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Krisztusban egyek vagyunk 

Kedves Világposta olvasóink. Éppen 
befejeztem a rendes szabadságomat, 
Indiánban. Négy év után végre ha-
zautazhattam. Öröm volt találkozni 
édesanyámmal, testvéreimmel, roko-
naimmal és barátaimmal. Sok min-
den változást láttam, Indiánban és a 
környékén. A fejlődés mellett, válto-
zott az  emberek gondolkodása, hoz-
záállása, de egy dolog ami ugyanaz 

maradt, a szeretet. Megtapasztaltam 
a szeretetet bárkivel találkoztam és 
szót váltottam. Sok kérdést tettek fel 
Magyarországgal kapcsolatban. Kíván-
csiak voltak és sok mindenről akar-
tak tudni. Ígéretet is kaptam, hogy 
imádkoznak a Magyar egyházáért.  
Jó volt hallani azt, hogy szívesen imád-
koznak Magyarországért és az egyhá-
zért. 

A falusiak nem is tudják, hogy mi-
lyen vallások vannak Magyarországon.  
Egy idős néni tette fel a kérdést, hogy  
milyen vallású emberek vannak több-
ségben. A válaszomra megdöbbentek, 
hogy Krisztus követői vannak többség-
ben. Nagyon érdekes volt számukra, 
hogy itt is vallásosak az emberek, sőt 
keresztények. Később, arról gondol-
kodtam, hogy Krisztus mennyire ösz-
szeköt bennünket, különböző népeket, 
nemzeteket, kultúrákat. Ha bár mások 
vagyunk, Krisztus összehoz minket.  
Sokszor, mint az idős néni, nem is  
tudjuk, hogy Krisztusban mindannyian 
testvérek vagyunk a hit és a megkeresz-
telésünk alapján.

Kedves Világposta olvasóink, hama-
rosan közeledik a nyári szünet, hosszú 
munkával eltöltött idő után. A szünet 
és pihenés jót tesz a testünknek és lel-
künket. A pihenés alatt se feledkez-
zünk el a lelki feltöltődésről. Hiszen na-
gyon fontos, hogy ne csak a testünkről  
gondoskodjunk, hanem lelkünkről is. 
Mindenkinek kívánok jó pihenés és lelki 
feltöltődést. 

Tete Remis svd

tartományfőnök

Szent Arnold 
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Aki már volt vagy élt a tanyavilág-
ban, ahol sokféle háziállat van, biz-
tosan látott tyúkanyót a csibéivel. 
Gyermekkoromban többször láttam a 
következő jelenetet otthon a kertben: 
reggel óvatosan elindul a tyúk a csibék-
kel, de mindig éberen figyel, mivel a fák  
között elrejtőzve prédára várnak a sasok.  
Egy kedvező pillanatban rácsap a  
csibékre a ragadozó madár. De a tyúk 
minden erejével utána ered. Akár  
nagyon magasra is felrepül, sok eset-

ben hiába. Még érdekesebb, amikor 
észrevesz a tyúk valami veszélyt, külö-
nös hangot ad és a csibék egy pillanat 
alatt elbújnak valami alá, vagy éppen 
az anyjuk szárnyai alá. Sokszor azt is 
látjuk, hogy a tyúk különleges hang-
gal pihenésre hívja a csibéit, azok meg  
a szárnyai alatt vagy körülötte vannak 
és a maguk módján kommunikálnak 
egymással.

Jézus az egyik alkalommal összehív-
ja a tanítványait: Gyertek és pihenje-
tek. (Mk 6,31) Ez akkor történt, amikor 
visszatértek a tanítványok a misszió-
ból. De közben Keresztelő Szent Jánost  
elfogták, börtönbe vetették és ké-
sőbb lefejezték Heródes parancsára.  
Ezek az események biztosan mélyen 
érintették Jézust és a tanítványait lelkileg  
és szellemileg is. Jézus látta a tanítvá-
nyokon, hogy szükségük van pihenésre.  
Így összegyűltek egy elhagyatott helyen 
és ott beszélgettek, mint egy tyúkanyó  
szárnyai alatt.

Életünkben is vannak hasonló szitu-
ációk, amikor érezzük, hogy pihenésre 
van szükségünk. Időnként erre mások 

hívják fel figyelmünket. És időnként 
saját testünk és lelkünk ad jelet, hogy 
pihennünk kell. Ezek nagyon komoly 
jelek, amelyeket komolyan kell venni, 
hogy megújult erővel tudjuk szolgálni 
a ránk bízottakat. Nemcsak papoknak 
és szerzeteseknek van erre szükségük, 
családos és az egyedül élő emberek-
nek is kell a pihenés. Enélkül a pihenés 
nélkül kevésbé tudunk eredményes és 
gyümölcsöző munkát végezni. De soha 
ne felejtsük el azt a tényt, hogy a felfris-
sülés, pihenés csak Isten társaságában 
lehetséges. Nélküle talán csak a test 
pihen, az értelem és a lélek nyugtalan 
marad. Ezért az igazi pihenés teljes 
körű: test, értelem és lélek. Kívánom, 
hogy minden ember szakítson időt az 
ilyenfajta felüdítő pihenésre. Hiszen 
Jézus egy másik helyen azt mondta: 
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak 
vagytok és terhet hordoztok, és én felü-
dítelek titeket”. (Mt 11,28)

Benvin Sebastian SVD
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„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok...”
ISTEN IGÉJE TÁPLÁL



Ne féljetek! ÉLJETEK!
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ISTEN IGÉJE TÁPLÁL

A Szentírásban, az év minden nap-
jára kaptunk egy felszólítást, meghí-
vást, vigasztalást, feladatot az Istentől! 
„Ne féljetek!”/Mt 28,10b/. Karol Wojtyła 
- Szent II. János Pál pápánk is, 1978.  
október 22-én ezzel a felejthetetlen buz-
dítással kezdte meg péteri szolgálatát,  
a hit és a bátorság jegyében. Aztán Jézus 
arról is biztosít, hogy „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen és bőségben legyen.” 
/Jn10,10b/. És rá mutat az Úr, az életre! 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet 
– válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el  
az Atyához, csak általam.” /Jn14,6/.

