Ft
• Rózsafüzér – 300 Ft
Verbita kiadványok megvásárlásával missziós szolgálatunkat támogatja.
2018. ősz –
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A legkiszolgáltatottabbak
felé fordulva
A verbiták menekültszolgálata Indiában
Az Isteni Ige Társasága Indiában
négy rendtartományban szolgál. A
Haidarábádi Rendtartományban a
verbiták működtetnek többek között
egy menekültszolgálatot. A munkát
magyar jótevők is támogatták 500
euro adománnyal. Bemutatjuk azokat
a konkrét tevékenységeket, amiket a
verbiták indiai menekültszolgálata
végez.
A családok felkeresése
A menekültszolgálat vezetője, Florence Minz svd annak érdekében, hogy
első kézből szerezzen részletes információkat és tapasztalatokat a szociális
ellátásról városi környezetben, felkeresi a menekülteket lakó- és munkahelyükön. Szeretné jobban megismerni a
szegénységgel, a szociális és gazdasági
helyzettel összefüggő problémákat, a
személyes kapcsolatokban vagy közösségben elszenvedett erőszak eseteit, a függőségek, mentális betegségek,
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társadalmi igazságtalanságok és diszkrimináció miatt adódó kihívásokat,
és hogy mindezek hogyan hatnak a
városi életre. Figyelemfelhívó programokat is indított a menekültek megsegítésére.
Florence atyát a látogatásain elkíséri Samuel Jeyaseelan sj, a haidarábádi
jezsuita provincia menekültszolgálatának vezetője, aki tizenöt éven át dolgozott a Bhadrachalam-ban élő törzsi
lakosok -, és három évet Bengaluruban
a menekültek között.
Oktatás és egészségügyi
ellátás biztosítás
A menekülteknek – akárcsak bárki
másnak – szükségük van ételre, szállásra, orvosi ellátásra, biztonságra és
egészséges kapcsolatokra családtagjaikkal, a barátokkal és másokkal. A
szegénységben élők a legkiszolgáltatottabbak, és gyakran nem jutnak
hozzá az orvosi ellátáshoz, miközben
a szegénység súlyosan befolyásolja
egészségi

állapotukat. Nem tudják gyermekeiket taníttatni, mivel képtelenek megfizetni a drága magániskolákat. Pedig
egyedül az oktatás az, ami reményt
adhat helyzetük jobbá tételére. A menekültszolgálat igyekszik a szegény
menekültek számára tanulási lehetőséget és egészségügyi ellátást biztosítani, ezzel elősegítve általános helyzetük
javulását.
A menekültek
lelkigondozása
A katolikus egyház bátorítja a menekülteket az egyház evangelizációs
küldetésében való részvé-

Világmisszió

telre. Segíteni tudnak abban, hogy a
lelkipásztori szolgálatok eljussanak a
különböző kulturális és szociális hátterű katolikus menekültekhez. Florence
Minz svd helyi lelkipásztorok, nővérek
és civilek segítségével hitoktatást, gyónási, valamint szentmisén való részvételi lehetőséget biztosít számukra.
Őslakosok napjának
megünneplése
2007. szeptember 13-án az ENSZ
közgyűlése nyilatkozatot fogadott el
az őslakosok jogairól és azok védelméről. Ez a nyilatkozat a legátfogóbb
nemzetközi irat a témában. Meghatároz egy általános minimumot, amely a

kultúrájuk túléléséhez, emberi méltóságuk megtartásához és a jólétükhöz
szükséges. A dokumentum az általános emberi jogi standardokat és szabadságjogokat alkalmazza az őslakosok speciális helyzetére.
A nyilatkozat elfogadásának tizedik
évfordulóján a menekültszolgálat ünnepséget szervezett, amire meghívták a
bevándorló munkásokat a haidarábádi
tartomány különböző településeiről.
A programban műhelyfoglalkozás és
fórum is szerepelt, hogy a verbiták
jobban megismerhessék és értékelhessék az őslakos embereket és kultúrájukat. A rendezvényre Florence Minz
svd üzenetet küldött, illetve őslakos
művészek előadásokkal készültek.

