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Házunk tája

Elkezdődött az öröknoviciátusunk
Az Isteni Ige Társaságában ahhoz, hogy egy növendék eljusson az örökfogadalom letételéig, hosszú képzési folyamatot
kell maga mögött hagynia. Julio testvér és én február 2-án új
szakaszba léptünk a verbita képzésben: elkezdődött az öröknoviciátusunk.
A program az Eucharisztia ünneplésével kezdődött, amit
Burbela Gergely svd atya, mint novíciusmester mutatott be a
budatétényi Názáret Missziósházban élő közösség tagjainak
jelenlétében. Ebben az utolsó képzési időszakban havonta
egynapos programon találkozunk a novíciusmesterrel. Ilyenkor a szentmisén kívül különböző lelki programok is vannak,
például elmélkedés, lectio divina, lelki beszélgetés, előadás a
verbita rend lelkiségéről. Lelki olvasmányként Ferenc pápa
Fratelli tutti kezdetű enciklikáját kaptuk.
Az öröknoviciátus egy felkészülési folyamat közvetlenül
azelőtt, hogy egy ideiglenes fogadalmas rendtestvér leteszi
az örökfogadalmát. A rend szabályzata szerint: „Az örökfogadalomra való közvetlen előkészület külön lelkivezetéssel
történik. Kell, hogy a rendtestvérek megerősödjenek az
Úr iránti mindig szükséges odaadásban azáltal, hogy tudatos rendszerességgel elmélkednek, imádkoznak, olvassák a
Szentírást és más jámbor könyveket és ünneplik a szentmisét…” (Konstitúció 514.). Az örökfogadalomra való készülés
6–12 hónapig tart. Teológiai tanulmányaink mellett, ebben
az időszakban fontos, hogy különösen sok időt fordítsunk
személyes (lelki) életünkre és hivatásunkra. Amióta beléptünk a verbita rendbe természetesen megismertük és megéltük a rend lelkiségét. Az öröknoviciátus alatt ezeket az ismereteket „elevenítjük fel”.
Én magam úgy élem meg ezt az időszakot, mint lehetőség,
hogy megvizsgáljam egész életemet, hivatásomat. Ez az alkalmas idő, hogy visszatekintsek az útra, amit azóta tettem
meg, hogy Isten meghívott engem. Nyolc évet éltem ideiglenes fogadalomban. Ez nem kevés idő elmélyülni a missziós
szerzetesi életben, megismerni a verbita rendet. Ez a hosszú
folyamat különösen tanúskodik Isten szeretetéről az életemben. Ő az, aki hívott engem erre az útra, vezet és gondoskodik rólam ezen az úton. Nagyon hálás vagyok érte. Az ő
kegyelmében bízva hozom meg alkalmas időben a legfontosabb döntést az életemben, azaz hogy örökfogadalmat teszek
a verbita rendben, és ezzel egész életemet odaadom Istennek.
Ahogy Janssen Szent Arnold alapító atya fogalmazott: „Bármit tesz velem az Isten, mindennek alávetem magam. Amit
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elhatároz, javunkra szolgál. Az ő jósága örök. Bárcsak bennem is mindig hűséges szolgájára tekinthetne.”
Sudarman Aloisius Gonzaga svd
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Váljunk imádkozó közösséggé!
Az elmúlt másfél évben többször is
megtapasztaltuk a kijárási tilalmat, a
korlátozott életet. Ezt a fajta életet korábban elképzelni sem tudtunk. Szabadon nem mozdulhattunk ki, nem
látogathattunk meg bárkit. Nem tudtunk részt venni a szentmiséken, úgy
ahogyan szerettünk volna. Sok nehézséggel szembesültünk, amelyek a járványhelyzetből adódtak. Ugyanakkor
a korlátozások megtanítottak arra,
hogy mi az igazi értelme a szabadságnak, a szabad mozgásnak és a szabad
akaratnak.
A korlátozásoknak volt pozitív oldala is. Feléledt az emberi szív mélyén
rejlő természetes emberség. A bajban
lévőkhöz szó nélkül mentek segíteni.
A magányban élőket akár többszörös
is felhívták telefonon, buzdították, vigasztalták őket. A kórházakban a betegek, szenvedők külön figyelmet kaptak. Felismertük, hogy az orvosok és
az ápolók áldozatos munkájának köszönhető, hogy rengetegen meggyógyultak és életben maradtak.
Emellett egy nagyon lényeges dolgot
tapasztaltunk meg az egyházban, a társadalomban világszerte: a hívő közösség egy szívvel, egy lélekkel imádkozott
az egészségesebb világért, és együtt fohászkodott a betegek gyógyulásért. A
másik dolog, amit megláttunk, hogy
ma is létezik hívő ember, hívő közösség, ma is létezik hit, ma is létezik az
egyház, nem csupán külsőségekben,
hanem istenfélő közösségként.

Az imádkozók sok lelki erőt, bátorságot, buzdítást és áldást közvetítettek az
emberek felé. A hívő közösség összefogott, hogy egymásnak támaszai legyenek. Jézus mondta: „Arról tudják majd
meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás
iránt” (Jn13,35). A szeretet egyik jele
az, hogy szívből tudunk imádkozni egymásért, a bajban lévőkért, a nehézségekkel küszködőkért. Az együtt imádkozó
közösség mindig bizonyítja, hogy mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban.
Amikor a tanítványok bajban voltak
és Jézushoz fordultak, Jézus lecsendesítette a szélvihart (vö. Mk 4,39).
Amikor nehéz helyzetben voltunk,
amikor Isten segítségére szorultunk, és

imádsággal őhozzá fordultunk hittel
és reménnyel, ő mindig segítségünkre
sietett. Az imádságnak van ereje. Isten áldása sugárzik át rajtunk, amikor
hozzá imádkozunk.
Milyen jó lenne, ha a hívő közösség
összetartóan, együtt imádkozna a világ különböző szükségleteiért! Milyen
jó lenne másokat meghívni, hogy az
imádkozó közösséghez csatlakozzanak! A mai embernek egyre több imádságra és lelki kíséretre van szüksége.
Ha mind többen együtt imádkoznánk,
a társadalom istenfélő közösség lenne,
amire nagyon nagy szüksége van a mai
világnak.
Tete Remis svd
tartományfőnök
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Isten igéje táplál

„Küldetésetek van!”
Ünnepelt hit és kérügma
Hit nélkül az ember nem tud létezni.
Minden embernek legalább abban kell
hinnie, hogy ő maga létezik. És ha ő
létezik, akkor vannak szülei. És abban
is kell hinnie, hogy vannak ételek és
italok. Az említett dolgok láthatóak.
Abban is kell hinnie, hogy vannak láthatatlan dolgok, mint a levegő, az íz,
a szagok, a barátság, a szeretet... Tehát
senki sem tagadhatja, hogy vannak látható és láthatatlan valóságok bennünk
és körülöttünk. A bennünk lévő értelmet sem lehet látni, mégis ezen értelemmel, s a láthatatlanságára hivatkozva tagadnák sokan Isten létezését.
A hit létfontosságú az ember életében.
Hit nélkül minden összedől bennünk
és körülöttünk. Vannak, akik csak a
látható dolgokban hisznek, de vannak
olyanok is, akik ezen túl mernek hinni egy Istenben, aki a láthatónak és a
láthatatlannak Teremtője. Keresztény
hitünk szerint Mennyei Atyánk minden láthatót és láthatatlant a szavával
alkotott. Ez a Szó, vagyis Ige kezdettől
fogva nála volt, és az Ige testté lett a
Szentlélek által és köztünk lakozott Jé-
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zus Krisztusban, aki az emberiség üdvösségére kereszthalált szenvedett, de
feltámadott a halálból.
Ezt a hitet ünnepeljük az Eucharisztiában. A megtestesült Ige értünk, bűnösökért feláldozta magát, és örökre legyőzte
a halált és a bűnt. Amikor eljött az idő,
hogy a neki rendelt küldetést tökéletesen
teljesítve visszatérjen az Atyához, örök
emlékül itt hagyta nekünk saját testét és
vérét. Az Oltáriszentség az irántunk való
örök szeretetének a jele. Nagyon szeretett minket, ugyanakkor vissza kellett
térnie az Atyához. Egyfajta kötélhúzás
volt ez számára. Az Atya szeretete hívta,
de nagyon szerette az övéit is. Itt akart
maradni, de akart menni az Atyához is,
és ő megtalálta a módot, hogy egyszerre
itt is, ott is legyen. Így az Eucharisztia
összeköti az eget és a földet, vagyis általa, vele és benne találkozik az ég és a
föld. Milyen nagy szeretettel és áhítattal
kell, hogy ünnepeljük az Eucharisztiát!
Milyen komolyan kell, hogy készüljünk
erre az ünneplésre! Ha valóban tudnánk, milyen sokat kellett Krisztusnak
szenvednie, hogy az élete Eucharisztia

legyen, sokkal nagyobb tisztelettel és
szent félelemmel készülnénk mindegyik
szentmisére. Sőt, sokkal jobban átjárná
a lelkünket az Eucharisztia kegyelme.
Egy egyszerű példa igazolja ezt: minél
jobban ismerjük a szüleink értünk vállalt
fájdalmait, nehézségeit és megpróbáltatásait, annál jobban szeretjük, becsüljük
és tiszteljük őket.
Aki valóban átélte az Eucharisztiában
Jézus szeretetét, annak szíve és lelke
nyugtalan lesz, amíg meg nem osztja
másokkal azt az örömöt. Minden szentmise végén kapunk küldetést. Az öröm
és a béke hirdetői vagyunk. A pap így
mondja az Eucharisztia ünneplésének
végén: „a szentmise véget ért, menjetek
békével”. De egy mondatot hozzá kell
tenni: „küldetésetek van!” A küldetés
a következő: örömmel élni keresztény
életünket és Krisztus békéjét hirdetni.
Öröm, hogy Krisztus legyőzte a halált és
a bűnt, mi is le tudjuk győzni a bűnt és a
halált őbenne bízva, az ő kezét fogva. Ez
a remény békét ad a lelkünknek örökre.
Benvin Sebastian svd

Belső úton

Akire az Atya rábízta a Fiút
Milyen apa volt Szent József?
Ismerős a közmondás: Nem esik mes�sze az alma a fájától. Vagyis amilyenek
a szülők, amilyen a szülői fészek olyan
a gyermek, és a gyermek (a gyümölcs),
sok mindent elárul a szülőkről. Ezért
ha Szent Józsefről véleményt szeretnénk alkotni, elsősorban Jézust kell
szemlélnünk. Milyen ember volt József? Nézzük Jézust, akiről sokkal többet írnak az írások!