Számtalan ember vágyakozik ma egy 
békés jelen, s majdani jövendő után, 
és arra vár, hogy az emberiség meg-
szabaduljon az erőszak fenyegetésétől. 
Vannak, akik megrettennek a jövőtől 
és a félelem megbénítja őket, azonban 
a világ minden táján élnek találékony 
és tenni akaró fiatalok és régebb óta  
fiatalok. Ők nem hagyják, hogy magával 
ragadja őket az életfélelem, s a halálfé-
lelem. Tudják, hogy Isten nem tétlenség-
re teremtett minket. Számukra az életet 
nem a vak sors irányítja. Tudatában 
vannak, hogy az örökös kétkedés,  
félelem és a csüggedés megbénítja az  
embert. Ezért ezek a fiatalok és fiatal  
lelkű társaik, testvéreik nem a pusz-
tulás, hanem a békés jövendő útján  
próbálnak járni. Vannak, akik a bé-
kesség és a derűs bizalom hordozói  
a megrázkódtatások, háborús események  
és az ellentétek közepette. Még akkor 

is kitartanak, ha megpróbáltatás, vesz-
teség vagy kudarc terhe éjjel-nappal  
a vállukra nehezedik, mert tűzvonal-
ban élnek, vagy ott szolgálnak. Aki éle-
tét leegyszerűsíti, az tud osztozni a leg-
inkább rászorulókkal, hogy csillapítsa  
a szenvedést ott; ahol háború, betegség, 
szegénység, kilátástalanság és éhínség 
van. Személyes imánk szintén egysze-
rű. Vagy úgy gondoljuk, hogy az imád-
sághoz sok szóra, bölcsességre, intelli-
genciára van szükség? Nem, gyakran 
elég néhány, akár ügyetlen szó is, hogy 
mindent Isten kezébe tegyünk, félel-
meinket éppúgy, mint reményeinket.  
Az imádság nem távolít el a világ gond-
jától. Épp ellenkezőleg, semmi nem 
jelent nagyobb felelősséget, mint az 
imádság. Minél egyszerűbben és alá-
zatosabban imádkozunk, annál inkább 
közelebb kerülünk ahhoz, hogy szeres-
sünk és ezt az életünkkel fejezzük ki. 
Jézus Krisztus nem azért jött el a föld-
re, hogy bárkit elítéljen, hanem hogy 
megnyissa a közösség útjait az embe-
rek előtt. Történelmük során azonban  
a keresztények is sok megrázkódtatáson 
mentek keresztül: szakadások jöttek lét-
re köztük, holott mindannyian ugyan-
arra a szerető Istenre hivatkoztak.  
A közösség egységének helyreállítá-
sa ma sürgős feladat, amit nem lehet  
az idők végezetéig folyton csak  
halogatni. Készek vagyunk-e mindent 
megtenni azért, hogy a keresztények 
ráébredjenek ennek fontosságára? 
Vannak keresztények, akik bárhol  
legyenek is, késlekedés nélkül, egészen 
alázatosan és egyszerűen úgy élnek, 
szolgának, hogy elérjék egymással, 
Jézusban a közösséget. Saját életükön 
keresztül szeretnék Krisztust jelenvaló-
vá tenni mások számára. Tudják, hogy 
az Egyház nem önmagáért, hanem  
a világért van, azért hogy abban a béke 
kovásza legyen.

Kovács Ferenc atya

Missziós  
Miseszövetség 
 
A felvétel feltételei:
■ Mind az élők, mind az elhunytak 
személyenként - tehát nem csoportban 
- vehetők fel a Miseszövetségbe.
■ Kérjük, küldjék be azoknak a veze-
ték- és keresztnevét, akiket fel szeret-
nének vetetni a Miseszövetségbe. Az 
elhunyt szeretteik neve elé tegyenek 
egy kis keresztet (+).
■ A Miseszövetség tagjaiért a verbita 
atyák az egész világon, naponta 7 
szentmisét mutatnak be.

■ Jelentkezni lehet:
• levélben: Missziós Titkárság, 1223 
Budapest, Bajcsy-Zs. u.3-5.
• telefonon: +36 30 418 9196; 
• e-mailben: misszio@verbita.hu 

■ A Miseszövetség tagsági díja, szemé-
lyenként, egyszeri 7000 Ft.
■ A tagsági díj befizethető:
• a Missziós Titkárság csekkjén, ami  
a Világposta kiadványban megtalál-
ható, vagy kérésre küldünk (Ha postai 
úton küldik a jelentkezést, elsőbbségi 
levélként küldjék a budapesti címre,  
a csekk feladásának napján.)
• banki átutalással (Missziós Titkárság 
bankszámlaszám 10700024-69018251-
51100005 (CIB) lehet befizetni
■ A jelentkezéshez szükség van a 
befizető teljes nevére és címére, hogy 
az emléklapot és a visszaigazolást el 
tudjuk küldeni postán. 
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Még mindig élénken élnek ben-
nem Lourdu atya 2013-ban mondott 
szavai. „Azzal kezdtem, hogy házról 
házra elmentem és meglátogattam  
a családokat. Megszerettem őket. Mer-
tem őket megérinteni, mertem őket 
átölelni, mertem őket emberi módon 
megszólítani és így vezetni őket Jézus-
hoz. Hála a Jóistennek, bárhol voltam 
itt a faluban, bármelyik családnál, ezt a 
szeretetet vittem, semmi mást. Szent II. 
János Pál pápa azt mondja: A család az 
egyház útja. Mindenképpen úgy gondo-
lom, egyházunknak most közelebb kell 
kerülni az emberekhez. Próbáljunk meg  
a peremre menni, próbáljunk meg  
kimozdulni a plébániáinkról, az épüle-
tekből az emberek felé.”

Lourdu atya először missziós  
gyakorlatként került Körömbe, 2011-
ben. 2013-ban már felszentelt papként, 
mint ismerős érkezett ide a plébániára.