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

Szeminárium
és műhelymunka a lakóhely
elhagyására kényszerítésről
és a migrációról
Léteznek törvények és rendeletek,
melyek próbálják szabályozni a törzsi földek kisajátítását. A fejlesztés
nevében ugyanis törzsi származású
emberek sokaságát űzik el földjeikről, és mivel nagyon kevés az, amit
kárpótlásul kapnak, elvándorolnak
megélhetést keresve.
A törzsek jelentősen hozzájárultak
az ország fejlődéséhez, mivel az ő lakóhelyük természeti erőforrásokban
nagyon gazdag: a szén 90 százaléka,
a többi ásványkincs 50 százaléka e
területeken található. Az, hogy lakóhelyük elhagyására kényszerítik őket,
súlyos traumát jelent számukra, és
bizonytalanságban tartja őket. Hang
nélkül kínlódnak és szenvednek.
Mindemellett az emberek a falvakból nagy számban a városokba vándorolnak, megélhetést keresve, mivel
a mezőgazdaság nem tud munkát biztosítani minden vidéken élő számára.
Ezeket a témákat tárgyalta a lakóhely elhagyására kényszerítésről és
migrációról rendezett szeminárium
és műhelymunka Haidarábádban,
amelyen Florence Minz svd is részt
vett és megosztotta gondolatait.
Florence Minz svd
Fordította: Ivan Henrietta
2018. ősz –
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És tanítsátok meg őket

Ajándékok és gyümölcsök
Szentlélek, a bennünk lakó Isten (III. rész)
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– sajnálatos módon – csak hol egyik,
hol másik van jelen. Ír erről Szent Pál
is, mikor az egymást méregető, és magukkal összehasonlítgató keresztényeket korholja. Figyelmeztet: Krisztus
teste, az Egyház az, amely tagjai által
minden ajándék birtokosa: „Mert a
test nem egyetlen tagból áll, hanem
sokból. Ha a láb azt mondaná is: »Nem
vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez«, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: »Nem vagyok
szem, tehát nem tartozom a testhez«,
azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás?
Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes
tag feladatát a testben, tetszése szerint.
Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a
test csak egy. A szem nem mondhatja a
kéznek: »Nincs rád szükségem« vagy a
fej a lábnak: »Nincs rád szükségem«.”
(12, 14–21).
Ellenben a Lélek gyümölcsei nem
pusztán ajándékok a Szentlélektől,
amit megkapunk, hanem a szabad
akaratunk és odaadásunk közreműködésével megtermett eredmények.
A galatáknak írt levél egyes számban
kezdi a mondatot, majd egy kilenctagú
felsorolásba vált, jelezve, hogy mind-

Missziós
Miseszövetség

Amikor a Szentlélek ajándékairól
beszélünk, sokaknak eszébe juthat
az imakönyvek felsorolása: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem.
Ugyanakkor, ha fel szeretnénk deríteni
ezek pontos szentírási hátterét, meglepődhetünk a téma összetettségén.
A Szentlélek ajándékairól elsősorban Szent Pál korintusiakhoz írt első
levelében olvashatunk: „Az egyik
ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a
Lélektől, a másik a tudás adományát
ugyanattól a Lélektől, a harmadik a
hitet kapja ugyanabban a Lélekben
vagy pedig a gyógyítás adományát
szintén ugyanabban a Lélekben. Van,
aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek
elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy
pedig a nyelvek értelmezését nyeri
el ajándékul” (1Kor 12, 8–10). Az
apostol célja itt nem az, hogy egy teljes felsorolást adjon arra, mit adhat a
Lélek, hanem az, hogy tisztázza: ezek
és a hasonló ajándékok csakis a Szentlélektől származhatnak. A fent idézett
felsorolás Izajásnál található, mint az
Úr lelkének megnyilvánulásai a Messiáson: „Az Úr lelke nyugszik rajta: a
bölcsesség és az értelem lelke; a tanács
és az erősség lelke; a tudás és az Úr
félelmének lelke” (Iz 11, 2). A jámborság későbbi kiegészítés.
Felmerül a kérdés, miben különböznek a fent említett ajándékoktól
a Pál apostol galatáknak írt levélében
szereplő Szentlélek gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem,
a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, és az önmegtartóztatás (Gal 5,
22–23). Könnyen gondolhatjuk, hogy
ebben az esetben az ajándék és a gyümölcs szinonima, hiszen mind a kettőt Istentől kapjuk. Pedig éppen hogy
nem erről van szó.
A Szentírás többes számban beszél a
lelki adományokról, melyek a Messiásban kivétel nélkül mind megvannak,
viszont bennünk, Krisztus-követőkben