Milyen ember volt József?

A hagyományos ikonográfiai ábrázolások alapján azt mondhatnánk, József
egy idősebb férfiember, aki ott áll a fiatal Mária és a gyermek Jézus mellett.
Úgy mondanám: József a képeken szép
ember. Az ő korában már nem szoktunk arról beszélni, hogy jóképű. A
másik fontos dolog: soha nem ölelgeti
Máriát, de mellette áll. Mindez sokat
mond számomra a jelleméről: egy jó
emberről van szó, akire lehet számítani. Korunkban úgy tűnik, ez sokszor
másodlagos szempont. Talán ezért is
olyan a társadalmunk és a családok
helyzete, amilyen.
József finom, érzékeny ember, nem
macsó. Jézus, amikor elé viszik a bűnös asszonyt, együtt érző, és nem az
jár a fejében, hogy követ ragadjon és
végezzen vele. József is kivár Máriával
kapcsolatban, nem ítélkezik azonnal,
hanem kíváncsi, hogy mi van a dolgok
hátterében.
Az egyiptomi menekülés idején és
még számos alkalommal Mária mellett
áll. Lehet rá számítani. Veszély idején
nem hagyja cserben övéit. Vigyáz rájuk.
A Mennyei Atya talán nem véletlen,
hogy őt rendelte Mária és Jézus mellé.
Igazi családapaként viselkedik Názáretben és a Jeruzsálemi zarándoklatok
idején is.

Milyen apa lehetett?

Az evangéliumokban van két történet,
ami sokatmondó. Jézus hasonlatokban
beszél az apáról. Az egyik történet a
jó pásztort, a másik pedig két fiú apját
mutatja be.

Jó pásztor, aki ott áll juhai, családja
mellett, ha jön a farkas. Veszély idején
lehet rá számítani. A juhok ismerik a
hangját, ismerik elveit. Nem léhűtő, aki
cserbenhagyná őket. Egy férfi, aki az
ajtón megy be, nem az ablakon. Nemcsak bátor, de jellemes is.
A másik evangéliumi történetben két
fiú apjáról hallunk, aki irgalmas, szelíd
és megbocsátó. Nem tesz szemrehányást a fiának, hogy tékozló életet élt,
de látja szívében a megbánást az újrakezdés vágyát. Mellé áll és új esélyt ad

neki. Felöltözteti a méltóságát megillető ruhába. Bizalmat előlegez neki. És ez
az erő képessé teszi majd a fiút, hogy
felnőtté váljon. Az idősebb fiú is találkozik az apa bizalmával. Apja kimegy
elé és meg is mondja neki: „Fiam! Ne
félj, hiszen mindenem a tiéd…” Teszi
ezt azért, hogy gyermekei megbocsássanak egymásnak, és egyek legyenek.
Ilyen az Atya és ilyen Szent József, Egyházunk védőszentje is.

Milyen fiakat akar látni az Atya?

A fiatal fiú, bár tékozló, de tele van
tűzzel, lelkesedéssel, élettel. Csak az
ilyen szenvedélyes természet tud igazán alkotó módon élni közösségében,
családja körében. Az idősebb fiú kötelességtudó, megbízható, fegyelmezett,
ismeri a határokat. Ha ez nincs meg
egy közösségben, egy családban, minden szétesik.
Nézem Jézust és Szent Józsefet...
Szenvedélyesek és kötelességtudók egyszerre. Így lettek hitelesek és vonzóak.
Jézus azt mondta, hogy „az én eledelem az, hogy teljesítsem Mennyei Atyám
akaratát.” Soha nem mondta volna ezt,
ha nem kereste volna már gyermekkorában József akaratát. Jézus Józseftől
tanulta meg, mit jelent áldozatot hozni
a másikért, a családért, a közösségért.
„Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint
aki életét adja barátaiért, szeretteiért!”
Jézus Józseftől tanulta meg, miként állhatunk szeretteink mellett.
Szent József! Segíts nekünk, hogy ebben a szétesett világban merjünk bátrak
lenni és merjünk szembemenni az elvtelenséggel. Segíts, hogy tudjunk szenvedélyesek és kötelességtudók lenni.
Add, hogy mi, apák merjünk kedvesek,
gyengédek és erősek, de nem macsók
lenni. Add, hogy tudjuk szeretteinket
magunkhoz ölelni, hogy érezzék, nincsenek egyedül és van apjuk, van Atyjuk! Szent József, az egyház védőszentje,
könyörögj érettünk!
Hoffer József
2021. nyár –
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Isten mindannyiunkról egyéni tervet sző
Tengerentúli gyakorlat a verbita képzésben

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig” (Mt 28,20). Jézus az
apostolokhoz intézett utolsó szavai
sok reményt és erőt adnak nekem
életem során. Most, hogy Magyarországon részt veszek a kétéves, úgynevezett Tengerentúli gyakorlat programban (OTP) különösen is megélem
e szavak jelentését.
Soha életemben nem gondoltam
azt, hogy a hazámat valaha is, bármilyen okból elhagyom. Isten azonban
mindannyiunkról egyéni tervet sző,
olyat, amire nem is számítunk. Amikor eldöntöttem, hogy részt veszek a
Tengerentúli gyakorlat programban,
fogalmam sem volt, hogy ez oly sok,
korábban elképzelhetetlen élménnyel
ajándékoz meg. Nem volt könnyű
meghoznom a döntést, hogy kispapként a világ másik végére költözzek,
de bíztam Isten kegyelmében, hogy
megóv e kalandos misszió során.
2019. október 8-án érkeztem Magyarországra, erre a számomra egészen ismeretlen helyre. A program
első évében nyelvtanfolyamon kellett
részt vennem. A magyar nyelv egyike
a legnehezebbeknek, ezért az elején
problémát jelentett, hogy megértsem a
hozzám szólókat és válaszolni tudjak,
akár csak a legegyszerűbb helyzetek-
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ben is. Idővel megtapasztaltam a nyelv
nehézségének további mélységeit is.
De támaszkodhattam a verbita atyákra
és testvérekre, akik örömmel és nagy
türelemmel segítettek és kijavítottak,
ahogy haladtam a nyelvtanulásban.
A másik fontos változás, amit a program hozott az életemben, a teljesen új
kultúra elfogadása: más életstílus, szokatlan ételek, öltözködés, időjárás...
Eleinte nehéz volt hozzászoknom az
ételekhez, de egy hónapon belül megbarátkoztam a magyar konyhával.
Amikor megérkeztem, már majdnem
tél volt; sohasem fogom elfelejteni az
első telet, hóval, faggyal, hideggel. Az
inkulturációs program és a nyelvtanfolyam együtt pedig sokat segítettek
abban, hogy mind többet megtudjak a
magyar történelemről, hagyományokról, kultúráról.
A váratlan koronavírus-járvány hatással volt a Tengerentúli gyakorlat
programra is. Ez természetesen hátráltatta a nyelvtanulásomat, ugyanakkor hálás vagyok Istennek, hogy
ebben a nehéz időszakban is őriz és
vigyáz rám.
A nyelvtanfolyam elvégzése után a
gyakorlati időmet két olyan plébánián
töltöttem, illetve töltöm, ahol verbita
atyák teljesítenek a szolgálatot. Az első

időszakban Vasvárra kaptam kinevezést. Bár a járvány második hulláma az
egyházközség életét is megakasztotta,
sok emlékezetes, jó élményben volt
részem. A vasváriak sokat segítettek,
hogy nyelvtudásom tovább fejlődjön,
mivel még igazi kihívást jelentett folyékonyan beszélni magyarul.
Jelenleg a gyakorlati időm második
részét töltöm Körömben, ahol bekapcsolódok a cigánypasztorációba. Az
itteni emberek nagyon befogadóak és
jólelkűek a missziós atyák felé, és én
örömmel szolgálok köztük, hiszen így
alkalmam nyílik megismerni az életüket, a cigány kultúrát és a hagyományaikat. Kispapként részt veszek az
egyházközség minden tevékenységében, elkísérem és segítem az atyákat.
Az elmúlt másfél évet Magyarországon töltöttem, és úgy döntöttem, hogy
itt folytatom teológiai tanulmányaimat, hogy mélyebb tapasztalatokat
szerezzek a magyar életről és kultúráról. Az Isteni Ige Társasága szellemisége mindig arra ösztönöz, hogy minden
tőlem telhetőt megtegyek a misszió
szolgálatában, hogy hirdessem a jó
hírt mindenkinek, valamint, hogy másokat szolgáljak szükségükben. Éljen
Jézus Szíve az emberek szívében!
James Jimson Pullappallil svd
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Az amazóniai őserdőtől a városi dzsungelig
Tíz év missziósként Brazíliában
Nagy örömmel osztom meg veletek a
Brazíliában, pontosabban a közép-brazil rendtartományban (Província Brasil
Centro; BRC) szerzett tapasztalataimat.
Az itteni élményeim felnyitották szememet a valóságra, és emlékeztettek arra,
hogy Isten, ebben a gyönyörű és lenyűgöző országban is megvalósítja terveit.
Brazília hatalmas ország, megáldva
rengeteg csodálatra méltó természeti
adottsággal, számos szépséggel. A népesség szintén változatos és színes, sok
féle rasszal, etnikummal, kultúrával találkozhatunk. Az elmúlt tíz évben, itt
szolgáltam. Gyakorlatot szereztem az
amazóniai őserdőben, Rond�nia államban valamint São Paulo városi dzsungelében is.
Az első hónapok vagy inkább évek
meglehetősen nehezek voltak. Meg
kellet tanulnom egy új nyelvet, a portugált, és lassan be kellett illeszkednem
egy új kultúrába, ami sok meglepetést
és kultúrsokkot okozott. A tanulási idő
alatt az öröm és az elkeseredettség váltakozott bennem.
Egy év után, 2011 novemberében kineveztek a Rondônia államban található
Alta Florestában lévő Penhai Miasszonyunk-plébániára. Ez egy igen nagy plébánia: hat városi és hatvanhárom vidéki
közösség tartozik hozzá. A plébánián
nagyon aktív munka folyt, rengeteg
lelkipásztori és szociális szolgálattal. A
rossz minőségű utak, a nagy távolságok,
a folyók és szakadékok fölött átívelő
gyenge hidak miatt kaland volt elérni
a vidéki közösségeket. Ugyanakkor az