Ha távolabbra tekintünk, akkor 
Kuklay Antal atya 30 éves körömi szol-
gálata és szeretete alapozta meg a kör-
nyék vallásos lelkületét. Nem véletlenül 
beszélt róla nagy elismeréssel – 2022-
ben a Szent II. János Pál Katolikus Ál-
talános Iskola új szárnyának alapkő le-
tételénél Dr. Ternyák Csaba egri érsek 
is, akinek szavai kapcsán megtudhat-
tuk, hogy ő volt az, aki hosszú éveken 
át lelkipásztorként felkarolta az itt élő 
roma közösséget, akiket úgy vezetett be 
a mindennapi életbe, hogy az önérté-
kelésük egyre jobban kiteljesedjék. Az 
ő közreműködése révén lettek ennek 

a térségnek verbita lelki vezetői, akik 
tovább vitték Kuklay atya örökségét és 
felkarolták ezt a települést.

Ma, a körömi plébániai kormányzó 
Albert atya és káplánja Marco atya, 
ugyanazzal a verbita lelkiséggel viszik 
tovább a megkezdett munkát, ahogy azt 
elődei tették.

Az iskola alapkőletétele és annak fel-
szentelése kapcsán kérdezem Albert 
atyát a kezdetekről.

Köröm és társfiliái, mikor és hogy kerül-
tek a verbiták gondozásába?

Albert atya: 2011 óta dolgoznak a 
verbiták ebben a régióban. Kuklay An-
tal atya ötlete volt, hogy verbiták jöjje-
nek ebbe a térségbe. Neki szerteágazó 
kapcsolatai voltak Belgiumban, Hollan-
diában, Németországban, így jól ismer-
te a verbita missziós rend nemzetközi 
tevékenységét is. Amikor közeledett 
nyugdíjba vonulásának ideje, akkor 
megbeszélték az érsek atyával, hogy a 
verbiták vegyék át a lelkipásztori fel-
adatokat a körömi és girincsi plébáni-
ákon. A verbita elöljárók, a provinciális 
atya is beleegyezett és így született meg 
a megállapodás az egyházmegye és a 
verbiták között.

Modestus atya volt az első verbita 
plébános, akit Juhos Ferenc atya köve-
tett és most én vagyok a harmadik ver-
bita szerzetes, mint körömi plébániai 
kormányzó. A verbita misszió és gon-

dolatiság érezhető és megtapasztalha-
tó. Különösen fontos szerepe van a ci-
gány pasztorációnak, amit indítottunk, 
illetve folytatunk. Ma már mind az öt 
környékbeli településen vannak ilyen 
kis missziós közösségek, különösen a 
gyermekek részére. De elődeim már 
elindították a család pasztorációt is. Kü-
lön foglalkozunk a fiatalokkal. Együtt 
működünk a Romano Teatro kulturális 
egyesülettel, akik a fiataloknak művé-
szeti képzést biztosítanak. Ők a legkü-
lönbözőbb helyeken szerepelnek szerte 
az országban, és természetesen fellép-
nek a missziós ünnepeken is. Szemmel 
látható 6 év alatt a fejlődésük.

Milyen emlékeid vannak az első körömi 
tartózkodásodról?

Marco atya: Amikor először jöttem 
Körömbe, akkor a missziós gyakorla-
tomat töltöttem Magyarországon. Első 
évet Budapesten, másodikat Vasváron 
és a harmadikat Körömben. Minden új 
volt itt nekem. Emlékszem, hogy vasár-
nap érkeztem és hétfőn már tanítanom 
kellett az iskolában, két osztályban is. 
Elején nagyon nehéz volt. Még nem is-
mertem a kultúrát. Az itteni gyerekek-

Verbiták Körömben
Gondolatok a katolikus iskola alapkő megáldása kapcsán

VERBITÁK ITTHON

ONLINE
verbita.hu/vi lagposta
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kel kicsit másképpen kellett foglalkozni. 
Idő kellett, míg lassan rájöttem, hogyan 
kell szolgálni itt Jézust. Kispapként a 
legnagyobb kihívásom ez volt. De sokat 
kaptam Isten kegyelméből. Most, hogy 
újra itt vagyok, sok fiatal jön hozzám, 
hogy meg szeretne látogatni, mert em-
lékeznek rám.

Hogy fogadták a verbitákat Körömben?

Albert atya: Úgy érzem, hogy az itte-
ni lakosság nyitott a verbita rend felé. 
Lehet, hogy furcsa volt nekik, amikor 
Kuklay atya elment és jöttek a verbiták. 
Látták, hogy külföldiek, kíváncsiak vol-
tak, hogy milyenek, hogyan beszélnek, 
hogyan prédikálnak magyarul. Talán 

a kíváncsiság is több embert vonzott a 
templomba, de nyitottak voltak. Jól fo-
gadták Modestus atyát és József atyát 
is, aki már visszament Indiába szolgál-
ni. Amikor Lourdu atya jött már isme-
rősként fogadták, így nagy lendülettel 
kezdhetett a cigány pasztoráció tovább 
építésébe. Az ő idejében ünnepelték 
meg először a Roma kultúra világnap-
ját, amit azóta minden évben megtarta-
nak. Ilyenkor megemlékeznek a cigány 
holokausztról, és virrasztásokat szer-
veznek. Rendszeresen kirándulunk a 
gyerekekkel Budapestre. Így alakult ki 
a kölcsönös befogadás egymás iránt. 
Mikor én ide kerültem, már ezt termé-
szetesnek vették, ezért könnyen tudtam 
velük kommunikálni. Természetesen 
van mindig egy két ember, aki vissza-
húzódó, aki nem katolikus, vagy nem 
hívő, azt mi tiszteletbe tartjuk.

Hogy tudtátok kezelni a magyar roma 
ellentétet?

