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„Tudom, kinek hittem!”

2Tim 1,12

Missziós Imaközösségek

– Verbita Baráti Kör –

Hírek a világmisszióból

Házunk tája

Minden kegyelem

Hálát adok Istennek – akinek, miként
őseim,
tiszta lelkiismerettel szolgálok –,
amikor szüntelenül, éjjel-nappal
megemlékezem rólad imádságaimban.
(2Tim 1,3)
Hat év után a tartományfőnök atya
új szolgálatra kért fel: a vasvári verbita
plébánia vezetésére. A missziós titkári

VILÁGP STA
ONLINE

issuu.com/missziostitkarsag
A Missziós Titkárság 2019-től bevezet
egy online adományozási rendszert,
amivel egyszerűbben,akár egy
gombnyomással is
küldhet adományt
a missziós
projektjeinkre.

feladatokat Chavvakula Lourduraju
atya veszi át tőlem. Fogadjátok őt is
ugyanolyan nagy szeretettel, amilyennel felém is voltatok az elmúlt hat év
során.
A missziós titkárként töltött hat
évemre visszatekintve, hála van bennem azért, hogy a Jóisten ezzel a
szolgálattal bízott meg, amin keresztül megtapasztalhattam Isten erejét,
szeretetét és gondviselését. Sok jó és
Istent szerető emberrel volt alkalmam
találkozni és megismerkedni. A mis�sziós hétvégeken találkozhattam több
plébános atyával és a hívekkel, megtapasztalhattam bennük az Istenre vágyó szívet és a mások iránti szeretetet.
Örömmel láttam, hogy nem a saját
maguk ügyét helyezték előtérbe, hanem másokért munkálkodtak. A mis�sziós imaközösségek tagjain keresztül
megtapasztaltam az ima erejét. Ahogy
Mindszenty József bíboros is hangsúlyozta, az imádságnak nagy ereje van,
különösen akkor, amikor imahálót
alkotunk, amikor közösen imádkozunk. A missziós miseszövetség tagjai
és a sok-sok jótevőnk által látom valóra válni Isten gondoskodó szeretetét. A fiatalokkal való találkozásokban megtapasztaltam Isten örömét és
állandó frissességét, fiatalos lendü-
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... Isten álma rólad.
... Isten ajándéka neked.
... Isten útja hozzád – és rajtad keresztül a világon
mindenkihez.
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letét. A férfiak a misszióért közösség
tagjain keresztül megtapasztaltam az
áldozatkészséget. A rendtestvéreimen
és munkatársaimon keresztül pedig
azt, hogy a misszió nem magánügy, és
egyedül nem megy, csakis közösségben.
Valóban, a misszió nem egyirányú
utca, hanem kölcsönös ajándékozás.
Egy latin közmondás jut eszembe:
nemo dat quod non habet, senki nem
tudja azt adni, amije nincs, azaz csak
abból tudunk adni, amink van. Ez
a tudat alázatosságra hív, hogy én is
merjek segítséget kérni. Mert én sem
tudok mindent, és sok mindent kell
tanulnom másoktól. A sok-sok egyszerű jótevőinktől megtanultam, hogy az
idős özvegyasszony lelkületét kell magamévá tennem, hogy a kevésből is képes legyek adni. Ez által tehet csodát a
Jóisten, aki öt kenyérből és két halból
is jól tud lakatni ötezer embert.
Hálát adok Istennek, hogy méltónak talált a kegyelemre, és Szent Arnold atyánkkal együtt mondhatom:
Ha valami jó jön ebből, hálát adunk az
isteni kegyelemért. Ha semmi jó nem
jön belőle, akkor alázatosan verjük a
mellünket és beismerjük, hogy nem
voltunk méltók a kegyelemre.
Magung Fransis svd
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Tudom, kinek hittem!
Szeretettel köszöntöm a Világposta
minden kedves Olvasóját. A hosszú
nyári szünet után ismét elkezdődik
egy új tanév. A diákok új elhatározásokkal indulnak az iskolába. A felnőttek számára is ugyanannyira fontos,
hogy új lelkesedéssel, új elképzeléssel,
új erővel kezdjék az előttük álló időszakot.
A mostani Világposta témája: „Tudom, kinek hittem!” (2Tim 1,12)
Első hallásra ez erős meggyőződést és
mély hitet fejez ki Jézus Krisztusban.
Három szóban mutatkozik meg a hit
megvallása.
Azt hiszem, az erős meggyőződéshez alapvetően két dolog szükséges.
Az első, hogy meg kell ismerni azt,
akiben hiszek. Szent Pál megismerte
Jézus Krisztus személyiségét, tanítását, életét és végül az Ő küldetését.
A második fontos dolog az elköteleződés az illető mellett. Szent Pál
elkötelezte magát Krisztus mellett,

Missziós
barátok
találkozója
a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házban,
Budatétényben
• SZEPTEMBER 29.
• OKTÓBER 27.
• NOVEMBER 24.
• DECEMBER 29.
• 17.15 – szentségimádás
és gyónási lehetőség
• 18.00 – szentmise
• 19.00 – előadás
• 20.00 – agapé,
kötetlen beszélgetés

vállalta ezt egész életében, az élete
árán is. A Krisztus melletti elköteleződés a hit útján vezet. A hit útján
pedig maga Isten játszik főszerepet az
életünkben.
Mindannyiunk számára felteszem
a kérdést: Mennyire igyekszem megismerni Krisztust és felebarátomat?
Mennyire vagyok kíváncsiak Rá, és
mennyire érdeklődöm a másik ember
iránt? Megteszek-e mindent a magam részéről, hogy egyre közelebb
kerülhessek Istenhez, illetve a másik
emberhez? Mennyire van bennem
érdeklődés, hogy megismerhessem a
másikat?
Csak akkor tudom elkötelezni magamat valaki mellett, amikor kész
vagyok elfogadni, hogy ez néha fájdalommal és áldozattal jár. Így értjük
meg mind jobban, mit is jelent elkötelezni magunkat valaki mellett.
Felteszem a kérdést mindannyiunk
számára: Tudom-e, kinek hiszek? Kí-

vánom mindenkinek, hogy felismerje
Azt, akiben mi hiszünk.
Jobban tudnánk a hit útján járni, ha
teljes szívvel-lélekkel megismernénk
és elfogadnánk Jézust. A megismerés
és elfogadás vezet el bennünket a teljes elkötelezettséghez.
Tete Remis svd
tartományfőnök

Változások

a Missziós Titkárságon
A generális atya 2019. szeptember
1-jei hatállyal új missziós titkárt nevezett ki Magyarországra: Chavvakula
Lourduraju svd atyát. A missziós
referens továbbra is Szabó Alex svd
testvér, aki Budapesten fog dolgozni
a missziós irodában. Ezúton is köszönetet mondunk Magung Fransis svd
atyának, a Missziós Titkárságon töltött elmúlt hat évért.