emberek itt nagyon barátságosak, vidámak és egyszerű életet élnek. Csodáltam
a helyiek hitét és lelkesedését, ahogyan
a megünneplik a liturgiát, megszervezik
és elosztják az egyházi és a civil közösségeken belüli feladatokat.
2016-ban felkértek, hogy vállaljam el
a Szent Pál apostol-plébánia vezetését
São Paulóban. Itt teljesen új tapasztalatokat szerezem. São Paulo a világ
legnépesebb városai közé tartozik, sok
szempontból úgy néz ki, mint egy valóságos dzsungel. A városkép meglehetősen rendezetlen, épület, épület hátán,
egyre magasabbak és magasabbak. Az
összes probléma, amely az urbanizációval és migrációval együtt jár, mind
megtalálható São Paulóban: túlnépesedés, a lakhatási költségek növekedése,
a túlzsúfolt utak, a növekvő alkohol és
drogfüggőség.
Az emberek egy jobb életet remélnek
a városi léttől, de stresszben, depresszióban és Isten utáni vágyakozásban élnek.
Itt a papot spirituális vezetőnek tartják,
aki odafigyel rájuk. A városban a keresz-

tény bázisközösségek valóban nagyon
erősek és aktívak, hirdetik Isten igéjét
és ünneplik az emberi életet. Úgy látom,
hogy mind vidéken, mind a városokban
az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Jelenleg az Havas Boldogasszonyplébánián vagyok, ami az iguapéi kegyhely plébániája. Rengeteg zarándok és
hívő jön gyalog, biciklivel, lóháton ide,
hogy hálát adjon és imádkozzon.
Az elmúlt tíz évben sokat tanultam
önmagamról, mint pap, és lelkileg is
sokat fejlődtem. Elégedett vagyok, kiteljesedett missziós hivatásom. Szeretem a munkát itt, Brazíliában, és hálás
vagyok azoknak, aki részt vettek velem
ebben a csodálatos utazásban. Ha előre tekintek, látom, hogy még hosszú
utat kell megtennem. De meg vagyok
győződve arról, hogy Isten, aki meghívott, velem van, és oda vezet, ahova
ő akarja. Átadom életemet Istennek,
ahogy Mária mondta: „Legyen nekem
a te igéd szerint” (Lk 1,38).
Antonysamy Manokaradoss svd
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Csodák valóban léteznek
Ferenc pápa történelmi látogatása Irakban
„Rakétatámadás ért szerdán egy iraki
katonai légitámaszpontot, a pápa látogatása előtt két nappal. Tíz rakétával
támadták a nyugat-iraki Anbár tartományban lévő Ín el-Aszad támaszpontot” – ezt olvashattuk az újságokban
2021. március 3-án délelőtt.
Ferenc pápa ennek ellenére elindult
március 5-én, pénteken Bagdadba,
hogy ötnapos látogatást tegyen Irakban. Ő az első katolikus egyházfő,
akinek sikerült Irakba utaznia. Apostoli útjának mottója világosan jelezte,
milyen üzenetet szándékozik vinni:
„Mindnyájan testvérek vagytok!” Évek
óta tervezte ezt a látogatást, és sem a
biztonsági kockázat, sem a koronavírus-járvány nem tántorította el szándékától.
Irakban 1947-ben közel 5 millió keresztény élt, 2003-ra számuk 1,4 millióra csökkent. Az Iszlám Állam nevű
terrorszervezet 2014 és 2017 között
brutális erőszakot alkalmazva keresztények százezreit gyilkolta le, sokan
pedig kénytelenek voltak külföldre
menekülni. Néhány százezer keresztény maradt csak szülőföldjén.
Március 6-án a kaldeai Ur városában, Ábrahám meghívásának helyszínén, a történelem során először tartottak vallásközi találkozót, amelyen a
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keresztény, a zsidó és a muszlim vallás
legfelsőbb vezetői együtt vettek részt.
A Szentatya itt erős felhívást intézett
minden vallás követőjéhez, hogy a
gyűlölködést váltsák fel a béke és a
testvériség építésével.
Március 7-én a Ninivei-fennsíkon található, teljes egészében keresztények
lakta Karakos településre látogatott a
pápa, és az ottani közösséggel együtt
mondta el a déli úrangyala imádságot.
A város újjáépítésének fáradhatatlan
szervezője, Georges Jakola atya így
nyilatkozott: „Ha valaki 2016-ban –
amikor visszatértünk a lerombolt vá-

rosba – azt mondta volna nekem, hogy
néhány év múlva idejön a pápa, nem
hittem volna el. Most meg kell változtatnom a véleményemet: csodák valóban léteznek.”
Március 7-én az erbíli Franso
Hariri stadionban mintegy 10 ezer
hívő jelenlétében mutatott be misét
Ferenc pápa. Homíliájában többek
között ezt mondta: „Nagy szegénység és nehézségek közepette sokan
nyújtottatok nagylelkűen és szolidárisan konkrét segítséget a szegényeknek és a szenvedőknek. Ez az egyik
ok, amely arra késztetett, hogy hozzátok zarándokoljak: hogy köszönetet mondjak nektek és megerősítselek
benneteket a hitben és tanúságtételben. Ma látható és kézzelfogható
számomra, hogy az egyház Irakban
él, hogy Krisztus él és működik eme
szent és hűséges népében.”
Ferenc pápa ezzel az iraki útjával
is tündöklő tanúságot tett arról, mit
jelent Jézus tanítványának lenni: félelem nélkül megkeresni, felkarolni,
megerősíteni a legkisebbet, és Isten
rólunk szőtt álmát, a testvériséget építeni mindenkivel, etnikai és vallás hovatartozástól függetlenül.
Tőzsér Endre sp
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Az „építkezések plébánosa”
Magyarok távoli tájakon az Eucharisztia szolgálatában
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán érdemes arról is megemlékeznünk, hogy jelenleg több
magyar szerzetes távoli tájakon dolgozik az Eucharisztia szolgálatában: Krump Tamás svd Indonéziában, Varga János svd
Argentínában és Lányi Béla svd a Fülöp-szigeteken. Közülük
most az Argentínában plébánosként működő Varga János
atya tevékenységébe fogunk bepillantani, akit egy Buenos
Aires-i nyelvészeti kongresszust követően látogattam meg az
argentin-brazil határon.
Varga János atyát a pappá szentelése után Argentínába
küldte ki missziós munkára a verbita rend római generálisa.
Ezután János atya, azaz Padre Juan a Misiones tartomány
Eldorado megyéjének egyik köztiszteletnek örvendő plébánosává vált, aki összetartó közösségeket hozott létre azoknak
a plébániáknak a területén, ahol szolgálatát teljesítette.
János atya Wandából jött át értem a Puerto Iguazúba. Onnan a verbita rend terepjárójával mentünk fel a brazil-argen-

hívő hozta hálából azért, mert János atya egyik karizmatikus
imaösszejövetele után a hölgy gyorsan meggyógyult egy kellemetlen betegségből.
János atya csak néhány hónappal ezelőtt vette át ennek
a plébániának a vezetését, de már e rövid idő alatt is sok
mindent átépített. A kert hátsó részében kialakított közösségi
helyiségeket egybenyitotta és felépíttetett egy hagyományos
fatüzelésű kemencét. Ebben különféle húsokat és tésztákat
szoktak sütni a közösség tagjai, és ez is segítette, hogy élénk
közösségi életet fejlesztettek ki a plébánián.
János atya tizenegy éve él Argentínában. Ezalatt rengeteg
eredményt ért el és nagyon sok barátra tett szert, de negatív
tapasztalatokban sem volt hiány. Pappá szentelésének egyik
évfordulójának ünneplése után a megmaradt sült húst felajánlotta a város szegény gyerekeinek. Szólt az egyik ismerősének, hogy hívja össze a környéken élő szegényebb gyerekeket. Össze is gyűlt hamarosan húsz-harminc gyerek, akik

tin határon lévő Bernardo de Irigoyenbe, ahol február óta János atya vezetésével működik a plébánia. A 140 kilométeres
utat az őserdőn keresztül két óra alatt tettük meg; nehezen
járható földutakon hajtottunk keresztül az újszerű állapotban
lévő, teherszállításra is alkalmas terepjáróval.
Jelenleg három katolikus püspökség és egy verbita provincia működik Argentínának ebben az északi tartományában. Ez utóbbihoz negyven plébánia tartozik. Ezek
egyike az irigoyeni Munkás Szent József-plébánia, ahol
János atya szolgál.
Bár Puerto Iguazúban szubtrópusi meleg volt, Irigoyenben a „ködös Albionra” jellemző hűvös és nedves idő fogadott. A barátságtalan időjárást azonban elfeledtette velünk,
hogy a plébánia udvarán összegyűlt emberek barátságosan
üdvözölték a város plébánosát, ráadásul friss, meleg házikenyér és egy szál nemespenésszel bevont szalámi várt bennünket az egyházközség vendégházában. Ezeket az egyik