nek egy a lényege: „A Lélek gyümölcse
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus
Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha
a Lélek által élünk, akkor éljünk is a
Lélek szerint.” (Gal 5, 22–25).
És míg a Lélek ajándékait kivétel
nélkül senki sem birtokolhatja, addig
egy keresztény sem teheti meg, hogy
egyik vagy másik gyümölcsöt ne teremje meg. Egy keresztény sem mondhatja: egyik vagy másik gyümölcs
megtermésére én nem vagyok képes, a
Lélek ezt nem adta meg nekem. Mert
ha bennem él a Lélek, egyszerre kell,
hogy meglegyen bennem mind a kilenc gyümölcs. És ha úgy érzem, hogy
valamelyik hiányzik belőlem, akkor
érdemes megvizsgálni magamat, mert
a többivel is baj lehet, csak én nem vettem észre.
De ne gondoljuk, hogy ezeket a
gyümölcsöket magunkon kívül kell
megteremnünk, ahogy egy kertész
büszkélkedhet a terményeivel. Ezek
a gyümölcsök ugyanis mi magunk vagyunk. Nekem, magamnak kell azokká válnom!
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

A világ a mi plébániánk

Új missziós lendület
Az uráli régió: Oroszország
és Fehéroroszország
Az Isteni Ige Társasága húsz éve érkezett Oroszország területére és letelepedésének huszonötödik évfordulóját
ünnepli a fehéroroszországi régióban.
Oroszország lakosságát mintegy kétszáz különböző nemzeti és etnikai csoport alkotja. A társadalom – a fiatalabb
korosztályokat kivéve - még mind a
szovjet kultúra nyomait viseli magán, a
berendezkedés még mindig változóban
van. A vallási hovatartozást tekintve a
népesség 15–20 százaléka orosz ortodox, 10–15 százalék muszlim, az egyéb
keresztények aránya csak 2 százalék. Az
ateista szovjet uralom hetven éve azt
eredményezte, hogy a legtöbb ember
vagy nem gyakorolja a vallását, vagy
nem hívő.
Fehéroroszország 1991-ben nyerte el
függetlenségét. A lakosság legnagyobb
hányada belarusz nemzetiségű, de oroszok, lengyelek és ukránok is élnek itt.
A legtöbb ember vallástalannak mondja magát; a hívők között a legnagyobb
számban az ortodox keresztények vannak, őket követik a katolikusok, akik
főleg római katolikusok, kisebb hányaduk görögkatolikus.
Oroszországban az Orosz Ortodox
Egyház a legősibb, a katolicizmus nem
elismert orosz vallás, és a katolikusokat

gyakran kívülállóként kezelik. Az állam
még mindig próbál kontrollt gyakorolni a vallási csoportok fölött, előnyben
részesítve az ortodoxokat. Bizonyos
egészségtelen rivalizálás is fennáll a felekezetek között. Legfelsőbb szinteken
megtörtént a közeledés a katolikus és
ortodox egyház között, de a verbiták
előtt is még sok munka áll, hogy az
egység és testvériség szellemét az orosz
társadalom alsóbb szintjein is erősítsék.
A plébániák azon fáradoznak, hogy
olyan közösségeket alakítsanak, melyek
kinyújtják kezüket a katolikus hívők
felé. A plébániákon szolgáló verbita
rendtársak és missziós nővérek a helyi
igények ismeretében készítik el terveiket a közösségépítésre és a társadalmi
szerepvállalásra.

A verbiták részvételét a szociális ellátás és a kulturális élet területén örömmel fogadja az orosz társadalom. Az
egész régióban feladatot vállalnak a szegénygondozás, idősek és betegek ellátása, a szenvedélybetegekkel és hajléktalanokkal való foglalkozás terén; orvosi
és oktatási intézményeket tartanak fenn
hátrányos helyzetű családok gyermekei
számára, ifjúsági táborokat szerveznek.
A fehérorosz Baranovicsiben új intézményt nyitottak a családok pasztorális
támogatása céljából.
A házasságok kétharmada válással
végződik, ezért a katolikus egyház az
orosz ortodox egyházzal együttműködve igyekszik tudatosítani a fiatalokban a
család fontosságát. A két egyház ugyancsak közös projektek keretében támogatja a gyermekeiket egyedül nevelő
anyákat.
Nagy számban érkeznek bevándorlók
Oroszországba a szovjet utódállamokból, többségben muszlimok. Az egyetemi lelkészségeken a verbiták ázsiai,
afrikai és közel-keleti országokból érkezett fiatalok közt is dolgoznak. Sok a
teendő, hogy megerősítsék hitükben a
katolikus diákokat, másrészt, hogy határozott tanúságot tegyenek a fiatalok
körében hitükről. A migráns közösségek támogatására további szakemberekre lenne szükség.
Ahol csak lehetséges, a verbiták kihasználják a média adta lehetőségeket;
a rend adja ki Fehéroroszországban a
Párbeszéd (Дыялог) című havi magazint. A missziósok a különféle rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat
és az internetet is felhasználják, hogy
nagyszámú közönséggel ismertessék
meg a hit, remény és szeretet értékeit.
A régióban harminckilenc rendtárs
szolgál, akik közül huszonkilenc pap,
öt örökfogadalmas testvér, ketten ideiglenes fogadalmasok és hárman tanulnak még. Az elmúlt néhány évben új
rendtársak és a tengerentúli gyakorlatra
érkező fiatalok gazdagították a közösséget. Mindez frissességet eredményezett.
Különleges a verbiták és a laikusok
közti kapcsolat Oroszország szerte. Új
missziós lendület jellemzi a régiót, annak ellenére, hogy a vízum elnyerésére
és a missziós tevékenységre szigorú törvények vonatkoznak.
Hajós Katalin
2018. ősz –
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Imaközösségek