Albert atya: Ez számunkra egy iga-
zi missziós kihívás. Hidat építeni a két 
nemzetiség között. Amikor programo-
kat szervezünk, plébániai szinten szer-
vezzük. Mindenkihez szólunk. Aki ráér 
és érdeklődik, vegyen rész rajta. A hí-
dépítés a legjobb tanúságtétel a közös-
ségünk nézetéről, a testvéri szeretet-
ről. Csak ha minket, itt lévő verbitákat 
nézzük: én kongói vagyok, Marco anya 
brazil. Mi egy színes közösség vagyunk. 
Ezt próbáljuk továbbadni. Különböző 
kultúrákból jöttünk, de mindannyian 
testvérek vagyunk Krisztusban. Nem-
csak szóban hirdetjük, hogy szeretjük 
egymást, hanem tanúságot is teszünk 
róla. Egyetértünk, és együtt szolgálunk. 
Ez példa lehet számukra is. Magyarként 

és romaként együtt testvériségben, 
békességben kell tudnunk élni, mert 
Krisztusban testvérek vagyunk.

Marco atya: Szerintem ez a hídépí-
tés fiatal korban könnyebb, mint ké-
sőbb. Én Girincsen foglalkozom a gye-
rekekkel és azt tapasztalom, hogy náluk 
még nincs probléma abból, hogy ma-
gyar, vagy roma származású valame-
lyikük. Együtt élnek, együtt játszanak, 
tanulnak. Barátságok alakulnak közöt-
tük. A gyerekek szívében nincs ilyen 
probléma csak felnőtt korban alakul ki 
a távolságtartás.

Mi a JPIC Iroda fő feladata ebben a 
térségben?

Albert atya: A JPIC, annyit jelent, 
hogy az Igazságosság, a béke és a te-
remtés védelme. Nekünk verbiták-
nak négy fő missziós területünk van: 
a bibliai kommunikáció, koordináció, 

missziós titkárság, missziós animáció 
és a JPIC Iroda, amin belül működik a 
cigány pasztoráció. Ennek egy fontos 
része a karitatív munka, az adomá-
nyok szervezése. Így tudjuk támogatni 
a rászoruló családokat. Van egy oszt-
rák csoport a Club of Roma, akik a mi 
állandó partnereink. Ők már évek óta 
hoznak ebbe a térségbe adományokat. 
Tartós élelmiszereket, ruhákat, gyerek-
játékokat. De más módon is támogatjuk 
a rászorulókat. Veszünk vetőmagot, pa-
lántákat és szétosztjuk a családoknak, 
hogy meg tudják termelni a zöldséget, 
gyümölcsöt. Fontos, hogy a gyerekek 
lássák, hogy a család dolgozik a kert-
ben. Lássák a paradicsom, paprika fej-
lődését. Ez minta számukra. Motiváció 
arra, hogy az életben dolgozni kell.

Különleges szerepet töltenek be a ci-
gány pasztorációban a roma ünnepek. 
Ilyen például a Roma Kultúra Világnap-
ja. De ilyenek a gyerekek nyári táborai 
is. Eddig csak Körömben és Girincsen 
volt nyári tábor. Ebben az évben már 
négy tábort szervezünk Körömben, 
Girincsen, Sajóhídvégen és Kiscsécsen. 
Itt sok segítőre van szükség, hiszen a 
táborokban közel 100 gyerek foglalkoz-
tatását kell biztosítani.

Marco atya: Lelkiségi szempontból 
is fontosak ezek a táborok, mert min-
den nap imádsággal kezdünk, dicsőítő 
dalokat énekelünk, és programjaink 
között szerepel a cigány szentek és bol-
dogok megismertetése és tisztelete. Bol-
dog Ceferino és Boldog Emilia vértanúk 
példaképek lehetnek mindannyiunk 
életébe. Ez a lelkiség és az evangelizá-
ció. Most, hogy felszentelt papként visz-
szajöttem Girincsre ez egy új helyzet, 
más felelősség. Most más szempontból 
nézem a dolgokat. Jobban meg kell is-
merni a családokat, mert eddig elsősor-
ban a gyerekekkel foglalkoztam. Nagy 
kihívás ez, meghívás Istentől. Először 
nekem kell befogadnom az embereket, 
amihez nyitottnak kell lennem. Ez egy 
tanulási időszak. Jézussal kell járnom, 
hogy megtudjam, Isten mit akar tőlem 
ebben az új helyzetben.

Seregély István
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Sokat gondolkoztam azon, mit üzen 
nekem ez a nyári szám? Valójában 
két dologról szeretnék írni, mindkettő  
személyes élmény.

Többször is elolvastam azt az evan-
géliumi szakaszt, ahol az apostolokhoz 
szólnak Jézus bátorító szavai, miután 
első apostoli küldetésükről visszatér-
tek. Ez a jézusi bátorítás teljes egészben 
nekem is szól. Hiszen immár több mint 
30 éve, amikor Szent II. János Pál pápa 
először járt nálunk, én magam is egy 
keresztény testvéremmel, hat napon 
át, pontosan olyan formában, ahogyan 
az apostolok vitték Jézus üzenetét, mi 
is azt tettük a Pécsi Egyházmegyé-
ben. Ahol befogadtak minket, így kö-
szöntünk: Békesség Neked! Szükséges  
is volt a missziós út után a pihenésre. 
Most harminc év után ismét igazi lel-
ki ajándékot kaptam, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson, amikor 
Ferenc pápa a pápamobiljáról váratla-
nul rámutatott egy kisgyermekre, aki  
a dédunokám, és kérte, hogy vigyék oda 
hozzá! Megpuszilta, megáldotta!!!

A másik gondolat a börtönmisszióval 
kapcsolatos. Immár több mint két év 
telt el, hogy a járvány megkezdődött, és 
gyakorlatilag semmilyen lehetőségünk 
sem volt tényleges börtönmissziós  
küldetésünket végezni. Személyes  

tapasztalat alapján írom, bízva abban, 
hogy más fegyintézetekben másként 
lehetett megélni ezt a pandémiás idő-
szakot. Az sem volt természetes, hogy 
kapcsolattartói engedély segítségével 
levelezés, illetve Skype kapcsolaton  
keresztül bizonyos lelki támogatás meg-
valósulhasson. Bár igyekeztünk, „mint 
élő kövek” dolgozni, de sajnos valóság-
ként kellett megélnünk a nehézségeket. 