További fontos változás, hogy
a kőszegi missziós iroda megszűnik, így sem a személyes, sem a
postai, sem a vezetékes telefon
elérhetőség nem él szeptember
1-jétől.
A Missziós Titkárság hivatalos
elérhetőségei szeptember 1-jétől kizárólag a következők:

1223 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u 3-5.
Telefon: 0630/418-9196
E-mail: verbita@verbita.hu;
misszio@verbita.hu
Kérjük, hogy minden postai küldeményt is erre a címre küldjenek!
2019. ősz –
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Boldog misszionárius volt
Elhunyt Rostás Sándor atya
Rostás Sándor svd július 2-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Július 11-én
vettek tőle végső búcsút Kőszegen. A
gyászmisén Juhos Ferenc svd mondott
szentbeszédet – ezt olvashatják.
Jól emlékszem rá, tizennégy évvel
ezelőtt, amikor újmisémet mutattam
be, a szülőházunktól indult a menet
a templomba, és Sándor atya volt az,
aki a templomba indulás előtt beszédet mondott, aki megköszönte szüleimnek, hogy az egyház szolgálatára
elengedtek, felajánlottak.
Meghatódva állok most itt, az ő
ravatalánál, hogy méltassam őt és elbúcsúzzak tőle. A legfontosabb, amit
meg kell említenem, hogy boldog volt.
Boldog volt az ő általa sokszor említett
szent hármas hivatásban, a papi, szerzetesi és missziós hivatásban. Bárhova
mentünk – még ha nem is volt rajta
papi civil –, mindenhol bemutatkozott. Egyik közös utazásunk alkalmával még a benzinkúton is megmondta,
hogy mi pap bácsik vagyunk ám, és
misszionáriusok.
Az első helyen számára mindig az Isten és az imádság állt. Egy ideig elöljáróm is volt a Názáret Missziósházban,
Budapesten. Sokszor hallhattuk tőle
az intést: „Semmit ne tegyetek Krisztus elé!” Különösen akkor mondta ezt,
amikor valaki késett a közös imádságról. Meg tudta csodálni a természetet,
megtalálta benne Isten művét. Fülembe cseng, mikor egyszer azt mondta:
„A madaraknak nem kell meggyónniuk, hogy elmulasztották a reggeli dicséretet.”
Sokszor hallhattuk élettörténetét a
prédikációiban, a missziós hétvégéken. Elmondta, milyen nehézségeken
ment keresztül a szétszóratás idején.
Elmondta, hogy amikor reggelenként
a Szentlélek-himnuszt mondta vagy
énekelte, mindig gondolt a világszerte
élő verbitákra, hogy ő is velük együtt
imádkozza. Boldog volt, mikor imádkozott.
Égett a szíve a misszióért, addig
„zörgetett” az akkori generális atyánál,
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amíg ki nem engedte őt Argentínába,
a guarani indiánokhoz misszióba. Jól
emlékszünk rá, hogy milyen lelkesen
tudott róla beszélni, mintha egész életét ott töltötte volna, pedig csak négy
évet volt ott. Viszont ez a négy év csak
még jobban megerősítette őt missziós
hivatásában. Jó pár évig ő volt a Pápai
Missziós Művek magyarországi igazgatója. Nagyon lelkesen dolgozott a
misszió javáért, küzdött a szegénység
ellen. Boldog misszionárius volt.
Mély volt benne a szociális érzés is.
Soha nem indult úgy útnak, hogy valamit ne pakolt volna az autójába. Azt
is sokszor hangsúlyozta, „legyen meg
bennetek a karitászos lelkület”.
Engedelmes is volt. 2010-ben sem
volt már túl fiatal, és még elvállta a
rektorságot itt, Kőszegen; mint akkori
tartományfőnöknek nem ellenkezett,
szívesen vállalta a szolgálatot. Naponta talán többször is elhangzott a szájából a szent szolgálat kifejezés. Szívesen
ment kisegíteni, ha meghívták, szívesen látogatta itt, Kőszegen is az idősek
otthonát elsőpéntekenként.
Szerény is volt. A karitásztól, adományokból kapott ruhákba öltözkö-

dött, magára nem igazán vásárolt. E
mellett nagyon szerette a rendet. Ha
bármikor bementem a szobájába, ott
mindig rend volt.
Úgy gondolom, hogy az ő legfőbb
öröksége a hite és kitartása volt, amit
nekünk, ittmaradottaknak örökségül
hagyott. S az ima. Mi hisszük, hogy
az imádság erősítés és vigasztalás a
betegségben. Mi, akik ismerhettük
gyakran megcsodáltuk, hogy betegeskedő testében milyen erős lélek lakik.
Úgy érezzük, halálával szegényebb lett
a verbita rend, szegényebb lett a föld,
de gazdagabb az ég.
Szűz Anyánk, Mária! Téged is kérünk, mutasd be őt szent Fiadnak!
Hányszor elmondta ezt az imádságot: Oltalmad alá futunk… Szívesen
és sokszor imádkozta a rózsafüzért.
Légy számára most a mennyország
ajtaja!
Csak te tudod, Urunk, hogy közülünk kinek szántál hosszabb életet.
Kérjük kegyelmedet, hogy hátralévő
éveinket eredményesen használjuk
fel. Szeretnénk úgy élni, hogy a mi
életünk folytatása is az örök élet legyen. Ámen!

Isten Igéje táplál

Tudom kinek hittem
Szent Pál erős egyéniség volt. Magabiztos, egoista, határozott ember.
Biztos ember. Nagy tudású ember.
Ember. Ezek a tulajdonságai mit
sem értek addig, amíg csak ember
volt, amíg mindezeket maga javára
és hasznára fordította, és saját erős
egyéniségét csak a maga jobb életének javítására használta.
Addig ember volt. Addig is tudta,
hogy kinek hitt: saját magának. Saját
magába vetett nagy tudása és hite,
zsákutca. El is jutott odáig, amikor
gyűlölettől hajtva üldözte Jézust és
követőit. Tudta ő, hogy mit akart,
és nagyon is tudta, hogy kinek hitt.
Saját magának.
Egy zsákutcából nincs tovább előre, csakis hátrafele – azaz csakis egy
szégyenmenet.
Szent Pál az egójából táplálkozó
zsákutcájának falát döngette makacs
fejével, amikor Jézus kinyitotta neki
az ajtót, és Ő pedig – ahogy azt már
jól ismerjük a történetből – hanyatt
esett egyenesen az Úr lábai elé. Na
akkor, és ott, már tényleg tudta,
hogy kinek kell hinnie.
Az egója, a határozottsága, az egyénisége, a nagy tudása, a gyűlölettel és
zavarral teli szíve ugyanúgy hanyatt
esett, ahogy Jézus vágódott el a kereszttel, és arccal zuhant a porba.

Csak Jézus nem önmaga miatt esett
el, hanem az ilyen szentpálok miatt,
akik még saját egójukat cipelik. Elesett, és felkelt, és hitem szerint a
feltámadás folyamata minden egyes
elesésben már benne volt, mert tudom, hogy a porban ottmaradt az
én egóm, az én határozott nagy tudásom, az én beképzelt nagyravágyásom. És csak a tiszta Krisztus kelt
fel, és ment tovább, és vitt magával
engem is, és minden önzésem hátra
maradt a porban. Ez az átformálódás. És ebben a tiszta Krisztusi felkelésben már tiszta a tudat, és tiszta
az egó, és tiszta a hit, hogy „Tudom
kinek hittem”!
Nem változott meg Szent Pál és
nem lett másféle ember, hiszen a
Szentírásban is olvassuk tovább,
hogy mennyi és mennyi összetűzése
volt Szent Péterrel is hatalmas tervei és elképzelései miatt. Nem lett
kisebb az egója, nem lett kisebb a
tudása, nem lett szerényebb és alázatosabb ember, mint volt.
Mindvégig megmaradt a tudása,
az erős egyénisége, csak annyi volt
a különbség, hogy már nem önmaga haszna volt a cél, hanem Krisztus
ügye, az Isten országa, az üdvösség.
Vezető típus vagyok, ismerem
magam, sokat küzdöttem azzal,

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

hogy erős egyéniségemmel ne sodorjak el másokat. Én magam kerestem a munkákat, a hivatást, az
utat, hogy merre menjek mit csináljak. Jaj de nem ment, akármit építettem, pár év múlva lerombolták,
látszatra elpusztult. Akkor általában
csak sóhajtottam egyet, és elengedtem. Aztán elérkeztem oda, hogy
már nem kerestem az utam, nem
kerestem a munkát, nem kutattam
Isten akaratát. Szabad lettem, és így
az Isten végre használni tudott engem. Méltó voltam a kegyelemre,
hogy elvégezzem a munkát, amit
nap mint elém tett, mint a mindennapi kenyeremet. Nem láttam előre, soha nem volt biztos semmi, de
nem is kutattam, nem is kerestem.
Nem tudni akartam az Isten akaratát, hanem csak tudni Őt, akinek
hittem.
Öt év után, tudom kinek hittem,
és tudom továbbra is, hogy kinek
hiszek. Engedem, hogy Krisztus
tegye bennem a saját dolgát. Így
könnyű minden teher, mert nem
én viszem. Könnyű minden elengedés, búcsúzás, mert tudom a célt, és
tudom, hogy az Istentől soha nem
búcsúzom! Csak közelebb, egyre
közelebb hozzá.
Pintér Katalin

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.
• misszio@verbita.hu
• www.missziostitkarsag.hu
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Papszentelés Kongóban
Május 25-én kongó fővárosában, Kinshasában Fridolin Ambongo Besungu OFM
Cap. érsek pappá szentelte Mawasala M’bela Fabien és Ngamba Mungwala
Albert verbita szerzeteseket, akik Magyarországra kapták missziós kinevezésüket.
Az ő személyes beszámolójukat olvashatják az ünnepről, illetve papi szolgálatuk
első heteiről.