Új közösség alakult Abaújszántón
Nagy öröm, hogy ismét egy új Missziós Imaközösséggel
bővült a missziót támogató imahálózat. Abaújszántón, ahol
2017 novemberében missziós hétvégét rendeztünk, június
elején tartottuk meg az első missziós imaórát, melyen Varga
Gábor esperes - plébános is örömmel és érdeklődve vett
részt. A közösség tizenhárom taggal indult, reméljük, Isten

kegyelmével bővül majd. Imádkozzunk, hogy igazi lelki közösséggé váljon ez az új Missziós Imaközösség!
A vándor missziós Madonna jelenleg Abaújszántón van a
családoknál. Októberben a Világmisszió országos Ünnepén
adjuk tovább a következő közösségnek.
Magung Fransis svd

Együtt az imában más közösségekkel
Június 29-ről 30-ra virradó éjjel a helyi karizmatikus közösség virrasztást szervezett Eger városért. Ez már a második ilyen alkalom volt az egri vár Kálvária dombján. Az egri
Missziós Imaközösség mindkét alkalommal részt vett a virrasztáson. Idén 22 és 23 óra között nyolcan csatlakoztunk
az imádsághoz.
Egerben is van mindennapos szentségimádás a ciszterci templomban, délelőtt 9 és este 6 között. Lehetőség van
csendes vagy közösségek által szervezett szentségimádáson
is részt venni. Missziós imaközösségünk már kétszer vezetett imaórát az Oltáriszentség előtt.
Bóta Ági

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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Kis misszionárius

Uram, akarod a szívemet?
Kedves Gyerekek!
A Világposta címlapján található egy nagyon szép mondat: „Krisztus szeretete sürget minket”. Ezek Szent Pál
apostol szavai, aki találkozott a feltámadt Jézussal, és utána
egész további életét arra szentelte, hogy minél több emberrel megossza az örömhírt, hogy Jézus kereszthalálával legyőzte a bűnt és a halált, és megváltott minket.
De nem azt írta meg, hogy Jézus szeretete sürget engem,
hanem, hogy sürget minket. Tudta, hogy az, aki igazán
megtapasztalja Isten szeretetét, nem tud hallgatni, muszáj
ezt megosztania a másokkal. Például biztosan hallottatok
már Kalkuttai Szent Terézről, aki korunk egyik legnagyobb
szentje. Albániában született és gyerekkora óta érezte, hogy
Isten arra hívja, hogy misszionárius legyen. Belépett a Boldogságos Szűz Mária Kongregációjába, vagy más néven a
loretói nővérekhez, majd az elöljárói Indiába küldték, ahol
iskolában tanított. Látva, hogy milyen sokan élnek ott az
anyagi és lelki szegénységben, kiköltözött a nyomoregyedbe, hogy életét a legszegényebbek szolgálatára szentelje, és
elvigye hozzájuk Isten szeretetét. Nemsokára követőkre
talált, és megalakult a Szeretet Misszionáriusai kongregáció. Amikor egy amerikai újságíró azt mondta a leprásokat

és haldoklókat ápoló Teréz anyának, hogy ezt ő egymillió
dollárért se tenné meg, Teréz anya azt válaszolta, hogy egymillió dollárért ő sem, na de Jézusért, igen. Jézus szeretete,
amelyet mélyen megtapasztalt sürgette őt, hogy megossza
ezt másokkal, különösen a legszegényebbekkel.
Nagyon szép imádságot fogalmazott meg: „Uram, akarod
a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek
megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet.
Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a
mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát
szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram,
akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked
adom a szívemet!”
Kalkuttai Szent Teréz nagyon jól tudta, hogy Krisztusnak
itt, a földön nincs lába, nincs keze és nincs szeme, csak a
miénk. Sürgessen minket is Jézus irántunk való nagy szeretete, és merjünk az ő keze és lába lenni ebben a világban!
Az oldalt összeállította:
Zygar Malgorzata ssps