Bár „kiválasztott”, de sajnos egyáltalán 
nem „megbecsült” emberek voltunk. 
(vö.: 1Pt. 2,4.). Küzdenünk kellett, hogy 
Jézus Krisztus szeretetét ne „késedel-
mes szívű és balga” módon fejezzük 
ki a fogvatartottak felé, akik nagy lelki  

hiányosságok közepette éltek.
Ebben a különösen nehéz helyzetben 

a segítséget, a bátorítást, a némaságá-
ból „kigyógyuló” Zakariás imája adta 
meg, amikor a saját jövőjéről azt mond-
ta: „félelmet nem ismerve szolgáljunk 
neki, szentségben és igazságban színe 
előtt életünk minden napján.” (LK 1,74-
75) Csak így lehet élni ebben a küldetés-
ben is, Jézus igazságát vinni a Szentsé-
gekre támaszkodva.

Nekünk úgy kell vinnünk ezt az Iste-
ni Szeretetet, ahogy Zakariás, a fiának, 
Keresztelő Szent Jánosnak mondta:  
„az üdvösség ismeretét add népének 
bűnei bocsánatára, Istenünk könyörülő 
irgalmából, … hogy a sötétben és a halál 
árnyékában ülőknek ragyogjon, és lép-
teinket a béke útjára irányítsa.” (LK 1, 
77-79.) Ez a küldetésünk egyik alapvető 
célja: elfogadtatni a fogvatartottakkal, 
amilyen körülmények között éltek, és 
amilyen új életre hivatottak!

Ne feledd, ha pihensz, akkor sem 
vagy egyedül! Persze, tudom, a Jóisten 
mindig velünk van, de a missziós, a pi-
henőnapján is azt üzeni: „Téged lássa-
lak azokban az emberekben, akikkel a 
mai napon találkozom.”

Pomozi István

Missziós találkozásaim
ÉS TANÍTSÁTOK MEG ŐKET



„Gyertek velem… és pihenjetek egy kicsit!” Mk 6,31 
Bocsánat, Sajnálom… szó a mai társadalomban

Gondolom felmerült az a kérdés, hogyan 
is jön a Bibliai idézethez, az alcím? Sokat  
elmélkedtem, milyen üzenetet hordozhat 
ez az evangéliumi rész? Hiszen a mai világ-
ban kevesen tehetik, meg, hogy elvonulja-
nak és magukban lehessenek. Pedig milyen 
nagy szükség van arra, hogy elvonuljunk és  
legyen magunkra időnk. Minőségi „Én” idő. 
Mennyi konfliktus és tragédia elkerülhető 
lenne, ha mi is követnénk Jézus tanítását.  
Ez a magunkban levés a töltekezés ideje,  
az újra tervezés, a megújulás ideje. 

Ha Bibliában tovább megyünk a sorok-
ban, így folytatódik a történet: „Bárkába 
szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott 
helyre, hogy magukban legyenek.” (Mk 6,32)

Nem szeretnék a szövegkörnyezetre kitérni, 
zajlanak a sztorik előtte és utána is. Mint a mai 
világunkban. Ami számomra lényeges, az, 
hogy Jézus elvitte a tanítványokat, hogy ma-
gukban legyenek. Hogy pihenjenek, elcsende-
sedjenek, töltekezzenek az Isten Igéjével. 

A mai világban kevesen tehetik ezt meg. 
Pedig milyen nagy szükségünk lenne arra, 
hogy elvonuljunk, és fordítsunk magunkra 
valamennyi minőségi időt, „Én”-időt.

Mi történhet ebben az „Én”-időben,  
a csendben? A tanítványok Jézusra figyelnek, 
majd magukba szállnak. Mi történhet abban 
a csendben, amit én töltök Jézussal? Vissza-
vonulhatok, Isten Igéjével töltekezhetem, 
amelyben Jézus megmutathatja, hogyan is 

áll a kapcsolatunk, ugyanis a Jézussal való 
kapcsolatom a körülöttem élőkhöz való  
viszonyulásaimban mutatkozik meg.

Egy Jézussal töltött félóra is megmutat-
hatja, hogy amilyen élethelyzetben vagyok, 
az a személyiségemre milyen hatással van. 
Torzítóan hat, vagy Jézussal együtt, jó irány-
ba tud haladni. Ha távolabb visz Jézustól, 
segítséget kell kérnem.

Az elhagyatott hely magánya segíthet  
annak felismerésében, hogy mit kell tennem.

Külön szeretnék kitérni a bocsánatké-
résre és a „sajnálom” szó jelentőségére, 
amelyet Ferenc pápánk is hangsúlyoz,  
s ami korunk szótáraiból valahogy elveszett. 
Azt tapasztalom, hogy ez a túlhajszolt, túlfe-
szített életstílus kiöli az emberekből a lelki  
finomságot, az érzékenységet.

Észre sem vesszük, hogy esetleg a verbá-
lis bántalmazás mély bugyrában vagyunk. 
Mekkora sebeket ejtünk a másikon, és még 
jogosnak is ítéljük. Sőt sokszor elvárjuk azt 
is, hogy a másik szokja meg ezt a bántal-
mazó stílust. Még keresztényeknél is előfor-
dulhat... Jézus elvitte őket egy elhagyatott 
helyre, hogy magukban legyenek. Vajon 
meglátszik rajtam a Jézussal való találko-
zás?! Fel merem-e vállalni azt, hogy helyte-
lenül viselkedtem, a másikban sebeket ejtet-
tem? Tudom-e azt mondani, hogy nagyon 
sajnálom, kérlek, bocsáss meg...

 Tudok-e felelősséget vállalni, vagy pedig 

elrejtőzöm, mint az első emberpár.
A lelkiismeret, ha nem öltük még meg, 

megszólal: „Hol vagy?” Ádám így válaszolt: 
„Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, 
mert… tehát elrejtőztem.” Az első emberpár 
nem vállalta fel, hogy az ellenségre hallgat-
tak, az őskígyóra, a vádlóra, aki ma is ellen-
ségeskedést szít az emberek között, még  
a keresztény testvérek között is.

Az „Én” - idő, a „magunkban levés”, 
nagy segítséget adhat ebben is. Hogy állok 
Jézussal, mennyire van látható jele ezek-
nek az elvonult időknek, és a Jézussal való 
kapcsolatomnak. Vannak-e gyümölcsei  
a családomban, a közösségemben, a kör-
nyezetemben? Miről tanúskodnak a kap-
csolataim? Látják rajtam mások az Igével 
való táplálkozást?