Pap vagy te mindörökké,
Melkizedek rendje szerint
Fabien atya és én Isten kegyelméből részesültünk a papság szentségében május 25-én. Nagyon szép
liturgia volt, és majdnem négy és fél
órát tartott, mert sokan voltunk: tizenegy papot és tizenhárom diakónust szentelt a kanshasai érsek. Sok
hívő és családtag is eljött. A misét
követően a különböző szerzetesrendek, akikhez a frissen szenteltek
tartoznak, külön-külön szerveztek
fogadást.
Másnap Fabien atya az egyik
kinshasai plébánián mutatta be az
újmiséjét, én pedig június 2-án a
szülővárosomban, Kikwitben. A li-
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turgia négy órán át tartott, tele vidámsággal és örömmel.
A Kongóban töltött szabadáságunk
alatt újmisésként több misét is bemutatunk, és bárhová mentünk, az
emberek nagy szeretettel vártak és
befogadtak minket. Nekünk pedig
nagy örömet jelentett, hogy Isten
oltáránál szolgálhatunk papként,
Sok gyermeket, fiatalt kereszteltünk
meg, illetve részesítettük őket először az Oltáriszentségben. Különösen apukám falujában volt nagy
ünnepség, mert én vagyok első pap,
aki újmisét tartott ott. Marhát vágtak és nagy bulit szerveztek a szomszéd falvakkal közösen.
Megható élmény volt számomra
megáldani a nagyszüleim és a nagy-

bátyám – akinek a nevét viselem
– sírját. Nagypapámat, aki 98 éves
volt, én részesíthettem a bűnbocsánat és a betegek szentségében halál
előtt. Simeonnak nevezem őt, mert
mindig azt mondta nekem, hogy
várta a szentelésemet, és egy hónappal az ünnep után elhunyt. Papként
első temetésem a nagypapámé volt.
Csendesen távozott miután beteljesült a kívánsága.
Papként Melkizedek rendjéhez
tartozunk, és fő feladatunk Isten
oltáránál szolgálni. A szentelés napjától ezt tesszük nap mind nap, felajánljuk Istennek a szent áldozatot,
amint Krisztus parancsolta: „tegyétek az én emlékezetemre”.
Ngamba Mungwala Albert svd

Isten kegyelméből vagyok
az, ami vagyok
Két és fél hónapja, hogy papi szolgálatra emelt engem az Úr. Ő az, aki
beteljesítette bennem mindazt, amit
elkezdett.
Papszentelésünket többnapos lelkigyakorlat előzte meg, ahol elgondolkodtató és aktuális témáról elmélkedtünk: ,,A papi identitás egy
olyan világban, mely tele van kihívásokkal”.
A szentelés napja különleges volt
számomra. Élményekben gazdag
volt, megtapasztaltam az örömet és a
nyugalmat. Megkaptam azt, amit éjjel nappal kerestem, Isten kegyelmét.
Ezért választottam egyik jelmondatomul Szent Pál szavait: ,,Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s
rám árasztott kegyelme nem maradt
bennem hatástalan” (1Kor 15,10).
Az öröm és a nyugalom mellett
a hála érzését is megéltem. Ezért
Szent Pállal együtt mondhatom azt
is: ,,Hálát adok Urunknak, Jézus
Krisztusnak, aki erőt adott nekem,
megbízhatónak tartott és meghívott
a szolgálatára engem” (1Tim 1,12).
Ehhez a szolgálathoz kértem a Szűzanya segítségét.
Mawasala M’bela Fabien svd

Világmisszió

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 Kelet-Timor Verbita Régiónak
• Adományok a rászorulóknak
2019. ősz –
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Világmisszió

Megkeresztelve és küldetésben…
2019 októbere rendkívüli missziós hónap
2017. október 22-én, a missziós vasárnapon, az Úrangyala imádság alkalmával Ferenc pápa az egyház nyilvánossága előtt bejelentette , hogy 2019
októberét rendkívüli missziós hónappá nyilvánítja, megemlékezve ezzel
XV. Benedek pápa Maximum illud
kezdetű (a missziós felelősöknek és
misszionáriusoknak írt) apostoli levele
megjelenésének 100. évfordulójáról.
A rendkívüli missziós hónap témája: „Megkeresztelve és küldetésben:
Krisztus egyháza misszióban a világban”. Valójában ez a hónap arra szolgál, hogy újra felkeltse figyelmünket
az ad inter gentes misszió iránt (ad
gentes: más népek felé irányuló; inter
gentes: más népekkel dialógusban
folytatott misszió), és megerősítse felelősségtudatunkat, hogy az evangéliumot új lelkesedéssel és lendülettel
hirdessük. Segít továbbá , hogy felismerjük, mi a missziós feladatunk egyénileg és közösségként.
Ferenc pápa rámutatott: „Misszió
vagyok ezen a földön, ezért vagyok
ebben a világban.” (Evangelii gaudium 273), továbbá „a missziós hozzá-

állás az egyház minden cselekedetének
alapelve” (Evangelii gaudium 15).
Tehát mindannyian arra vagyunk
meghívva, hogy misszióvá váljunk itt
e Földön. Érjünk el az emberekhez, és
az életünket átható örömmel tegyünk
tanúságot, különösen azoknak, akik
a társadalom peremén élnek – a bevándorlóknak, kirekesztetteknek, elnyomottaknak, kizsákmányoltaknak,
üldözötteknek, raboknak, szegényeknek, elesetteknek…
Rendünk 18. Általános Káptalanja
megállapította: „Nevünk a küldetésünk… Arra van hivatásunk, hogy
élettapasztalatunkból merítsünk és
az Igébe gyökerezzünk… Reflexiónk
elmélyülésének gyümölcse, hogy elkötelezzük magunkat a misszió ügyének oly módon, hogy az megújító és
átformáló legyen egyben, mind a mis�szionárius, mind azok számára, akiket
szolgálunk.” (53)
A rendkívüli tematikus hónap lehetőség arra, hogy nyilvánvalóbbá váljon
küldetésünk átformáló ereje azok körében, akiket szolgálunk, és prófétai
párbeszéddé mélyítsük missziónkat.