Milyen Jézus szeretete? Hogy szeret minket? Megtudod, ha összeolvasol minden második betűt, és beírod őket
sorban az üres kockákba. ▼
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Mozaik
Missziós barátok
találkozója
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban,
Budatétényben

• SZEPTEMBER 30.
PERU ÉS KUBA – A SZIVÁRVÁNYHEGYEN IS TÚL
(Keve Hajnalka és Keve Zoltán)
• OKTÓBER 28.
FLORES UTÁN MINDEN MÁS
(Buchmüller Gáborné)

Megjelent a 2019-es
Verbita missziós falinaptár.

• NOVEMBER 25.
SZEMÜNK VILÁGA – VILÁGOM, A
SZEM
(Dr. Radó Gábor főorvos, szemész)

300Ft/db + postaköltség

• 17.15 – szentségimádás
és gyónási lehetőség
• 18.00 – szentmise • 19.00 – előadás
• 20.00 – agapé, kötetlen beszélgetés

Rendelhető Budapestről és Kőszegről
a szokásos elérhetőségeken.

Magung Fransis svd atya 2018.
augusztus 20-tól 2019. április
végéig szabbatikum programon vesz részt az Amerikai
Egyesült Államokban, ezért a
Missziós Titkárság budapesti
irodájának vezetését jelenlegi munkatársa, Pintér Katalin
veszi át. Bármilyen ügyben
forduljanak hozzá továbbra is
bizalommal az eddigi elérhetőségeken.
A Missziós Titkárság hamarosan megújult arculattal jelentkezik. Már zajlik az online adományozási rendszer kiépítése,
melyen keresztül jótevőink online átutalással is tudnak majd
adakozni.

N

yári lapszámunk rejtvényének megfejtése Ferenc pápa egy gondolata: Nincs nagyobb szabadság annál, mint engedni, hogy a Szentlélek vezessen minket, ahova csak akar. Nyertesek: Molnárné Pálinkás Beáta – Pécs; Kovács Richárd – Kőszeg; Matók Petra – Szentlőrinc. Gratulálunk! Aktuális rejtvényünk szintén Ferenc pápa egyik, néhány
éve elhangzott beszédét idézi fel. Beküldési határidő: október 31.
1/A.
RÉSZ

ÉletBuda
pályám,
közepén Szandálok első fele
lakik!
keverve!

Mondattag
Megbántás, az
elején 2., 1. a
betűsorrend!

2/B.
RÉSZ

2/E.
RÉSZ

Talicska,
románul
Norvég
gk. jel
2/A.
RÉSZ

Ébred
költőien

Célba
talált

Ő németül,
(hímn.)

Forgástengely
Harceszköz

Füstölt
sonka

Páros
emlékév!

2. betűnk

1/B.
RÉSZ

Mestertől
kaptam

Erőszak

2/C.
RÉSZ

Női név

Rákérdez
vkire

Állatlakhely

Pályaudvar
Jár,cigány
ul

Tudás
kell,régiese
n
kettő, de
páratlanul!

Római 1

Latin és

2/D.
RÉSZ

Mesehős, közepe nincs!

Kóstol

Port ver fel

Kis ház

Török gk. Kertet kezel
jel
Hevesi közs.
Francia Nem ülne,
szállító cég hanem …

Római ókori
pénz (2 betű!)

kétjegyű
mássalhg.

Középen
ült!

Elken
Névmás
(esz.)

Indiai film
r: R. Balki

Beosztás
Csendes
roller!

Boxoló nő
+k.n. 1.
betűje

Ehető marad
a gyümölcs
Kurosawa
filmje 1985

Visszafelesel a szamár!

Török rang

Litván
gk. jel
Névmás
(tsz.)
Híres fr.
város
Ly párja
Ütés, verés

Ha …,
elfogom
Minden
napra igaz

Egy ptlan
Nyárád!

Csontos hús
kutyának
mg.-i munka
végek nélkül!

Ókori macedon város

Csónakkikötő
Hangsor
fajta

Prímszám
Ijed

Katar fővárosa, keverve
Palackos
főzőgáz
Kezdődik
az élet!
Az utolsó
egyjegyű
mássalhangzó