jóízűen megették a borjúsültet, és csak később derült ki, hogy
mindannyian a gyerekek kiválasztásával megbízott ismerős
családjának tagjai voltak.
A szülőföldjétől több mint tízezer kilométerre elkerült
magyar misszionárius a sokrétű lelkipásztori, karitatív, közösségszervező és fejlesztő tevékenység mellett kápolnaépítésekkel, plébániai épületek bővítésével és korszerűsítésével is
foglalkozik, ráadásul úgy, hogy az ehhez szükséges pénzügyi
forrásokat is ő teremti meg. Ahogy a Szentírásban olvassuk:
ő nem elássa a talentumokat, hanem prudens módon befekteti és megsokszorozza azokat. Az argentin-brazil határ menti őserdők vidékén, egy magyarországi esperesi kerületnek
megfelelő nagyságú területen ő az „építkezések plébánosa”.
(Jelen írás bővebb változata a szerző Az északi fénytől a Dél
Keresztjéig című könyvében jelent meg.)
Dr. Márkus Gábor
2021. nyár –
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Meglepetésekkel teli volt az egész életem
Jelenits István hivatásról, Eucharisztiáról, misszióról
Jelenits István tanár úr volt a hittan tanárom a budapesti Piarista Gimnáziumban, amit mi a kommunista évek alatt szerényen csak Mikszáth Kálmán téri gimnáziumnak hívtunk. De van egy még szorosabb kapocs is, ami összeköt bennünket.
Ő adott össze a feleségemmel, abban a piarista kápolnában, ahova négy éven keresztül vasárnaponként, osztályonként
kettes sorban vonultunk a szentmisére.
Mindenki életében meghatározó lépés a
pályaválasztás, de egy pap, egy szerzetes
számára egészen különleges. Neked mi
volt az a pont, amikor elhatároztad, hogy
pap leszel?
– Nem volt ez ennyire egyértelmű, de
döntő változást hozott az életemben,
hogy a háborúban el kellett jönnünk az
otthonunkból, Nagyváradról. Édesapám
megyei tisztviselő volt. Amikor a front
közeledett, úgy gondolta, hogy ott maradunk és megvárjuk az eseményeket.
Amikor már lövéseket is lehetett hallani,
a minisztériumból jött az értesítés, hogy
a megyei tisztviselőknek el kell hagyni a
megyeszékhelyet. Mindenünk ott maradt,
csak kézipoggyászt vihettünk magunkkal. Így érkeztünk Pestre, ahol édesapám
megkereste régi tanárait. Ő Kecskeméten
volt piarista diák, ahol tanára volt Tomek
Vince, aki már Pesten lakott. Kerestük a
lehetőséget, hogy hol találhatunk valami
lakhatást, hogy ne legyünk senkinek terhére. A piaristáknak volt a Svábhegyen
egy hétvégi üdülőházuk, ott kaptunk szobákat. Csak egy atya lakott ott a háborús
időkben, hogy valaki vigyázzon a házra.
Édesapámat behívták katonának. Ő később amerikai fogságba esett, mi pedig
ott, Budán éltük át az ostromot. Ez egy
döntő esemény volt a gyermekkoromban.
Sokszor eltűnődtem, már felnőtt fejjel
azon, hogy milyen mulandó ez a világ.
Soha többé nem mentem fel abba a lakásba. Eltűnt, vele a gyerekkorom.
Valami új kezdődött, nem is az ostrom
alatt, hanem utána. A háború után édesanyám szülőfalujába kerültünk egy évre,
Kunszentmiklósra. Ott szedtük össze
magunkat egy kicsit. Amikor édesapám
megjött a fogságból, felmentünk Pestre. Közben sok minden átalakult. Akkor
kezdtem el azon töprengeni, hogy milyen
különös az Úristen magatartása. Kiforgatott életünk régi biztonságából és közben
elindított egy ismeretlen úton. Édesapám
B-listára került, mint régi vágású jogász,
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akire nem volt szüksége az új rendszernek.
A kereskedelmi iskolát végzett édesanyám
helyezkedett el és vált családfenntartóvá.
Nővérem akkor végezte el az egyetemet és
már neki is volt munkája. Én pedig bekerültem a pesti Piarista Gimnáziumba. Itt
egy nagyon eleven szellemi otthonra találtam. Segítettek rajtam a tanáraim azzal,
hogy házi tanítónak ajánlottak egy színész
gyereke mellé. Ezért fizetést kaptam, amire nagyon büszke voltam, segíteni tudtam
a családomat. Ekkor tetszett meg a tanítás
mestersége. Hiszen nekem az volt a feladatom, hogy kedvet csináljak osztálytársamnak a tanuláshoz. Ekkor gondoltam
arra, hogy ez alighanem útmutatás – talán
ez az Úristennek a szándéka – hogy tanár
legyek, mégpedig éppen piarista tanár.
Hiszen itt ismertem meg a tanítás szépségét és az Isten szolgálatát is.
A gimnázium ötödik osztályát piarista
diákként végeztem, de akkor az egész országban államosították az egyházi iskolákat. Két év múlva, amikor az utolsó osztályba léptünk váratlanul újra a piaristáké
lett az iskolánk. És megfogalmazódott
bennem az a szándék, hogy belépek a piarista rendbe.
A szüleimet váratlanul érte a döntésem.
Nem örültek neki, de beletörődtek. Amikor érettségi után felvételemet kértem a
rendbe, közölték velem, hogy nincs hely,
mert megkötötték, hogy hány kispap lehet a rendbe, és éppen tele volt a létszám.
Azt tanácsolták, hogy ha felvesznek az
egyetemre, akkor azt végezzem el civilben
és utána kopogtassak náluk. Így történt.
Akkoriban nem volt magától érthető,
hogy egy piarista érettségivel azonnal felvegyenek az egyetemre, mégis felvettek.
Peremre szorítva éltem, mint egy megbélyegzett, de nem szégyelltem. Azt azért
nem mondtam el nekik, hogy készülök
belépni a rendbe. Nyelvészettel foglalkoztam elsősorban. Suttyomban beiratkoztam
a Hittudományi Akadémiára. A teológiai
vizsgákat itt tettem le, majd piarista kis-

papként teológiai doktorátust szereztem
és hittanár lettem. Az életem rendkívüli
módon alakult. Civil koromból hoztam
magammal egy szakot a rendbe, így állt
elő az a furcsa helyzet, hogy magyart is
tanítottam, de elsősorban hittanárként
működtem.
Amikor először katedrára léptél, mennyire érezted úgy, hogy megtaláltad a helyedet?
– Nagyon jól éreztem magam, hiszen azért
jöttem ide, mert vonzott a pálya. Azok a
tanárok, akiknek a személyiségét megismertem, példaként álltak előttem. Mindegyiküknek volt a saját profilja, tisztelték a
másikat és elfogadták őket az iskolában is.
Reverendában jártak, de ahányan voltak,
annyi félék tudtak maradni.
Egy tanító rend mennyivel tud a világi iskolánál többet adni a diákoknak?
– Az evangéliumot kell hirdetni, amihez
az Eucharisztia is nagyon közel van. A
magyar tanár misézik is. Ha kedvelem a
magyart, akkor elmegyek a miséjére is és
meghallgatom, hogy prédikál másoknak.
A piaristák nemcsak tanárok, hanem papok is, és különösen a szétszóratás idejében még fontosabbá vált ez a tevékenység.
A piaristák megjelentek egyházmegyés
templomokban és ott prédikáltak. Az
emberek pedig érdeklődéssel hallgatták,

Portré
mert másképp prédikál egy tanár, mint
egy olyan pap, aki sohasem ült katedrán.
A szószék kicsit katedra is, a hallgatóság
pedig kicsit olyan, mint a tanárra rábízott
diák.
Ezen megfosztatásoknak és megújulásoknak a kereszttüzében alakult a hivatásom,
és ez tette hallatlan gazdaggá és érdekessé. Amikor lehetőség nyílt arra, hogy újra
megnyissunk iskolákat, kevés létszámmal
nekivágtunk, mert úgy éreztük, hogy azok,
akik annak idején Szegeden vagy Nagykanizsán piaristákhoz jártak de a gyerekeiket
nem tudták a kegyes iskolába küldeni, azok
legalább az unokáikat járathassák oda.
Most kevesebben vagyunk, mint a kommunista időben voltunk a két iskolába. Szétszóródva élünk, az iskolában együttműködünk világiakkal. Tanárnők is tanítanak, és
koedukált iskolákat is fenntartunk, hogy a
diákjaink az életben ne valami rendkívüli
helyzetbe kerüljenek, hanem együtt éljenek a hozzájuk hasonlókkal. Ez roppant
érdekessé és izgalmassá tette az életutamat.
Meglepetésekkel teli volt ez az egész élet.
Jó is volt, meg rossz is, nehézségek is körül
vettek, és mindig új feladatok elé állított
bennünket a világ meg az Úristen.
Mitől van az, hogy pont, amikor szabadabban élünk, és nincs akkora nyomás az
egyházon, nincs több hivatás?
– Magunk is törjük a fejünket ezen. Most
egy-egy iskolánkban van harminc tanár és
négy-öt piarista. Előfordulhat, hogy valaki piarista gimnáziumban nő fel anélkül,
hogy piarista tanár tanította volna. Lehet,
hogy az Úristennek olyan tervei vannak
velünk, hogy mint a kovászt, szétszór a
tésztában és így alakítja át azt. Feladatokat
ad, amit lassanként ismer fel a saját fenntartása alatt lévő iskolájában kisebbségbe
szorult piarista.
Én rendfőnökként éltem át ezt. Nekem
kellett ezt az átalakulást végig vezetni.
Arra gondoltam, ez a jelen pillanat parancsa, hogy elmenjünk a régi iskoláinkba
ketten, hárman, és megpróbáljuk felvállalni a múlt örökségét, s ezt meg kell tennünk akkor is, ha olyan fokú szétszóratást
hoz, hogy rámegy a rend jövője és csak az
emlékünk marad. Nekünk nem az a dolgunk, hogy egy formát mindenáron őrizzünk, akkor is, ha már át lehetne alakítani.
Tenni kell, amit a mostani pillanat kínál és
meglátjuk, hogy mit kíván az Úristen.
Amikor Kalazanci Szent József tanító ren-