Ezért olyan nagy a jelentősége ennek  
a jézusi felhívásnak és a Vele együtt-létnek: 
„Gyertek velem… és pihenjetek egy kicsit!” 
„Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy  
elhagyatott helyre, hogy magukban legye-
nek.” Hogy felismerhessük, hol tartunk az 
Evangélium útján. Valóban örömhírt hirde-
tek vagy viszálykodást? Mit teszek a Békéért? 
Látja-e rajtam a szűk környezetem, akikkel 
nap, mint nap együtt élek, munkálkodom, 
hogy Krisztushoz tartozom, közöm van 
hozzá.

Cseh Anikó
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Évek óta foglalkoztat a gondolat, 
hogy mikor és milyen indíttatásból vá-
lasztja az ember fia a szerzetesi hiva-
tást. Hogy és miként kapja a meghívást.  
Azután, hogyan tovább? Sashegyi Zsófia,  
Hofher József jezsuita szerzetessel  
a Válasz Online-on készített interjújá-
ban sok mindenre választ kaptam.

A gyermek József először operett 
színész szeretett volna lenni, de már 
nagyon korán vonzalmat érzett a papi 
hivatás iránt is. Ezzel sokan vannak így, 
akik vallásos nevelést kapnak, de nem 
mindenkinél tartós ez a vágy. József 
is sokáig vívódott, hogy család, vagy 
cölibátus. Mi lesz, ha mégis szerelem-
be esik? A gyerek, aki Isten ajándéka, 
vajon nem fog-e hiányozni az életéből? 
Nem döntött elhamarkodottan, ezért 
csak 33 éves korában szentelték pap-
pá. Addigra már világossá vált számá-
ra, hogy Istenbe is lehet szerelmesnek 
lenni. A szeretet és a szenvedély, ami 
nélkül nem lehet élni, és ez az érzés 
irányulhat Jézus iránt is. Amikor már 

világi papként papnövendékeket bíztak 
rá, akkor annak a reményének adott 
hangot, hogy hamarosan lehet majd  
házasodni a latin egyházban is.  
Nem így alakult. Talán ez is hozzájárult, 
hogy a szerzetesi élet mellett döntött.  
A szerzetesi fogadalom három alappil-
lére a szegénység, a tisztaság és az  
engedelmesség. Így saját maga dönthe-
tett a nőtlenség mellett szabad elhatá-
rozásból.

Papként fokozatosan ébredt rá arra, 
hogy olyan, mint egy tanár, orvos, vagy 
pszichológus, aki a testet és a lelket 
együtt gyógyítja. Ő az Eucharisztia által 
segíti formálódásunkat, növekedésün-
ket. A tudomány nem képes mindenre 
megoldást találni. A titok kapujához 
kell az embereket segíteni, hogy merje-
nek együttműködni a Szentlélekkel.

Felvetődik a kérdés, miért pont  
a Jezsuita rendet választotta. Ebbe  
közrejátszhatott a családi háttér, a gyökerek. 
Nagyapjának jól menő fűszerüzlete volt, de 

mivel zsidó kereskedőkkel is kapcsolatban 
volt, német származása ellenére ellenséggé 
vált a háborúban. Pedig ő látta el a környék 
szegényeit a világgazdasági válság idején. 
Végül igaza lett, hiszen jött az államosítás  
és nem maradt semmijük. Legalább amit 
szétosztott a szegények és a gyerekek kö-
zött, az jó helyre került. 

József már gyerekkorában szembe-
sült a kirekesztéssel és az előítéletek-
kel. Az iskolában nevezték őt „rohadt 
svábnak”, „büdös cigánynak”. Ez nagy 
nyomot hagyott a lelkében. Élénken él 
benne még most is az a jelenet, amikor 
kisiskolás korában dulakodás tört ki az 
udvaron. Egy zsidó kisfiút löktek a por-
ba és nem engedték felállni. Ő annyira 
megrendült, hogy elkezdett sírni. Erre 
őt is mellé lökték és ócsárolni kezdték  
a svábságáért. Már akkor megbénította 
a gyermeki gonoszság és ma is hatalmá-
ba keríti ez az érzés.

Miután saját bőrén érezte és meg-
tapasztalta a kisebbségi lét árnyolda-
lait ezért könnyen tudott azonosulni  
a cigányság problémáival, amikor  
cigány pasztorációval kezdett foglalkoz-
ni. Itt megtapasztalta, hogy leginkább 
az együttérzés hiányzik ezen a terüle-
ten. Nem tudjuk átérezni a cigányság 
helyzetét évtizedekre, évszázadokra 
visszamenőleg. Ebből a megvetettség-
ből nem lehet elméleti alapon kikeve-
redni. Csak az tud segíteni, aki igazán 
átérzi, milyen az, amikor lenéznek  
valakit. A Bibliában ez áll: „Jézus Krisz-
tus kiüresítette önmagát, hasonló lett 
az emberekhez, a legkisebbekkel vált 
eggyé.” Ezt a legtöbb ember nem érti, 
nem tud vele azonosulni.

A cigányok ugyanolyan szeretni való 
emberek, mint bármelyikünk, csak  
lehetőséget kell adni nekik a tanulás-
ra, a munkára és egy emberibb életre. 
A magyar parasztság a világháború 
előtt ugyanolyan vályogházakban élt, 
hasonló körülmények között, mint ma 
a cigányok, de a cigányságot akkor is 
lenézték, egész Európában, mert ők 
„feketék” voltak. A középkorban az  

A próféta, a pap, a bohóc és a költő az,  
aki szembesít az igazsággal

A LÉLEK ÚTJAIN
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ördöggel azonosították őket. Amíg vol-
tak a kezükben mesterségek, jobb volt 
a helyzet. Az ipari fejlődés kihúzta  
a lábuk alól végképp a talajt.