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.
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Kötelességünk, hogy ugyanezt a
lelkületet plántáljuk az emberekbe,
hogy ők is másokat átformáló mis�szionáriusokká váljanak, és eljussanak
embertársainkhoz, legfőképp a társadalom perifériáján élőkhöz.
Összhangban a pápa felhívásával, a
rendkívüli missziós hónap keretében
a következő tevékenységeket javaslom:
• Lelki ébredés elősegítése az Eucharisztia, a bibliamegosztás és a közösségi imaalkalmak által.
• Tanúságtételek: beszélgetések
verbita és helyi szentek, vértanúk
életpéldájáról.
• Misszionáriusképzés: a témával kapcsolatos előadások bibliai,
kateketikai, lelki és teológiai megközelítésben.
• Szolidaritás és missziós jótékonykodás: szolidaritás az egyházak között és gyűjtések a missziók számára;
októberben legalább egy hétvégi gyűjtés adományait a verbita missziók javára fordítsunk.
Paulus Budi Kleden svd
általános elöljáró

Táborok

„Gyere, és kövess engem”
Boldog Ceferino missziós táborok
Körömben és Girincsen
A Verbita Rend JPIC Irodájának
jóvoltából a tanévzáró utáni héten
újra benépesült a girincsi és a körömi
plébániák udvara, gyerekzsivajtól vált
hangossá a környék. Megkezdődtek
a Boldog Ceferino missziós táborok,
melyek elevenséget, életerőt visznek
minden évben a csendes falvak életébe.
A Körömben és a környező falvakban aktívan jelen levő Isteni Ige Társasága és a Verbita Rend JPIC Irodája
nyáron sem hagyja magára a nehéz
sorsú és cigány származású gyerekeket. Immár évek óta megszervezik a
Boldog Ceferino missziós táborokat,
melyek a körömi és a környező falvakban élő gyerekeket szólítják meg.
A megtervezett tábori programok
idén is lehetőséget nyújtottak a 6 és
16 év közötti gyerekek számára a felhőtlen kikapcsolódásra és az élményszerzésre. A különböző mozgásos és
kézműves-foglalkozások, a lelki élmények, a zene, az éneklés, a közösségépítő játékok és a többi változatos
program, valamint az aktív pihenés,

kikapcsolódás lehetősége idén is sok
gyereket vonzott. A táborozók és a
felnőtt segítők létszáma évről évre nő,
ami mutatja az egyre növekvő érdeklődést. Idén összesen 180 gyerek és
80 felnőtt önkéntes segítő vett részt a
programon.
A Verbita Rend JPIC Irodájának
vezetője Chavvakula Lourduraju atya
minden évben lelkesen szervezi a táborokat, és folyamatosan koordinálja
a támogatói és pártfogói tevékenységet. Munkájának köszönhetően egész
évben és egyre szélesebb körben jutnak segítséghez a rászorulók. A nyári
táborok ideje alatt ez még nagyobb
lendületet vesz, hiszen ekkor az érintett gyerekek és szülők személyesen is
találkozhatnak azokkal az emberekkel, akik aktívan segítik a régióban élő
hátrányos helyzetű, nehéz sorsú családokat, gyerekeket. Az idei táborban a
körömi missziót rendszeresen támogató osztrák Club of Roma alapítvány
tagjaival, verbita kispapokkal, missziós nővérekkel, a verbita törekvésekkel
szimpatizáló helyi és az ország egyéb

részeiből érkezett önkéntesekkel, pedagógusokkal és egy nyugdíjas közösség tagjaival is találkozhattak a gyerekek.
A nyári táborok célja, hogy a gyerekek igazi lelki élményekkel gazdagodhassanak, melyek emléke akár
életre szóló is lehet, hogy közelebb
kerülhessenek Istenhez, egymáshoz,
nevelőikhez, illetve hogy formálódjon
személyiségük, fejlődjön viselkedés
kultúrájuk, gyarapodjon hitéletük a
sokrétű, színes programok, valamint
a verbiták és az önkéntes segítők odaadó munkájának köszönhetően.
Vrazala Marianna

2019. ősz –

Világp

sta

9

Táborok
Missziós gyermek tábor
Azért szeretek itt lenni, mert együtt imádkozunk, és sokat sportolunk, hegyet mászunk.
Azért szeretek itt lenni, mert sokat énekelünk, túrázunk,
focizunk.
Ebben a táborban mindig izgalmas programok vannak.
Isten szeretete olyan csodálatos – hangzott el sokszor a
táborban, és ezzel a gondolattal jöttem én is el. Nagyon
örülök, hogy ilyen sok fantasztikus embert ismertem meg.
A gyerekek csillogó szemmel és nyitott szívvel fogadtak
minden szót, gondolatot. Bekapcsolódva a rengeteg játékba, foglalkozásba egyre jobban megismerték egymást és
tudatosították, hogy Krisztusban az élet jelenti számukra
a felhőtlen gyermekkort. Szabó Mónika, segítő
Első alkalommal vettem részt a verbiták missziós táborában. Az volt számomra a legmaradandóbb élmény,
hogy megismerhettem, milyen színes az egyházunk. Sokkal több oldala van, mint amit eddig ismertem. Őszinte,
Istentől származó örömet, szeretetett tapasztaltam meg, és
lenyűgözött, hogy az itt lévő segítők, milyen türelemmel
és szeretettel tudnak fordulni minden gyerek felé. Kocsor
J. Zsófi, segítő

Missziós ifjúsági tábor
Miért jöttem vissza a missziós táborba? Nagyon jól éreztem magam az előző táborokban. Érdekesek programok,
jó a közösség. Ebben a táborban közelebb kerülhetek Istenhez. Emlékeket gyűjtöttem itt, amiket nagyon mélyen
elraktároztam.
Már negyedszer jöttem, mert ez a tábor nagyon jó. Jók
a közös programok és a mise, most is a szívembe hatott,
amit Francis atya és Elmer atya mondott, és én ezért jöttem.
Én azért szeretek jönni ebbe a missziós táborba, mert
nagyon jó a társaság, a programok és érezni lehet a felnőttek szeretetét, meg Istennel is jobban tudok beszélgetni.
Mi hozott vissza ebbe a táborba? Először is a társaság, a
jó hangulat, a programok. Aztán a békesség, a nyugalom,
a megértés és a végtelen szeretet. A találkozások Istennel,
a szentmisék és az imádságok. Ezeken a miséken mindig ki
lehet kapcsolódni és őszintén imádkozni. Eddig három táborban voltam, és mindig lélekben feltöltődve értem haza.
Én azért jöttem el ebbe a táborba, hogy többet tudjak
meg Istenről. És érdekelt, milyen egy nyári hittantábor,
ahol más atyák is vannak.

Krisztusba

Mozaikok a kőszegi m

an az élet

missziós táborokból

Táborok
Azért jövök mindig vissza a táborba, mert itt önmagam lehetek. Itt sohasem vagyok egyedül. Sok baráttal
találkozok, és sokat szerzek. A papokkal és a kispapokkal is jó újra találkozni. Együtt zenélni, énekelni és lelkizni.
A missziós tábor szinte már a nyaraim megszokott részét képezik. Jó programok vannak. Jó társaság. Jó ételek. Sok nevetés.
A tábor lelki feltöltődést nyújt nekem. Új dolgokat tanulok a hitemről. Új barátságokat kötök, a régieket pedig
felfrissítem. Sok jó és minőségi időtöltési lehetőség van.
Nekem azért tetszik ez a tábor, azért jövök mindig
vissza, mert amikor megérkezem, olyan mintha hazajöttem volna. Tetszik, hogy nyíltan lehet beszélni Jézusról.
Senki sem szégyelli azt, hogy keresztény.
Több minden hozott vissza. A sok barát, és nagyon
tetszik, ahogy az atyák tartják a miséket, a sok tánc,
a torna, a beszélgetések. A túra is visszahozott, ilyen
jó helyen életemben nem voltam. Nagyon szeretem az
olyan embereket, akik felvállalják, hogy istenhívők. És a
szeretet, amit itt kapunk a táborban, az is visszahozott.
Nekem ez az első táborom, egyik barátnőm ajánlotta.
Elmesélte, hogy mennyire jó a közösség, a közös éneklés. Ráadásul ez hittanos tábor, így még inkább érdekelt.
Érzem, nem ez lesz az utolsó táborom itt.
Azt hiszem, ez már az ötödik alkalom, hogy itt vagyok. Többször eljutottam már a verbiták által szervezett virrasztásokra is, és voltam már három napos
lelkigyakorlaton is. Ezt mind azért teszem, mert nagyon szeretem a verbita közösséget. Sok jó programot
szerveznek. A legjobban azt szeretem, hogy mindig van
szentségimádás, és az annyira gyönyörű, a verbiták fantasztikusan és hatásosan tudják vezetni, minden ilyen
alkalom után úgy érzem, mintha egy teljesen más ember, egy új ember lennék. A táborban is hiába van sok
sport, sok feladat, szinte nem fáradok el, inkább feltöltődöm. És akárhányszor elmegyek a verbitáktól, mindig
úgy érzem, közelebb kerültem a Jóistenhez.
Azért szeretek visszajárni a táborba, mert rengeteg új
embert ismerhetek itt meg, és kicsit kiszakadhatok a
hétköznapjaimból. Nagyon szeretem, hogy rendkívül elfogadóak és szerethetőek itt az emberek. Élvezem a gitáros szentmiséket. Szeretem, hogy itt önmagam lehetek.
Mindig rengeteg szép emlékkel és békés szívvel hagyom
el a tábort. Szeretem, hogy a verbita atyák és a segítők
közvetlenek, és el lehet velük beszélgetni. Hálás vagyok
mindenért, amit itt kapok, és később tovább adhatom
másoknak.