det alapított, akkor nem volt kötelező iskolai oktatás. Csak kevesen jártak iskolába, mert tandíjat kellett fizetni. Kalazanci
azt mondta, hogy tanuljanak a szegények
ingyen. Lehet, hogy ha Kalazanci olyan
időben él, mint mi, amikor az állam bevezette a kötelező oktatást, nem alapított
volna tanító rendet.
2020-ra meghirdették a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Talán nem véletlen, hogy Európába és éppen Magyarországra. Sajnos a világjárvány miatt ez
2021-re tolódott. Hogy látod az esemény
jelentőségét? Mit vársz tőle?
– Az én életemben volt már egy eucharisztikus kongresszus Magyarországon,
amikor még gyerek voltam. A rádióból
hallottam a kongresszusról és nagyon belém rajzolódott. Gyerekként újságot szerkesztettem apukámnak, anyukámnak, és
abban írtam róla cikkeket, például, hogy
milyen lehetett a hajós körmenet.
Most máshogy tekintek erre. Más a közélet, mint akkor volt. Akkoriban felültünk
egy hajóra és elvittük az Eucharisztiát
a Dunán, az emberek pedig mindenütt
megálltak és megcsodálták, ez benne volt
a közgondolkodásban. Manapság viszont
egy sor rossz emlék is kapcsolódik a felvonulásokhoz, a különböző tüntetésekhez.
Rossz lenne, ha az eucharisztikus kongresszus valami féle „keresztény tüntetés”
lenne. A Jóisten keresi a helyét a világban.
Nekünk az a dolgunk, hogy megteremtsük azt a helyet, ami nem kihívó, nem
reklám és nem a társadalomban meglévő
dacot próbálja ellensúlyozni. Nem kell
hallgatni, vagy félni, de nem kell diadalmas kereszténységet sem hirdetni. Most
nincs diadalmas kereszténység és nem is
szeretnénk feltétlenül diadalt aratni. Békében szeretnénk élni, amihez hozzátartozik a nyilvánosság is, de hozzátartozik
annak tudomásulvétele is, hogy az utcán
másfajta emberek is élnek. Azokat mi nem
túlkiabálni akarjuk, nem megelőzni, hanem köszönteni. Baráti hangon kell, hogy
megszólítsuk őket, ezt kellene gyakorolnunk. Ne az erőnket ünnepeljük, hanem
azt a Krisztust, aki nem körmenetben járta
végig a galileai tájakat, hanem a kereszten
végezte, majd feltámadt.
Hogy látod, a járvány milyen szerepet
játszik a hitünkkel kapcsolatban? Erősíti,
vagy gyengíti?

– Nagyon nagy megpróbáltatás ez. Nem is,
mint pap, hanem mint tanár nézem a családok helyzetét. A szülők ebben a modern
világban elszoktak attól, hogy nevelők is
legyenek. Most pedig az iskola bezárt. Ha
működik, akkor is interneten keresztül és
a szülőnek, aki home office-ban dolgozik,
foglalkoznia kell a gyerekével is. Óriási kihívás ez. Kell, hogy legyen tartaléka
jókedvből. Nem könnyű megtalálni az
egyensúlyt, hogy a szülők úgy segítsék a
gyereket, hogy a tanárt is figyelembe vegyék, ugyanakkor ne csak számonkérés legyen. Most az a feladat, hogy ezekkel az új
formákkal megismerkedjünk, és megpróbáljuk jól csinálni. A szülők is felfedezhetnek sok mindent, ha odafigyelnek. Ennek
a helyzetnek a közös megoldására kapunk
a Jóistentől felhívást, ugyanakkor segítséget is, ha együttműködünk vele.
Ennyi év tanítás és papi szolgálat után
hogy látod, mi a te missziód?
– Már nyolcvannyolc éves vagyok, ezért
emberi számítások szerint a misszióm már
lejáróban van. Igyekszem okosan bánni
az időmmel. Vasárnaponként prédikációt
mondok, amit közvetítenek a barátaim.
Erre szoktam készülni. Megoldjuk, hogy
eljusson az érdeklődőkhöz és örülök neki.
Ki itt, ki ott hallgatja és utána gondolkodik rajta, foglalkozik vele. Sokan telefonálnak is. Így még jobb is a kapcsolat
köztünk, mintha ténylegesen templomba
hallgattak volna. Ennyit tudok tenni, s ez
sokat jelent nekem.
Egy megható történet jut eszembe. Nemrég
meghalt az első kecskeméti osztályomból
egy volt tanítványom. Más ok miatt került
kórházba, ott kapta meg a Covidot és meghalt. Nagyon megrázó volt. Tíz gyermeke
volt. A felesége elvitte a kórház ablaka alá
a gyerekeket és az unokákat, és egy kórust
szerveztek, énekeltek az apjuknak, nagyapjuknak. Az egész kórház megrendülten hallgatta és megköszönték, hogy valamilyen
módon a szívüket is felemelte ez. Ilyesféle
dolgok történnek velünk és körülöttünk.
Ezeket nem lehet felmérni és megtervezni sem. Figyelni kell és igyekezni, hogy
ne sablonokban gondolkodjunk, hanem a
helyzetünk rendkívüliségében legyünk találékonyak, abban, hogy felismerjük az Isten
szándékait. Tegyük azt, ami telik tőlünk, és
amivel egymás javára lehetünk.
Seregély István
2021. nyár –
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És tanítsátok meg őket

Angyalok eledele
Az Eucharisztiáról (8. rész)

A litánia a vallásos vers műfajába tartozó imádság. A hosszas felsorolás az
imádkozót a belülről feszítő, szavakba
alig foglalható, kitörő érzelmek „eldadogása” (vö. Róm 8,26). Ez az imaforma olyan, mint egy szerelmeslevél Istenhez, vagy Szűz Máriához, esetleg más
szentekhez. Így válik érthetővé, hogy
bizonyos litániák számunkra alig értelmezhető, ősi kifejezéseket is tartalmaznak, szinte „más nyelveken szólnak”.
Az Egyház által rendelkezésünkre
bocsátott litániák között találhatjuk az
Eucharisztia litániáját is, amely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készülve kiemelt imádságaink egyike.
A litánia nemcsak a teológiai ismereteinket, vagy a bibliai előképeket sorolja
fel, hanem azokat a tulajdonságokat is
bemutatja, amelyeket az előttünk járó
szentek tapasztaltak, vagy ihletettségükben megfogalmaztak az évezredek
folyamán az Eucharisztiáról. Ezek közül a címek közül most egyet szeretnék
kiemelni: „Angyalok eledele”.
Akik gyakran olvassák a Bibliát vagy
szoktak zsolozsmázni, azoknak ismerősen hangozhat a kifejezés. „Angyalok kenyerét ette az ember; bőségesen
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küldött nekik ennivalót” (Zsolt 78,25).
„Népedet viszont angyalok eledelével
tápláltad, és fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely minden gyönyörűséggel teljes, és minden íz
édessége” (Bölcs 16,20).
Mit jelet ez a kifejezés? Milyen kenyerük van az angyaloknak? Egy szellemi lénynek semmilyen kézzel fogható
kenyérre nincs szüksége. A kenyér szó
ebben az esetben nem az Eucharisztia alapanyagára vagy az Ószövetség
mannájára utal. Itt a kenyér az élethez
elengedhetetlenül fontos dolog megnevezése. Ahogy a testi élet legfontosabb
tápláléka a kenyér, úgy az Eucharisztia
is elengedhetetlen a lelki élethez. Ahogy
nekünk, embereknek szükségünk van
arra, hogy imádással boruljunk le az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtt,
úgy az angyalok is – akik maguk is csak
teremtmények – hódolnak a mindenható Isten színe előtt, és ez az imádás az ő
kenyerük, vagyis az ő létük alapfeltétele.
Ez a kenyér a részünkről fáradtság
nélkül való – ahogy a Bölcsesség könyve is írja –, mert Krisztus adta nekünk,
kizárólag az ő személyes áldozata által,
és ehhez mi semmit sem tettünk hozzá,

sőt… De minden íz édessége megvan
benne, mert mindenkinek való, minden élethelyzetben, örömben és bánatban egyaránt. Ha mai kifejezéssel akarunk élni: univerzális kenyér. Éljünk
hát vele, vegyük és imádjuk, aki által
élünk, akiért élünk!
Tóth Zoltán svd
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A világ a mi plébániánk