A legfontosabb feladatnak a cigányok 
oktatás általi felzárkóztatását tart-
ja. Legbüszkébb a Szemes Zsuzsanna 
víziói alapján felépült felnőttképzésre. 
A Szeretet Iskolája igazi sikertörténet 
volt. Azoknak a nőknek lett kitalál-
va, akik nem tudták befejezni a nyolc  
általánost. Az iskolai tanulmányok  
lezárásának lehetősége mellett szoci-
ális törődést, lelki vezetést is kaptak, 
akik részt vettek ezen a képzésen, arról 
nem beszélve, hogy ezután különbö-
ző OKJ-s képzések is elérhetővé váltak  
számukra. Ma ez, mint Lehetőségek Isko-
lája működik tovább, egy kicsit más, tel-
jesítményorientáltabb filozófia mentén.  
De van még más is, ami büszkeséggel 
tölti el. Ez a Roma Egyetemi Szakkol-
légium felállítása, és a Roma Szakkol-
légiumi Hálózat kiépítése volt. Ezt a 
barátokkal együtt találták ki és sikerült 
megnyerniük az ügynek más egyhá-
zak támogatását is. A négy kollégium 
munkájában, részt vettek reformátu-
sok, evangélikusok, görög katolikusok, 
jezsuiták. Ez az ökumenikus kezdemé-
nyezés most tíz éves és már tizenegy 
bentlakásos szakkollégium működik 
hozzá kapcsolódóan az országban, ami 
azt jelenti, hogy több mint háromszáz, 
főleg roma, nappali képzésben részt-
vevő, bentlakó egyetemistának tud a 
szervezet segítséget nyújtani. Ez óriási 
eredmény.

De nagyon heterogén és szerteága-
zó a pasztorációs terület Hofher atya  
szerint, így sokfajta megoldás kínálko-
zik. Tíz éve Szabóné Dr. Kármán Judittal 
közösen életre hívtak egy cigánypaszto-
rációs műhelyet, ahol műhelybeszélge-
tésekben meg tudták osztani egymással 
élményeiket, tapasztalataikat. Judit-
nál nem lehetett volna jobb szakmai  
vezetője ennek a műhelynek, hiszen 
ott bábáskodott a Debreceni Egyetem  
Romológia tanszékének születésénél, 

és ő volt az első, aki romológiából dok-
torátust szerzett. Ő a Roma Egyetemi 
Szakkollégium rektora jezsuita részről 
és ő próbálja tovább építeni a műhelyt 
is a diákok bevonásával.

Sok pap kollégája és még a felette-
sei is bolondnak nézték, amikor bele-
vágott a cigánypasztorációba. Hofher 
atya ilyenkor azzal válaszolt, hogy As-
sisi Szent Ferencet is bolondnak néz-
ték, ahogy Teréz anyát is. De ilyen volt  
Loyolai Szent Ignác is, aki többször volt 
az inkvizítorok börtönében. Ő arra buz-
dította a tridenti zsinat atyáit, hogy ne 
főuraknál szálljanak meg, hanem ispo-
tályokban és gyerekek tanításával fog-
lalkozzanak szabadidejükben. József 
atya szerint a próféta, a pap, a bohóc és 
a költő az, aki szembesíti az embereket 
az igazsággal.

Egyházon belül is megoszlanak a 
vélemények a szegénység politikáról.  
Ferenc pápa kiállása a szegények mel-
lett szintén ellenállásba ütközik egyhá-
zon belül is. Vannak, akik lelkesednek 
értre és vannak, akik elítélik.

Hofher atya a tolerancia és a megér-
tés híve. Szerinte mindig az erősebb-
nek kell lépnie a gyengébb felé. Így  
a többségi társadalomnak kell lépnie 
a kisebbség felé. A tudás felelősséggel 
jár. Egy tanult, elmétől, még ha eset-
leg erkölcsileg gyenge is, a tanultsága 
okán elvárható, hogy nyisson az eleset-
tek irányába. Az agresszióval szemben  
viszont az ember általában eszköztelen. 
Ha nem engedjük, hogy valami megse-
bezzen, soha nem fogjuk megérteni az 
elesetteket. Hiszen a sebek által tanul 
az ember.

József atya szerint azért lett Isten  
emberré, mert különben nem tudta vol-
na megérteni az ember helyzetét: a fáj-
dalmát, a sebzettségét, a halált. Ez egy 
pozitív tapasztalat, ami nem pusztít el 
feltétlen. Ostoba világ, amiben élünk, 
mert itt minden fájdalmat negatívum-
nak tartunk, pedig az élet és a halál 
ugyanazon a tengelyen helyezkedik el.

Seregély István
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Az Isteni Ige Társasága a világ min-
den földrészén jelen van. A rend négy 
zónát, kontinenseket magukba fogla-
ló 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. Rovatunk-
ban az egyes zónák híreiről, esemé-
nyeiről olvashatnak.

AFRAM

Afrika
A VERBUM BIBLE 40. születésnapja 

A Verbum Bible szerzetesi kiadó 
szervezet, amelynek központja Kins-
hasa a Kongói Demokratikus Köztár-
saságban van. A kiadót az Isteni Ige 
Társasága alapította. Célja és feladata 
a Biblia lefordítása afrikai nyelvek-
re, valamint pasztorális, liturgikus és 
bibliai anyagok kiadása és terjeszté-
se, amelyekre az afrikai helyi egyhá-
zaknak nagy szüksége van az evange-
lizációs munkájukhoz.

Legfőbb szerepe a Verbum  
Bible-nak az, hogy segít a helyi egyhá-
zaknak, hogy elérhető legyen a Biblia 
a nép saját anyanyelvén. Afrika sok 
részén az evangelizáció kezdetének 
idején Isten egy misztikus nyelven, 
latinul beszélt. Később a gyarmato-
sítók nyelvén beszélt, szólt franciául, 
angolul, portugálul, egy kicsit néme-
tül és spanyolul. Ma a Kongói Demok-
ratikus Köztársaságban Isten ez idő 
szerint négy nyelven beszél.