És tanítsátok meg őket

Jézus Szíve szeretetének szentsége
Az Eucharisztia Janssen Szent Arnold életében
„Ahogy minden élet,
úgy a megszentelő kegyelem élete is
táplálékra szorul,
és pedig mivel ez egyrészt földi másrészt isteni élet,
egy ételre, amely egyszerre földi és
isteni.”
(Janssen Szent Arnold)

Missziós
Miseszövetség

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszushoz közeledve meg kell,
hogy emlékezzünk alapító atyánk,
Janssen Szent Arnold lelkiségének
Eucharisztiához fűződő szálairól is.
Amikor Szent Arnold spiritualitását elemezzük, elsősorban a Jézus
Szíve-, a Szentlélek- és a Szentháromság-tiszteletet szoktuk kiemelni. Azonban meg kell erősítenünk
rendtestvérünk, Peter McHugh sorait: „Szent Arnold számára az Eucharisztia tisztelete nem csak egy volt a
sok ájtatosság között, hanem egész
lelkiségének központja”. Sőt, hozzá
kell tennünk: a mély Eucharisztiatiszteletet szintén a rá jellemző önálló teológiai gondolkodásmóddal
közelítette meg, megelőzve sok kortársát.
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Az alapító az Eucharisztiát a Szent
Szív érzületében értelmezte, vagyis a
Jézus szeretetből fakadó önátadásában és önfeláldozásában: „Az örök
Ige nem elégedett meg azzal, hogy
mint Isten szeressen minket – írta –,
a magára öltött emberségben is akart
minket szeretni, Jézus Szent Szívében. Ez a szeretet nagy és izzó, egy
Nap a lelki életben. Folyamatosan
működik a legszentebb Oltáriszentségben, és mindörökre megmarad.”
Szent Arnold egyik kedvenc szófordulata az Eucharisztiára a „Jézus
Szíve szeretetének szentsége” kifejezés volt. E szentség a Megváltó
részéről a teljes önátadás, ezért mi
is csak önmagunk odaadásának tökéletesítésével válaszolhatunk erre
méltóképpen; ami egy szerzetes számára a fogadalmak mind teljesebb
megélését jelenti. „Az Oltáriszentség
vételekor mindenekelőtt szent fogadalmainkat kellene megújítani. Úgy,
ahogy Isten egészen nekünk adja önmagát, úgy kell nekünk is magunkat
egészen neki átadni. Szent fogadalmaink megújítása által felajánljuk
magunkat Istennek, és pontosan ezt

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
Chavvakula Lourduraju svd
06-30-418-9196

HUF 10700024-69018251-51100005
EUR 10700024-69018251-50000005
USD 10700024-69018251-50100002
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kellene nekünk a szentáldozásnál is
tenni.”
Janssen Szent Arnold egyrészt tiszteli és imádja az Eucharisztiát: „Mindenekelőtt a rendtestvéreknek nem
szabadna elhanyagolni azt, hogy a
legszentebb Oltáriszentség kitételénél
az isteni Igét a legmélyebb alázattal
imádják. Meg kell fontolniuk, hogy a
Fiúval az Atya és a Szentlélek elszakíthatatlanul egyesült, és ezért vele
együtt a legszentebb Oltáriszentségben őket is imádjuk.” Másrészt – és
ezzel megelőzi korát –, nemcsak ő él
az Oltáriszentségből amikor misézik,
de nem pap rendtestvéreinek és a papnövendékeknek is ajánlja a minél gyakoribb szentáldozást. Peter McHugh
rámutat: „Ő X. Piusznak a gyakori
áldozásról szóló dekrétuma (1905.
december 20.) előtt élt, és a »gyakori
áldozás«, a szerzetesek számára is, ös�szehasonlítva a mai szokással, nagyon
ritka volt. Mégis az, hogy Szent Arnold újra és újra buzdította a testvéreket és a kispapokat az Oltáriszentség
vételére »minden vasárnap és ünnepnap« és »minden hétfőn, szerdán
és pénteken a Három Isteni Személy
tiszteletére« (1876-os Statútum VI.)
mutatja egyrészt, mennyire fontosnak
tartotta ezt a szentséget, másrészt pedig az irányt, amerre az Egyház maga
is hamarosan el fog indulni.”
Szent Arnold bár tagadhatatlanul
kora gyermeke volt, azzal, hogy az
Oltáriszentséget a Szentháromság, a
Szent Szív és a Szentlélek összefüggésébe helyezte, olyan megközelítést
adott e nagy szentséghez, ami meglepő, ugyanakkor gazdag eredményekkel kecsegtet az Eucharisztia további
teológiai kutatásait illetően. Adja meg
a mindenható Isten, hogy a hamarosan megkezdődő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kellően inspiráló hatással legyen számunkra az
Oltáriszentségben emberi természete
szerint is köztünk élő Krisztus Urunk
mélyebb megismerésére!
Tóth Zoltán svd

Világmisszió

Magvetők
Verbiták a haladás
szolgálatában
A II. világháború után két szociális témájú enciklika jelent meg: a Mater et magistra (1961) és a Populorum
progressio (1967), melyek arra hívtak,
hogy a nyugati világ segítse a fejlődő
országokat. Az egyházak és a kormányok óriási összegeket költöttek, hogy
előmozdítsák a fejlődést a harmadik világban. Ebből fejlődött ki a fölszabadítás
teológiája is.
Az enciklikák minket, hithirdetőket is
megbabonáztak. A papok elhatározták,
hogy minden plébániának legyen iskolája. Ugyan az írás-olvasás és az egyszeregy tanítása nem az egyház feladata, de
hozzá tartozik a felebaráti szeretethez.
Ha irgalmasság cselekedete az, hogy egy
koldusnak adok 100 forintot, mennyivel
több, ha lehetővé tesszük a gyerekek iskolába járását. Paraguayban, ahol szolgáltam, minden verbita plébániának lett
iskolája, jópárnak még gimnáziuma is.
Húsz évvel később az országban az általunk ellátott területeken volt a legjobban
biztosítva az oktatás.
A haladás nem pénz, hanem tudás
kérdése. Paraguayban a missziósok nemcsak iskolákat építettek, hanem utakat,
hidakat is. Létrehoztunk egy mezőgaz-