Ahol nem nevezhetik missziósoknak
a verbitákat
Anatoly Gamza

svd

a világ legnagyobb verbita régiójáról

Kedves barátaim, szeretném bemutatni
nektek régiónkat, amelynek hivatalos
neve Ural Régió. A verbiták két ország
területén dolgoznak itt, Oroszországban és Belarussziában. Tudtad, hogy ez
a legnagyobb régiónk? A távolság, a legnyugatibb verbita plébánia (Kalinyingrád) és a legkeletibb (Blagovescsenszk)
között 6 525 kilométer és hét időzóna
a különbség.
Az Ural Régiót 1991-ben alapították, amikor az első misszionárius
Belarussziába jött. Most huszonegy
plébániánk van, negyven testvér és atya
szolgál itt. Boldogok vagyunk, hogy
létszámunk folyamatosan növekszik.
Hálát adunk Istennek, hogy az Isteni
Ige Társasága számos helyen jelen van
Oroszországban, és fiatal férfiak azt választják, hogy verbita misszionáriusként
Istent szolgáljál egész életükben. Alapítónk, Janssen Szent Arnold végakaratát
követve dolgozunk: megyünk és hirdetjük Isten igéjét ahol még nem hirdették.
Például északon Arhangelszkben vagy
Csitában, ahol a hőmérséklet télen akár
mínusz 50 fok is lehet.
Munkánk során természetesen
problémákkal is találkozunk. A
sok éven át tartó ateizmus lerombolt minden tradíciót és tönkretette a templomokat Oroszországban
és Belarussziában. Hivatalosan még
mindig nem lehet misszionáriusoknak

hívni bennünket, mivel csak az ortodox egyháznak engedik, hogy missziós tevékenységet végezzen. A városok
és falvak közötti nagy távolság néha

komoly kihívást jelent. Ennek ellenére nagyon sok pozitív eredményünk
van, amelyekre büszkék vagyunk.
Plébániáink mindenki számára nyitva
van. Támogatjuk a külföldieket, például az itt tanuló az afrikai diákokat.
Moszkvában otthonra talált nálunk
egy csaknem 200 világiból álló vietnámi közösség. Csodálatosak az oroszok és a vietnámiak számára tartott
közös szentmisék. Laikus missziós
partnereink segítenek megszervezni
missziós napot, és abban is segítenek,
hogy az interneten ezek láthatóak legyenek. Nem panaszkodhatunk, hogy
kevés ember érdeklődik karizmánk és
tevékenységeink iránt.
A Covid-19-járvány és a lezárások
sok szomorúságot és nehézséget okoztak nekünk is, de online folytatjuk
munkánkat, valamint meglátogatjuk
a kis falvakban élő idősebb, elszigetelten élő plébánosainkat. Hisszük, hogy
lassan visszatér a „normális” élet, és a
határok újra megnyílnak.
Szeretettel hívunk, látogass el az Ural
Régióba, ismerj meg minket! Ahogy itt,
Oroszországban mondjuk: Jobb egyszer látni, mint százszor hallani. A feltámadt Úr áldjon meg titeket, és hozzon
boldogságot nektek, családjaitoknak,
barátaitoknak!
Anatoly Gamza svd
missziós titkár, Ural Régió
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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. Rovatunkban az egyes zónák híreiről, eseményeiről olvashatnak.

ASPAC
Vietnam
Gyarapszik a tartomány
Január 13-án pap- és a diakónusszentelést ünnepeltek
Ho Shi Minh-város Phú Trung plébániáján. Négy új diakónust és kilenc új papot szenteltek fel. A generális atya
a kövekező helyekre adott megbízást a papoknak: Vietnámba, Németországba, Pápua Új-Guineaba, a Fülöpszigetekre, Chilébe, valamint Közép-Amerikába.
Három és fél évig tartó építkezés után elkészült a rend
Filozófia Intézete. A jótevők és a rendi vezetőség támogatásával a filozófia szakon tanuló hallgatók immár megfelelő és állandó helyen tanulnak. A Ho Shi Minh-város
Gò Vấ p kerületében található intézményben jelenleg az
első évfolyamon kilenc, a másodikon tizenkettő, a harmadikon öt rendtárs tanul, a diákokat három verbita pap
kiséri.
A vietnámi rendtartomány 2019 áprilisában kapott vis�sza egy ingatlant a helyi önkormányzatttól, amit negyven
éven át igyekeztek visszaszerezni. Az épületben szerzetesi
központot és kápolnát fog kialakítani a tartomány, ahol
zarándokokat tudnak majd fogadni, valamint szolgálni
fogja a helyi pasztorációt is. Jelenleg adománygyűjtés folyik a projekt megvalósításához, illetve készülnek az épületek tervei és a költségvetés, amiket a generalátusnak
jóvá kell hagynia.

India
Napi bibliaolvasás a mumbai tartományban
A járvány idején, a megszorítások és korlátozások közepette sok új és lélekemelő program terve született, amelyeket meg is valósítottak. Egy ilyen projekt a mumbai
egyházmegyében tevékenykedő képzett laikusok (Ige
szolgálata csoport) által kezdeményezett Napi Bibliaolvasás program.
A projekt 2020. július 31-én indult, Loyolai Szent
Ignác ünnepén, és 2021. július 30-ig fog tartani. Minden napra kijelölnek bizonyos olvasmányokat: egyet az
Ószövetségből, egy zsoltárt, egy fejezetet az Újszövetségből és néhány részt A katolikus egyház katekizmusából. Ez utóbbi azért fontos, mert megmutatja, a katekizmus maga mennyire Isten igéjén alapszik. A Szentírással
együtt olvasva jobban megérthető a katekizmus és az,
hogy a tanítóhivatal hogyan magyarázza, értelmezi a
Szentírást.

14

Világp

sta – 2021. nyár

Mintegy ötszáz tag olvassa minden nap a Bibliát a
mumbai egyházmegye különböző plébániáiról. Zoom alkalmazás segítségével beszélgetéseket is tartanak, aminek
keretében a résztvevők válaszokat kapnak az olvasás folyamán felmerülő kérdésekre.

EUROPA
Németország
Tíz éves az online kápolna Steylben
A látogatók, akik Steylbe érkeznek és Szent Arnold közbenjárását kérik, általában meggyújtanak egy gyertyát és
beírják imaszándékaikat a rendalapító sírja mellett lévő
könyvbe. Több mint tíz évvel ezelőtt két médiaspecialista és két verbita azzal az ötlettel állt elő, hogy létre
kéne hozni egy online kápolnát, ahol az emberek a világ
minden tájáról meggyújthatják a virtuális gyertyákat és
hagyhatnak imaszándékokat. Tíz évvel ezelőtt, 2011.
január 1-jén „nyílt meg” az online kápolna. Eddig ös�szesen 720 ezer gyertyát gyújtottak meg (átlagosan napi
kétszázat), és közel 23 ezer kérést írtak be a közbenjárások könyvébe.

Hollandia
Workshopok fiatal verbiták számára
A külföldről érkező, különböző plébániákon szolgáló
fiatal rendtársak munkájának támogatása érdekében
évente legalább egyszer workshopot szervez a hollandbelga rendtartomány. A 2020 szeptemberi összejövetelre Helvoirtban, az Emmaus központban került sor.
Tizenöt fiatalabb rendtárs vett részt a programon Jaap
van der Meij koordinátor, amsterdami nyugalmazott teológus és Hubert Wooning svd atya kíséretével. A két
és félnapos műhelymunka során azt a témát járták körül, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a pasztorális és a
speciálisan verbita missziós munka között. A probléma
gyakran merül fel a helyi értekezleteken.
Jaap van der Meij, akivel a verbiták már korábban
is együttműködtek, felhasználta a XIII. Nagykáptalan
munkamódszerét, és a következő kérdéseket fogalmazta
meg: Mi az adott realitás? Hogyan látszik ebben Isten
szeretete? Mit akar Isten tőlünk valójában és hogyan
viszonyulunk ehhez? Milyen személyes megújulásra és
változásra van szükségessége ebben a folyamatban?
Az egész találkozót a fiatalabb rendtársak szervezték
és vezették. A résztvevők közt Hubert Wooning volt az
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egyetlen idősebb atya. Néhány évvel ezelőtt még erőfeszítést igényelt, hogy a fiatalok részt vegyenek ilyen
értekezleteken. Ez többé nem probléma, a fiatalabbak
várják, hogy találkozhassanak egymással. Wooning atya
úgy látja, hogy a fiatal generáció már tudja maga intézni
a dolgait, és lehet bízni egy új, fiatal verbita közösség
létrejöttében Hollandiában, akik meg tudnak felelni korunk missziós kihívásainak.

PANAM
Amerikai Egyesült Államok
Verbita megemlékezés Dr. Martin Luther Kingről
Charles Smith svd atyát kérték fel, hogy beszédet mondjon az Ohio állambeli Columbusban a január 20-án tartott Martin Luther King-napi ünnepségen. „Dr. King
tudta, mindegy mit mondanak az emberek róla, vagy mit
tesznek vele, nem tudják megszégyeníteni a Mennyei
Atyja szemében” – mondta Smith atya, aki a Bowman
Francis Ministry igazgatója. Ez a lelkészség hitoktatással
és evangelizációval foglalkozik afro-amerikai katolikus
közösségekben.
Smith atya rámutatott: „Ha Dr. King napjainkban
szólna hozzánk, azt mondaná, hogy a hedonizmus, a materializmus és a szenzációhajhászás kultúrájában élünk, a
külsőségeknek és nem a belső értékeknek akarunk megfelelni. A személyes becsvágyat a bibliai meggyőződés
elé helyezzük… Ma a nemzet, amelyik elfeledkezik Istenről, bukásra van ítélve. Dr. King álma Istentől kapott
álom volt, és hiszem, hogy most is van realitása életünkben annak, hogy ezt a víziót valóra váltsuk.”

Mexikó
Ház a migránsok számára Salto de Aguában
A közép-amerikai migránsokról való gondoskodás, az
Igazságosság, a Béke és Teremtésvédelem (JPIC) szolgálat fő tevékenysége Mexikóban. A Betánia – Szent Márta Ház a Chiapas állambeli Salto de Aguában évek óta
fogad be migránsokat, akik úton vannak egy jobb jövő
reményében. 2021 januárja óta a bevándorlók száma
megnőtt. Januárban és februárban 6 000 migráns fordult meg a házban, míg előző évben összesen 8 149.
A ház széleskörű ellátást nyújt. A migránsok nemcsak
megpihenhetnek és éhségüket csillapíthatják, hanem
olyan oázist találnak, ahol meghallgatják őket, és lelki,
szellemi, egészségügyi és jogi segítséget is kapnak.
A ház munkatársai köszönetet mondanak a mexikóikubai rendtartomány és más tartományok tagjainak,
akik érdeklődnek a projekt iránt és támogatják. Ha bármelyik más tartomány is segíti a szolgálatot, az az összefogás örömteli jele lesz a verbita renden belül. Kapcsolattartók: Juan Weibel svd tartományfőnök és Joaquin
Mnich svd testvér, a ház vezetője.