dasági iskolát is. A római elöljáróink
jóváhagyták a tervet és vásároltak egy
2000 hektáros területet, körülbelül 600
szarvasmarhával, a német katolikusok
pedig 300 ezer márkát adtak az építkezésre. Ezzel a háttérrel az Isteni Ige
Társasága szerződést köthetett a svájci
és a paraguayi kormánnyal, ami szerint
a rendet illeti a tulajdonjog és a vezetés,
függetlenül attól, honnan kapja az iskola az anyagi segítséget. A helyi kormány
vállalta, hogy biztosítja a tanárok és a
mérnökök fizetését. Az iskola fenntartásának, a mezőgazdasági tevékenység és
a kutatás költségeit Svájc vette magára.
Később bekapcsolódott a projektbe az
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezete, a FAO is, így évente 300 ezer
palántát juttathattunk el a lakossághoz.
Ez az iskola lett Svájc legsikeresebb
fejlesztési terve Paraguayban. És mivel
sikeres volt, mások is társultak, például a
burgenlandi egyházmegye építette az iskola templomát, a bajor kormány pedig
90 ezer márkát adott mezőgazdasági gépekre. Az intézmény éves költségvetése
néha elérte az egymillió dollárt, és volt
idő, mikor 300 embert foglalkoztatott.
Még egy vízerőművet is létrehoztunk az
áramellátás biztosítására.
Itt volt elsőként az országban mezőgazdasági képzés lányok számára, és a
kutatás is fontos szerepet játszott. 1960ban a szubtrópusi vidékeken, ahol Paraguay is fekszik, nem termesztettek búzát
és szóját. A kutatás fő témája e két nö-

vény lett. Nem volt példa, amit a követhettünk volna, hiszen a búzatermelő országok mérsékelt éghajlaton fekszenek.
Nem tudtuk, mikor kell vetni, milyen
betegségei vannak itt e növényeknek,
hogy kell a szubtrópusi gazt irtani... Amit
Európa ezer év alatt tapasztalt ki, azt nekünk néhány év alatt kellett megtanulni.
Ráadásul hiányoztak a szakemberek is.
De elvetettünk 100 hektár búzát,
ami csodálatosan növekedett. Jöttek
a mezőgazdasági minisztérium szakemberei és hozták magukkal a külföldi
diplomatákat, hogy lássák a „paraguayi
csodát”. Még a nuncius is megtisztelt
bennünket. Ám mielőtt a búza beérett,
hernyók lepték el a vetést. Lerágták
a leveleket. Hónapokba tellett, míg a
permetszereket Európából meghozták.
A következő évben már voltak gépeink és rovarírtószerünk. De nem jöttek
a hernyók, helyette gombabetegség lepte
el a vetést. Nem lett aratás. A harmadik
évben mindenre felkészülve vetettük el
a magot. Akkor a fagy segített, hogy ne
kelljen aratnunk… Végül megnyertük a
csatát.
A két egyházmegye, ahol verbiták dolgoztak, az ország területének 7 százalékát teszik ki. 34 évig éltem ott, és mikor
elhagytam Paraguayt, e kis területen nőtt
az ország búzatermésének 75 százaléka,
szójatermésének pedig 70 százaléka.
Ezt a fejlődést a két pápai enciklika indította el.
Gaál Jenő svd

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

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház

Szent Imre
Missziósház és Verbita Központ

Őri István Ifjúsági Ház

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

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

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

táborhely, ifjúsági szállás
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Arnoldus Nota

Verbita hírek négy égtájról
Az Isteni Ige Társasága a világ minden földrészén jelen
van. A rend négy zónát, kontinenseket magukba foglaló
szervezeti egységet alakított ki: az AFRAM Afrikát és Madagaszkárt; az ASPAC Ázsiát és Óceániát; az EUROPA

kontinensünket; a PANAM pedig az amerikai földrészt
fedi le. Új rovatunkban az egyes zónák legfrissebb híreiről,
eseményeiről olvashatnak.

Olas zors zág:

PANAM

A Stella Maris szervezet európai régiójának találkozója
Június 24. és 27. között Rómában zajlott a tengereken, hajókon, illetve a kikötőkben szolgáló katolikus lelkipásztorokat, segítőiket és önkénteseiket tömörítő
Stella Maris szervezet találkozója. Simon Boiser verbita atya is, – aki jelenleg a
hamburgi kikötőben szolgál – is részt vett a találkozón.
A beszélgetések egyik fő témája az volt, milyen kihívásokkal kell szembe
nézniük e speciális lelkipásztori szolgálatot végzőknek, továbbá, hogy hogyan
tudják alkalmazni Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű, teremtésvédelemről szóló enciklikáját. A találkozó végén Ferenc pápa személyes audiencián fogadta a
résztvevőket. Megerősítette őket abban, hogy szolgálatukkal Isten jelenlétéről
tanúskodnak; jelei és tanúi annak, hogy Isten mindenkivel törődik, kezdve a
legszegényebbekkel.

Br a zí l i a:

Verbiták és laikusok együtt a mis�szióban
A brazil verbita rendtartomány
északi zónájában a laikusokkal való
együttműködés nem újdonság, de folyamatosan törekszenek arra, hogy
ez a kapcsolat minél szorosabb legyen. A közelmúltban 118 laikus, 19
verbita kispap, 6 verbita testvér, valamint 76 verbita pap találkozott Santa
Isabelában, hogy megújítsák elköteleződésüket, mint az isteni Ige missziós
tanítványai. Az verbiták és a laikusok
együttműködésének célja, hogy lelki
és anyagi segítséget nyújtsanak a szegényeknek és a társadalom perifériáján élőknek. Paulus Budi Kleden általános elöljáró is részt vett a találkozón,
rámutatva annak fontosságára.

Par ag u ay :

Verbita plébánia
az ország egyik legszegényebb vidékén
Paraguayban a verbiták 22 plébániát látnak el. Jose
Mateo verbita atya az Encarnacióni Egyházmegyéhez
tartozó Alto Véra község Jézus Szíve plébániáján szolgál,
Paraguay egyik legszegényebb vidékén. A helyi lakosság
többsége a mezőgazdaságban dolgozik. A plébániához 47
filia tartozik.
Mateo atya nagy örömmel szolgál itt. Elmondta, a sok
kihívás közepette mindig Freinademetz Szent József szavai jutnak eszébe: „számomra a legjobb hely a világban ott
van, ahol Isten akarja, hogy legyek”.
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M alawi:

Verbiták a dzalekai
menekülttáborban
2016 júliusában a verbita általános elöljáró felkérte a rendtestéreket,
hogy világszerte működjenek együtt a
Jezsuita Menekültszolgálattal (JMSZ).
Felixberto Perez verbita atya a JMSZ
Dzsalekában lévő menekülttáborába
került, mint a lelkigondozási projekt
vezetője. 2018 januárjában Marcelin Yawo verbita testvér is
csatlakozott hozzá.
Malawiban a kormány nem
engedi letelepedni a menekülteket.
A dzalekai táborban élők célja, hogy
tovább menjenek, de nagyon kevesüknek sikerül letelepedési engedélyt
kapni egy új országban. Ezért a menekültek nemcsak a migrációs traumától
és a nyomortól szenvednek, hanem a
rájuk váró bizonytalanságtól is. Perez
atya és Yawo testvér jelenléte reményt
ad a menekülteknek.

Arnoldus Nota
Német or sz ág :

Az örökimádó nővérek általános káptalanja
A Szent Arnold család harmadik ága, a Szentlélek Szolgálói Örökimádó
Nővérek általános káptalant tartott június–júliusban Németországban, Bad
Driburgban. A találkozó témája, csatlakozva az Isteni Ige Társasága általános
káptalanjának témájához a megújulás volt. A nővérek elköteleződve a kontemplációban az egyház prófétai missziójának jeleként szeretnének élni, az örök imádásban, mint szüzek, jegyesek és anyák.
A hagyományoktól eltérően a káptalani gyűlésre meghívták a volt és a jelenlegi
verbita általános elöljárót is. Antonio Pernia verbita atyát, korábbi generálist a
káptalan koordinátorának kérték fel, míg Paulus Budi Kleden atya előadást tartott a nővérek által megjelölt témában: az örökimádó nővérek prófétai tanúsága
korunkban, és hogyan tudnák ezt a tanúságtételt vonzóbbá és láthatóbbá tenni
az emberek számára. A nővérek az Arnoldus család egységében maradva nyitottsággal fordultak a verbita káptalan víziójához, ahol a teljes megújulásról volt
szó. Generális atya előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy közös utakat kell
keresnünk a missziós munkában.

EUROPA

ASPAC
AFRAM
Ken y a:

A szegények szolgálatában
Kenya fővárosában, Nairobiban a
verbita plébániák főleg nyomornegyedek mellett vannak. A misszió nem éri
el célját addig, amíg a szegények számára nem biztosítják az élethez való
alapvető feltételeket. A verbita atyák
és testvérek elsősorban úgy segítenek
a nairobi szegényeken, hogy vizet,
egészségügyi ellátást biztosítanak,
következő lépésként pedig hangsúlyt
fektetnek az oktatásra, hogy felemeljék a nyomornegyedekben élőket.
A JPIC szolgálat keretében működő
VIVAT Kenya szervezet pedig a szegények jogainak védelmével foglalkozik,
valamint azzal, hogy a helyi gazdaság
milyen hatással van az ott élők környezetére.

Fülöp -s zigetek:

Bibliaóra a munkatársaknak
2014-ben Arlo Bernardo S. Yap
verbita atya elindított egy kezdeményezést, melynek keretében verbita
rend által fenntartott manilai Catholic
Trade alkalmazottainak liturgikus
bibliaórákat tartanak. A kegytárgykereskedés munkatársai péntekenként
gyűlnek össze, hogy készüljenek a vasárnapi szentmisére.
A program célja, hogy Isten igéjével
táplálják a résztvevőket. A bibliamegosztás módszerét alkalmazzák, ezáltal
próbálnak a résztvevők rátalálni az
aktuális olvasmányok közötti összefüggésekre, illetve azok üzenetére. Az
alkalmazottak sokat fejlődnek ezáltal
személyes lelkiéletükben, és az elmúlt
öt év alatt szorosabb kapcsolatba kerültek egymással.

A us ztrália:

Az első fidzsi származású
tartományfőnök
2020 januárjától az ausztráliai
verbita tartomány új tartományfőnöke Asaeli Raass verbita atya lesz. Raass
atya jelenleg tartományfőnök helyettesként, illetve a Jézus Szíve templom
plébánosaként szolgál Alice Springsben, Közép-Ausztráliában.
Raass atya a Fidzsi-szigeteken született, hívő keresztény családban. Tizenegy testvére van. Édesapja melanéz
törzsfőnök, édesanyja pedig a polinéz
tonga törzsből származik. 2002-ben
szentelték pappá. Kinevezésével ő lett
az első fidzsi származású verbita tartományfőnök.
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A világ a mi plébániánk

Élet az Ige és az Eucharisztia által
A kolumbia-venezuelai rendtartomány
A Dél-Amerika északi részén fekvő két ország egy tartományt alkot.
Mindkét országban magas a különböző kevert népek aránya, ugyanakkor
az etnikai csoportok megőrizték önállóságukat. Az őslakosok a népesség
csupán 1 százalékát teszik ki. Az afroamerikai lakosság őseit, mint rabszolgákat a gyarmati időszakban hurcolták be az országokba. Az emberek
mintegy háromnegyede a Kordillerák
kellemes éghajlatú völgyeiben él. Sűrűn lakottak a városok, valamint a karibi tengerparti térségek, ahol főként
a feketék élnek. Az esőerdő borította
hatalmas országrészekben a népességnek csupán 1 százaléka él. Kolumbia
ásványi kincsekben, Venezuela pedig
olajban gazdag. A mezőgazdaságban
fontos helyet foglal el a kávé, a banán és a cukornád. A területen nem
számottevő a külföldi bevándorlók
aránya, de a zavaros helyzet miatt
Venezuelából az elmúlt időszakban
érkeztek menekültek a környező országokba. A vidékről a városokba tar-
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tó belső migráció viszont jelentős, ez
alakítja az interkulturális társadalmat,
annak összes negatív következményével.
A kolumbiaiak és venezuelaiak
többsége római katolikus, de csak
nagyon kevesen gyakorolják vallásukat, ezért a püspöki konferenciák
pasztorális megújulást szorgalmaznak. Emellett kevés muszlim, zsidó és
törzsi vallású ember él még az országokban.
Venezuelában kevés a helyi hivatás.
A pasztorációban általában külföldi
papok és szerzetesek működnek. A
haladó szellemű papok, szerzetesek
és püspökök azon dolgoznak, hogy a
legszegényebbek számára gazdasági és
szociális reformokat érjenek el.
A verbita rend munkája a kolumbiavenezuelai tartományban a plébániákon zajlik. Hat egyházmegyében
tizenegy plébániáról gondoskodnak.
Arra törekednek, hogy missziós plébániákká alakítsák azokat. A plébániák
területén különböző hátterű emberek

élnek, akikkel párbeszédet folytatnak:
őslakos közösségek; erőszakkal elüldözött migránsok; az egyháztól eltávolodott hívek.
A verbiták szorosan együttműködnek a plébániai közösségekkel. Szolgálatukhoz tartozik, hogy Bibliákat
adnak ki, amik méltányos áron elérhetőek, és tanulócsoportokat szerveznek
a szentírás mélyebb megismerésére.
Munkájuk további fontos területe
az igazságosság, béke és a teremtett
világ védelme, hiszen ezekben az országokban erőszakkal fertőzött társadalmi környezetben kell az Evangéliumot hirdetni és megélni. Olyan
közösségekben szolgálnak, melyek
tagjai szenvednek a társadalmi igazságtalanság és a gazdasági elnyomás
miatt. A verbiták meg tudják élni
karizmájukat: „sok arc, egy szív”;
sugározni tudják Krisztus szeretetét
missziós munkájuk során, valamint az
interkulturális szerzetesi közösségeket
építve.
A két országot szolgáló tartományban 43 verbita pap és 3 testvér van, 5
rendtag pedig képzésben vesz részt. A
12 különböző nemzetből származó 51
szerzetesből 27 plébánián dolgozik.
Hajós Katalin

Missziós nővérek

Áldott legyen az Úr neve!
Szerzetesi fogadalomtétel huszonötödik évfordulója
Van egy kedvenc énekem, amely így hangzik:
Áldom szent neved a mézzel folyó földeken,
Hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet.
Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet,
A száraz, kietlen helyen áldom nevedet.
Minden áldást dicséretté formál szívem.
S ha körülzár a sötétség, azt mondom én,
Hogy áldott legyen az Úr neve!
Ezek a szavak hangzottak a szívemben a jubileumi szentmisén, amelyen a szerzetesi fogadalomtételünk huszonötödik évfordulóját ünnepeltük július 21-én, a Varsó melletti
Sulejówekben. Ezt a helyet választottuk ezüst évfordulóink
ünneplésére, mert itt tettük le az első fogadalmat.
Elsősorban hálát akartunk adni Istennek, hogy meghívott
minket a missziós szolgálatra, és segített kitartani a neki
tett ígéret mellett, őmellette jóban és rosszban. Akkor is,
amikor „mézzel folyó földeken” vezetett az út, akkor is,
amikor „száraz, kietlen helyen”. Megtapasztaltuk, hogy Isten szeretete hűséges, és kegyelme soha nem szűnik meg.
Az ünnepség lehetőséget adott arra is, hogy találkozzunk
egymással, ami nem mindennapi esemény, hiszen a világ
különböző táján végzünk missziós szolgálatot. Mexikóból,
Ghánából, Angliából és Magyarországról érkeztünk a jubileumra.
Amikor a hálatelt szívvel az oltár elé álltunk, és megújítottuk a fogadalmainkat, a szívünkben ott voltak azok is,
akik között élünk és dolgozunk, akiktől sokat tanulunk és
kapunk, akiknek a hite megerősíti a hitünket. Mert a mis�szionárius nem csak ad, nagyon sokat kap is.
Amikor az oltár előtt álltam nagy hála volt a szívemben
mindazért, amit a tizenegy évnyi magyarországi missziós
szolgálatom során kaptam, és amit nehéz lenne mind felsorolni. Köszönöm nektek! Köszönöm Magyarország!