AFRAM
Zambia
Fókuszban a fiatalok
Zambiában március 12-én ünneplik az ifjúság napját. Ez a
nemzeti ünnep felhívja a figyelmet arra, milyen fontos szerepet játszott a fiatalság az 1962-es zavargások idején, amikor
sok fiatal vesztette életét a nemzet függetlensége felé vezető
úton.
Az ifjúság napját a Kabwei Egyházmegyében is megünnepelték a Lwanga Szent Károly- és a Rózsafüzér Királynője verbita
plébániákon. Mintegy 100 fiatal vett részt a programokon
Kabwe környékéről. A szentmisét sportversenyek és játékok
követték, valamint kiállítás, tánc és énekverseny. A verbiták is
bekapcsolódtak az egésznapos rendezvénysorozatba.
Az ifjúságról való gondoskodás felelőssége a vezetők vállán nyugszik – a politikai vezetők, a felnőttek, a szülők, a
lelkivezetők és a társadalom más területein működő vezetőik
felelőssége. A vezetőknek a maguk területén példaképeknek
kell lenniük, és be kell vezetniük a fiatalokat a különböző társadalmi szerepekbe. „Átlag felett kell teljesítenünk, reményt
kell adnunk és lelkesítenünk kell a fiatalokat, mert övék a
jövő” – mondta Peter Chibale svd atya.
A fiatalokhoz így szólt: „Nem a vezetők következő generációja, hanem a jelen vezetői vagytok. Vállaljátok a kihívást, bárhol is vagytok, hogy kortársaitok vezetői legyetek, közösségetekben, városotokban, az egyházban vagy országos szinten.”
A Zambiában dolgozó rendtársak kihívása, hogy kezdeményezzenek olyan programokat és platformokat, amelyek pozitív irányba terelik a fiatalok gondolkodását, és ahol szükség
esetén segítséget kapnak és formálódhatnak, hogy ne sodródjanak bele valamilyen romboló életformába.

Madagaszkár
Új templom az Indiai-óceán partján
Új verbita templom épült Mahaelában. A település az Indiai-óceán szélén, a Pangalanes csatorna partján fekszik. Ez a
harmadik verbita templom a régióban; az elsőt Jacques Grad
svd atya építette 1994-ben, missziós szolgálata kezdetén. A
második 2004-ben épült.
Az óceán közelsége az épületek állagromlását eredményezi, a két korábbi templom hamar pusztulásnak is indult.
A harmadik templomot a második romjaira kezdték építeni 2018-ban. Jose Alfredo Caires de Nobrega mananjary-i
püspök 2020. december 13-án szentelte fel az új templomot. A szentmisén Alex Dhae svd régiós tartományfőnök
és még néhány verbita is részt vett. Mintegy kétezres tömeg
gyűlt össze az ünnepre Pangalanes körzet minden sarkából. A templomszentelést összekötötték hat esküvővel és
húsz gyermek elsőáldozásával. Egy lengyel jótevő a teljes
örökségét ajánlotta fel az építkezés támogatására, a hölgyet
Jacques Grad atya képviselte az ünnepségen.
Összeállította: Hajós Katalin
2021. nyár –
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Belső úton

Ne csak hidd és ünnepeld, éld is meg!
Eucharisztia: hitünk és küldetésünk alapja
Az elmúlt egy évben sok-sok körülmény, esemény elszomorított minket.
Ha életünket a hitre építjük, akkor
mindezeket egyértelmű felhívásként
kell fogadnunk: meríts erőt az Isten
szeretetéből! Ferenc pápa egy nagyon
konkrét javaslatot is mondott: „A
megkereszteltek … az eucharisztikus
kultúra magjait vetik el, a szegények
szolgáivá válnak, nem egy ideológiának, hanem magának az evangéliumnak a nevében”. (Ferenc pápa beszéde
az eucharisztikus világkongresszusok
szervezőinek, 2018.) Tehát nem csupán saját magunk számára találunk és
kapunk bátorítást, hanem egy keresztény küldetést megélve igazi segítőkké
is leszünk. Nem is kell gondolkodnunk
azon, hogyan: a szentmise igazi alapkő.
Biztos vagyok benne, senkinek nem
volt egyszerű a bezártság megélése.
Gondoljunk bele, hogyan élték meg a
jelen helyzetet a börtönbe zárt emberek.
Csomagküldés nincs, látogatás nincs…
A személyes kapcsolat legfeljebb havi
egy óra virtuálisan, Skype-on keresztül,
és a beszélgetés csak nevelői felügyelet
mellett történhet. A fogvatartottak alig

ismerik a Bibliát, például ezt a bátorítást: „Megszabadít az ellenség kezéből,
mindazoktól, akik gyűlölettel néznek
minket” (Lk 1,71). Vajon milyen örömet ad nekik ez a szűk lehetőség, ami
adatik számukra? Minket pedig mire
szólít fel az Úr Zakariás hálaadó imádságán keresztül: „Az üdvösség ismeretét
add népének, hogy bocsánatot nyerjen
minden bűnük” (Lk 1,77).
„Éppen akkor nem szabad távol maradnunk az ostyától, amikor minden
veszve látszik; a megtartott, vagy vis�szanyert kegyelem állapotában éppen

ilyenkor kell belőle élnünk; hiszen tudjuk, miket ígért meg nekünk gyakran
és ünnepélyes formában az Úr” – írta
François Mauriac. Mindenkiben felmerülhet a kérdés: mit adott az online
szentmise, szentáldozás? A képernyőn
látott Krisztus teste hogyan tudott gyengeségemben erősíteni? A képernyőn látott Krisztus vére hogyan juttatott el a
krisztusi szeretet tényleges megélésére?
Az Eucharisztia váljon teljesé – ne csak
hidd és ünnepeld, hanem éld is meg!
Pomozi István

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

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.verbita.hu/
ori-istvan-ifjusagi-haz
Fernandes Loyd svd
06-30-280-0106
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Fernandes Loyd svd
06-30-280-0106

táborhely

Belső úton

A rossz vonat néha elvihet jó állomásra
Kórházlelkészi szolgálat a világjárvány idején
Már az ősi kultúrákban felfedezhető
a betegség negatív értelmezése: sorscsapásnak, büntetésnek, veszteségnek
tartották. A ma élő emberek egy része
is így gondolja. Félünk a betegségtől,
el akarjuk kerülni minden áron. Az elmúlt bő egy év, lehet, hogy erősítette
ezt a félelmet.
A kórházakban látogatási tilalom
van. Ki fogja a beteg kezét, ki bátorítja, ki mosolyog rá, kihez tud kapcsolódni? Az egészségügyi dolgozók
ott vannak; tudással és szeretettel!
Ha hiszünk Jézusban, vagy hinni szeretnénk, esetleg vigasztalásra, megerősítésre, reményre vágyunk, akkor
lelkészt is hívhatunk. A Dombóvári
Szent Lukács Kórházban látok el lelkészi szolgálatot, amiben az intézmény
vezetése és munkatársai segítségemre
vannak. Így minden beteghez eljutok, akinek szüksége
van a lelki támogatásra. Kedd délután 3-kor szentmisét
tartok a kórházkápolnában, majd a betegeket látogatom,

akik bentről hívtak, esetleg a hozzátartozó kintről kérte
a látogatást. Lehet gyónni, szentáldozáshoz járulni, betegek szentségét kérni, beszélgetni és kérdezni.
Szeretem, amikor a látogatott beteg mellett mások is
bekapcsolódnak az imádságba és szentséghez járulnak.
Öröm, amikor a szakdolgozók lelkével is foglalkozhatok. Sok mindent tapasztaltam. Az biztos, a legkisebb hit
is a legtöbbet éri itt. Sőt, kezdésnek a hit vágya is elég. A
kórházi ágy, lehet egy új élet kezdete. A jól megélt, elfogadott betegség, fájdalom egyesít minket Jézus keresztáldozatával. Új emberré válunk általa. A betegség meghívás
arra, hogy jobb emberré váljak. Akik voltunk már igazán
betegek, megtapasztalhattuk az átalakulást. Más ember
jött ki a kórházból, mint aki bement. Ahogyan egy indiai
közmondás megfogalmazza: a rossz vonat néha elvihet jó
állomásra. Felépülve tele voltunk hálával, örömmel, szeretettel. S szabad mindezt megőrizni és olyan ragaszkodással, odaadással Isten felé fordulni, mint a betegágyon
tettük, kiszolgáltatva.
Egy Covid-fertőzésből gyógyult írta: „Köszönöm,
hogy meg tetszett látogatni a kórházban. Tudatomnál
voltam, átéreztem a nagy kegyelmeket, melyeket Jézus
megbízásából tetszett közvetíteni. Néhány nap alatt 12
kilogrammot adtam le. Rettentően legyengültem. És ekkor, a legelhagyatottabb állapotomban jött plébános úr,
és elhozta az Úr Jézust és a szentségeket! Nagyon megnyugodtam ezután, hiszen éreztem, hogy még szükség
lesz rám. Néhány nap óta már itthon lehetek szeretett
családom mellett.”
Kovács Ferenc
2021. nyár –
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Közösségben