Az fent idézett ének második részével szeretnem befejezni
a gondolataimat:
Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy,
Ha napfényes az életem, áldom nevedet.
Áldom szent neved a szenvedések útján is,
Bár könnyek között áldozom, áldom nevedet.
Te adsz és elveszel,
Te adsz és elveszel,
A szívem így felel,
Hogy áldott szent neved!
Zygar Gosia SSpS

SZENTLÉLEK SZOLGÁLÓI
MISSZIÓS NŐVÉREK
„Mindent meg kell tennünk azért,
hogy Isten szeretetére minden szív kinyíljon.”
Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns

A Szentlélek szolgálóiként szeretnénk minden nemzetnek hirdetni a Szentháromság egy Isten megváltó szeretetét. Rendünk alapja és célja a missziós
szolgálat. Több mint 3000 nővérünk tevékenykedik
a világ 47 országában.

Legyél te is missziós nővér!
Kapcsolat: 6449 Mélykút,
Széchenyi utca 115/d

www.ssps.hu
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Missziós imaközösség

A te szíved Jézus Szíve
Rendhagyó beszámoló a missziós
imaközösségek lelkigyakorlatáról
Június 14. és 16 között volt Budapesten, a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban a missziós imaközösségek
éves lelkigyakorlata. A központi téma
ez volt: Mi vagyok én Jézus szíve nélkül? Mennyire hasonlítok a saját, igazi
szívemre? A résztvevők egy-egy mondatban fogalmazták meg, milyen lelki
gyümölccsel indultak haza a programról – rendhagyó módon, ezekből idézve számolunk be e mély találkozásról.
A missziós imaközösségek egy imahálót alkotnak; lelki feltöltődést ad, és
elvisszük imáink erejét a saját közösségünk tagjainak.
A lelkigyakorlat választ adott arra,
mi vagyok én Jézus Szívében.
Szeretném, hogy az én szívem is lángoló tűzhely legyen, mint Jézus Szíve,
hogy lángra gyújthassam mások szívét
is Jézus iránt.
A szívből szól a száj. Annyi trágárságot hall az ember az úton-útfélen.
Szívünket alakítsd át Szent Szívedhez
hasonlóan!
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A szív lelkileg és fizikailag is a legfontosabb szervünk. A szív lelki betegsége
előbb-utóbb fizikai megbetegedéshez is
vezet. Ha Jézus Szíve van a szívemben,
nem kell félnem semmilyen lelki betegségtől.
A szívünkből fakad minden pozitív
és negatív érzés. A körülmények olykor
mássá tehetik a szívünket is.
Ezután jobban fogok figyelni a „jó”
szívemre, és Jézus Szívének követésére,
arra, hogy mindig a jó cél felé induljak, és következetesen haladjak előre
az utamon. Úgy éreztem magam a lelkigyakorlaton, mint a tanítványok Jézussal a Tábor hegyén. Nagyon tetszett
a péntek esti filmvetítés.
Meglepetés és érdekes egybeesés volt
a személyes életemmel a lelkigyakorlat témája: a szív dolgait jártuk körbe.
Épp az elmúlt év során derült ki, hogy
probléma van a szívemmel, kisebb beavatkozásra is szükség volt. Elgondolkodtam, lelki értelemben milyen beavatkozásra van szüksége a szívemnek.

Nem a csodát kell várni, és csak akkor hinni, hanem hinni kell, és akkor
jönnek a csodák.
Fransis atya azt mondta: „a te szíved maga Jézus Szíve”. Tőlem függ,
hogy mennyiben engedem át magam
neki. Lényeg, hogy békesség legyen a
szívemben.
Kiscsoportban osztottuk meg azt,
hogy milyen jót tettünk az utóbbi időben. Ez kissé döcögősen indult, mert
nem szeretünk dicsekedni, végül azonban fantasztikus vallomásokat hallhattunk.
A lelkigyakorlat során megteltem
szeretettel, ezt szeretném továbbadni
családomnak és környezetemnek.

Kis misszionárius

Tudjuk, kinek hittünk!
Kedves Gyerekek!
Az utolsó vacsorán Jézus a kezébe vette a kenyeret és a
bort, és azt mondta a tanítványainak, egyenek es igyanak
belőle, mert ez az ő teste és vére. A tanítványok a kezükbe
fogták azt a kenyeret és bort, és bár csak kenyeret és bort
láttak, elhitték, hogy ez Jézus igazi teste és vére.
Miért hitték el? Miért hittek ennyire Jézusnak? Mert tudták, kinek hittek. Nagyon jól ismerték Jézust. Három évig
éjjel-nappal vele voltak. Hallottak mindent, amit mondott,
láttak mindent, amit tett. Tudták, hogy Jézus soha nem
hazudik, hogy isteni ereje van. Látták, hogy képes olyan
dolgokat tenni, amire az emberek nem képesek, és elhitték,
hogy ő igazán Isten Fia.
Ilyen hitre hív Jézus minket is. Szeretné, hogy nagyon jól
megismerjük őt, hogy megtapasztaljuk jelenlétét és szeretetét az életünkben, hogy higgyük, hogy ő valóban Isten Fia.
Ebben segít nekünk a mindennapi imádság, a hittanórákon

való részvétel, a vasárnapi szentmise, a Biblia olvasása, a
szentgyónás és a szentáldozás.
Ha jól megismerjük őt, képesek leszünk hinni abban,
hogy minden szentmisén, az oltáron lévő kenyér és bor –
úgy, mint az utolsó vacsorán – Jézus testévé és vérévé válik
a Szentlélek erejéből. Ebben segíteni fog nekünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is, ami egy év múlva lesz
Budapesten. Sok ember érkezik majd Magyarországra az
egész világról, hogy együtt imádkozzanak, tanuljanak Jézusról és megköszönjék neki, hogy a kenyér és a bor színében, az Oltáriszentségben velünk maradt örökre. Ez igazán
nagy és fontos esemény lesz!
Kedves Gyerekek! Emlékezzetek mindig az apostolok hitére, amely nekünk is segít hinni abban, ami a szemünk számára láthatatlan! Tudjuk, kinek hittünk! Menjetek lelkesen
és nagy szeretettel minden vasárnap szentmisere, mert ott
igazán közel lehetünk Jézushoz!
Az oldalt összeállította: Zygar Malgorzata SSpS

▼ Az ábrák neveit írd be a rejtvénybe számozási sorrendben. Ha a piros négyzetekben lévő betűket megfelelő sorrendben beírod a megfejtés piros sorába, megtudod, hogy hívjuk más szóval a szentmisét. Ha a zöld négyzetekben
lévő betűkéket sorrendben beírod a megfejtés zöld sorába, akkor kiderül, mi ennek a szónak az eredeti jelentése.

2019. ősz –

Világp

sta

19

Mozaik

Eucharisztia:
Menjetek küldetéssel!
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yári lapszámunk rejtvényének megfejtése Ferenc pápa egy mondata volt, amit a megválasztása után mondott az
egyik beszédében: „Együtt haladni az úton az Úr világosságában, hogy a föltámadt Úr eleven jeleivé váljunk a
világban.” Aktuális rejtvényünk megfejtése idézet Szent Pál rómaiaknak írt leveléből, ami missziós munkánk komolyabb elvégzésére, Isten szeretetének még igazabb megélésére buzdít. Beküldési határidő: október 31.