Még közelebb
önmagunkhoz, másokhoz, Istenhez
MÉCS Napok a verbiták budatétényi lelekigyakorlatos házában
A budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház 2008
óta ad otthont a MÉCS Napok programoknak. Sokan
kérdezik, mit jelent ez a betűszó, mik ezek a „beszélgetős lelkigyakorlatok”, ahová péntek este megfáradt
emberek érkeznek, de ahonnan vasárnap délután mosolyogva, ragyogó arccal távoznak.
A MÉCS papok és házaspárok közös szolgálata, amelynek célja a házasságok és a családok megerősítése hitben,
szeretetben. A szolgálat egyik ága a kétnapos lelkigyakorlatos program, a MÉCS Napok. A másik ág a nagyrészt plébániákhoz kapcsolódva működő házas, illetve
ifjúsági közösségek, amelyekből együttvéve ma több
mint 140 működik országszerte és a határokon túl. Magyarországon a MÉCS 25 éve, 1996-ban indult; nemzetközi háttere a katolikus egyház által elismert egyik legrégibb családmozgalom, az International Confederation
of Christian Family Movements (ICCFM).
A MÉCS elnevezés – jelképes jelentése mellett – a csoportbeszélgetések és a lelkigyakorlatok módszerére utal:
megfigyelés, értékelés, cselekvés. Az átélt valóságot tudatosítani, az evangélium fényében értékelni, és a felismert
igazságoknak megfelelően cselekedni – így lehetne ös�szefoglalni a MÉCS „módszertanát”.
A MÉCS közösségek szentségi házasságban élők és fiatalok számára jelentenek megtartó erőt, a MÉCS Napok
pedig minden életállapothoz szólnak. A módszer kidolgozója, Gabriel Calvo atya külön programot írt házas-

Missziós

Miseszövetség

A miseszövetség tagjaiért a verbita atyák az egész
világon naponta 7 szentmisét mutatnak be.
Személyenként egyszeri
7000 Ft a tagsági díj.
Jelentkezés:
www.verbita.hu/miseszovetseg
+36 30 418 9196
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pároknak, fiataloknak, fiatal pároknak, egyéni résztvevőknek, papoknak, családoknak. A MÉCS így minden
korosztályhoz és életállapothoz szól; hasonlít egy sífelvonóhoz, amelybe mindenki ott száll be, ahol éppen
tart. A MÉCS mindenkit „följebb” segít, azaz (még) közelebb önmagához, a társához, a családjához és Istenhez.
A MÉCS-ben szolgálni sok önkéntes munkát és még több
örömet jelent. Öröm látni a nagy közösségében szövődő barátságokat, az erősödő házasságokat és családokat, a bizalom
és a remény újjászületését, az Isten felé fordulást. Öröm az is,
hogy ebben a szolgálatban verbita atya is részt vállalt.
A MÉCS lehetőség, hogy Isten terve és akarata szerint,
a Szentlélek vezetésével, az egyház keretein belül olyan
hálót építsünk, amely vonzó lehetőség és remény az Úrral való találkozásra; minden belekapaszkodót szeretettel fogad; az Úr erejével mindenkit megtart, és senkit
nem enged elveszni; megtapasztalhatóvá teszi a kánai
menyegző és a Tábor-hegy élményeit; élményeiből és az
Úr hűségéből táplálkozva imádságos lélekkel szolgál; Isten túlcsorduló szeretetét befogadva és attól indítva jellé
válik, és hirdeti az örömhírt.
Hálásan köszönjük a verbita közösségnek és a Szent
Arnold Lelkigyakorlatos Ház munkatársainak, hogy befogadó szeretettel mindehhez olyan környezetet teremtenek, ahová mindig szívesen térünk vissza.
Ménesi Balázs és Krisztina

Tanúságtételek a Miseszövetségről
A verbiták évtizedek óta terjesztik és hirdetik a miseszövetséget, mint egy kegyelemforrást, amivel
meg tudjuk ajándékozni egymást, szeretteinket.
A szentmiseáldozatnak végtelen, kimeríthetetlen forrása van. Különösen a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve szeretnénk ezt a kegyelmi
forrást elmélyíteni és megerősíteni. Ezért kérjük a testvéreket, akik késztetést éreznek rá, névvel vagy név
nélkül, küldjenek számunkra rövid tanúságtételeket,
eseményeket, melyek megtörténtek a miseszövetségi
tagság hatására, családi vagy ismerősök körében! Ezt
mi, verbiták, különböző fórumokon megosztjuk, hogy
ily módon is tudjuk közösen építeni Isten Országát. A
tanúságtételeket a már ismert elérhetőségeken tudják
elküldeni számunkra.

Kis misszionárius

Ima és szentségek: az út Jézus Krisztus felé
Kedves gyerekek!
Gondoltatok-e valaha arra, hogyan tarthatjuk a kapcsolatot Istennel, aki a legfontosabb minden keresztény ember számára?
Nem kell ezen törni a fejünket, mert Isten erről is gondoskodott. Imádságokat adott nekünk, amelyeken keresztül bármikor
elérhetjük őt. Amikor imádkozunk, a lelkünkben rálépünk egy olyan útra, ami elvezet bennünket Istenhez. Minden ima
olyan, mint egy virág. Minél többet imádkozunk, annál több virág nyílik ki a szívünkben, amelyekkel gazdagon díszíthetjük
az Istenhez vezető utat.
Isten ezen kívül szépen előkészített ajándékokat is hagyott számunkra, amelyek szintén élővé teszik a vele való kapcsolatot.
Életünk fontos fordulópontjain mindig kibonthatunk egy-egy csomagot. Ezeket a szép ajándékokat szentségeknek nevezzük.
A keresztség, a bérmálás, az oltáriszentség vétele (Eucharisztia), a gyónás, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság
szentsége magocskákhoz hasonlíthatók. Ezeket, ha elültetjük a szívünkben, kicsírázhatnak, fákká nőhetnek és gyümölcsöt is
teremhetnek. Ehhez viszont nemcsak az a fontos, hogy szívesen fogadjuk ezeket az ajándékokat, hanem szükség van az Isten
iránti szeretetre, tiszteletre és bizalomra is. Hiszen csak így fejthetik ki igazán ezek a csodálatos adományok a hatásukat az
életünkre.
Az Eucharisztia, más néven az Oltáriszentség ajándékát Jézus az utolsó vacsorán hagyta ránk, amikor tanítványaival együtt
ünnepelve a kenyér és a bor által nekik, és ezáltal nekünk adta önmagát. A szentmise alatt a pap átváltoztatja a bort Jézus
vérévé, az ostyát Jézus testévé. Az áldozás során magunkhoz véve az Oltáriszentséget, titokzatos módon kapcsolódhatunk
Jézus Krisztushoz.
Hogyan lehetséges ez? Nincs erre válasz, mert ennek a titkát Jézus nem mondta el még a tanítványainak sem, így ez örök
misztérium marad. Szemünkkel nem láthatjuk, elménkkel fel nem foghatjuk ezt a csodálatos átalakulást, de ennek ellenére
hinnünk kell abban, hogy Jézus Krisztus mégis titokzatos módon jelen van a kenyérben és a borban, amit a szentáldozás során
magunkhoz veszünk. Mert Istennek, aki a világot a semmiből teremtette, semmi sem lehetetlen.
*
Keresd meg a labirintus bejáratát, majd találd meg az Oltáriszentséghez vezető utat!
Ha jó úton haladsz, szavakat is találsz, amiket összeolvasva egy érdekes dolgot tudhatsz meg az Eucharisztiáról.
IMA
EUCHARISZTIA

ÜNNEPE
AZ
ÚRNAPJA
OSTYA
AZ
BOR
ISTEN
TEMPLOM

Az oldalt összeállította: Vrazala Marianna
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Mozaik
Felhívás fiataloknak, plébániáknak,
templomi zenekaroknak,
missziós barátoknak
A világjárvány idején egyre kevesebbet találkozhattunk egymással. Kevesebb a közösségépítő alkalom, az azonos értékek mentén
szerveződő közösségi élmény. Reméljük ez
az állapot lassan véget ér, de sokan mondják, hogy már semmi sem lesz ugyanaz. Mi
azt gondoljuk, hogy a hit, az Istenben való
közösség külső formáiban változhat, de a lelkünkben ugyanaz marad.
Ezért arra gondoltunk, hogy legyen – ebben
a helyzetben is – célja a közös értékeknek, a
közös gondolkodásnak és mindezt mutassuk
meg a zenén keresztül. Biztatunk benneteket, hogy készítsetek videofelvételt és osszátok meg velünk az eredményt! Töltsétek fel
akár a saját, akár a plébániátok vagy templomi közösségetek YouTube-csatornájára,
és küldjétek el nekünk a linket, hogy mi is
megoszthassuk azt a Misszióban Facebookoldalunkon.
Ehhez mellékelünk egy kottát is. Ezt a dicsőítő éneket lehet, hogy már játszottátok, de lehet, hogy az újdonság varázsával hat. Reméljük, hogy jó közös időtöltés lesz eljátszani, és
egy újabb lehetőség, hogy Istent dicsőítsük,
és az örömhír eljusson minél több emberhez,
fiatalokhoz és idősebbekhez egyaránt.
Az elkészült felvételek linkjét várjuk elérhetőségünkön: vilagposta@verbita.hu
A legjobbakat megosztjuk a közösségi oldalunkon és jutalmazzuk is missziós ajándékokkal, ha megadjátok az elérhetőségeiteket.
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2021-ben a Missziós Titkárság a vietnámi tartományt,
valamint az uráli régiót fogja kiemelten támogatni.
Mindkét területen sokrétű feladatokat végeznek a verbiták.
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Kérjük, támogassa adományával
missziós munkánkat itthon
és a világ minden táján!
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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 felves�szük veled a kapcsolatot!
Chavvakula Lourduraju svd
minden hónap 15-én szentmisét
ajánl fel a Verbita Baráti Kör
tagjaiért és azok szándékaira.

misszio@verbita.hu