A Bibliát ma helyi nyelven használ-
ják a liturgiában, a szentségek kiszol-
gáltatásakor, a katekézis és a pasztorá-
lis munka során is. Az első generációs 
misszionáriusoknak még fordítaniuk 
kellett az olvasmányokat. Most ren-
delkezésükre áll Isten igéje saját  
népek nyelvén. Az Isten szava az egy-
ház életében és küldetésében című szi-
nódus után XVI. Benedek pápa megírta 

a Verbum Domini kezdetű apostoli buz-
dítást, hangsúlyozva Isten szavának 
központi szerepét az egyház életében.

A Verbum Bible-t azért hozták lét-
re, mert nemcsak arra volt szükség, 
hogy az emberek olvasni tudják Isten 
szavát, hanem hogy alaposan meg is 
értsék annak értelmét. Ennek meg-
felelően Verbum Bible a katolikus  
kiadásokat megjegyzésekkel, ma-
gyarázatokkal és más bibliai segéd-
letekkel is ellátta a jobb megértés 
érdekében. Nem csoda, hogy még a 
nem-katolikusok is szívesebben vásá-
rolják ezeket a bibliákat, különösen 
a lelkészek, akik inspirációt keres-
nek prédikációikhoz. Újabban pedig 
kiadásra került egy énekeskönyv, 
amely három egyházmegyétől tartal-
maz énekeket helyi szerzőktől, gyak-
ran a biblia által ihletett szövegekkel.

A sajtó-apostolkodásra tovább is 
szükség van Afrikában. Még mindig 
emberek millióinak otthonában nincs 
elektromos áram és telefon. Ezért  
a Verbum Bible növelni fogja a helyi 
nyelvekre fordított Bibliák szerkesz-
tését és kiadását. A kiadó biztatja  
a szerzőket, hogy írjanak kiegészítő 
anyagokat a Bibliához. A kor köve-
telményeinek eleget téve, videókat és 
klipeket készítünk az internet részére.

Fr. Xene Sanchez SVD,  
a Verbum Bible igazgatója

Togo, Katchamba 
Kórház építése

Togo északi részén az emberek  
a legszegényebb körülmények között 
élnek. Egyetlen bevételi forrásuk  
a földművelés, amely munkát puszta 
kézzel végeznek, továbbá a szarvas-
marha-, kecske- és birkatenyésztés. 
„Katchambában” a verbiták létre-
hoztak egy egészségügyi intézményt  
a helyi hatósággal közösen. Általános 

orvosi rendelőből, szülészetből és  
a megfelelő személyzetből áll.

Mostanáig csak a gyarmati idők-
ből ottmaradt kis kunyhó szolgált 
egészségügyi központként, a régióbeli  
tizenegy falu számára. A legközelebbi 
kórház - egyetlen orvossal - harminc 
km távolságra van, rossz úttal. Emiatt 
sok embernek nagyon sokat kell utaz-
ni, hogy orvosi ellátáshoz, gyógyszer-
hez jusson.

Ezzel az új egészségügyi intézmény-
nyel a tizenegy falu 13000 lakójá-
nak végre lehetősége lett komolyabb  
orvosi ellátásra. Most, hogy az építke-
zés befejeződött, a verbita misszioná-
riusok támogatást kérnek az állomás 
orvosi eszközökkel és gyógyszerekkel 
való felszereléséhez. 

www.steyler.eu

ASPAC

India középső tartomány,  
Jhabua körzet,
Törzsi hivatás az egykori német  
verbita misszióban

Prakash Damor atya a bhil etnikai 
csoporthoz tartozó pap, India Jhabua 
egyházmegyéjében. Ide, katolikus misz-
szionáriusok mintegy 150 évvel ezelőtt 
érkeztek. Amikor Prakash atya dédapja 
keresztény lett 100 évvel ezelőtt, a bhil 
törzs emberei nem tudták elképzelni, 
hogy valaki a leszármazottaik közül 
egy nap katolikus pap lesz.

Történelmileg a bhil törzs a legrégeb-
bi törzs Indiában, akik függetlenségük-
ről híresek. Kitűnő íjászok voltak, akik 
nagyon alaposan ismerték az erdőt, 
ami őket a gerilla hadviselés szakértő-
ivé tette.

Az Isteni Ige misszionáriusai, akik  
a Jhabua régióban létre hozták a misz-
sziókat, kezdetben vonakodtak a törzsi 
embereket pappá szentelni, elsősorban 
azért, mert hiányos volt az alapvető 

Verbita hírek négy égtájról
VERBITÁK A NAGYVILÁGBAN
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képzettségük, és úgy gondolták, hogy 
túl vadak ahhoz, hogy letelepedjenek. 
De a helyzet megváltozott. Ma már 
a Jhabua misszió területén minden 
gyermek részesül általános iskolai  
oktatásban. Itt a missziós munka 
csak azután nyert lendületet, amikor 
1932-ben megérkezett az Isteni Ige 
Társasága. A Jhabua egyházmegyét 
csak 2002-ben hozták létre. A Keralá-
ból származó verbita misszionárius  
Chacko Thottumaickal lett az első püs-
pöke. „Hosszú utat tettünk meg idáig”, 
mondta Devprasad Ganawa verbi-
ta püspök, az egyházmegye első bhil 
törzsből származó püspöke, aki Thot-
tumarickal püspök utóda 2009 óta.  
„Ma püspök vagyok, de mintegy 80  
évvel ezelőtt még az én rendem, a ver-
bita rend sem fogadta el, hogy valakit 
a törzsemből pappá szenteljenek. Mára 
drasztikusan megváltozott a helyzet, 
mert a helyi egyháznak szüksége van  
a helyi hivatásokra, mivel más helyek-
ről nem érkeznek hivatások.” Megtör-
tént a változás „mert a korai misszioná-
riusok realizálták, hogy az egyház nem 
tud életben maradni, ha nem vonja be 
a helyieket a vezetésbe.”- mondta el  
a püspök. 

Thomas Saji, UCA News

Ausztrália, Melbourne
Az első Sri lankai verbita 

A legeslegelső Sri lankai verbi-
ta szerzetes, Frt. Shehan Fernando  
letette az első fogadalmát az Isten Ige 
Társaságában 2022. február 27-én.  
Mielőtt belépett a rendbe történelem 
tanár volt, és oktatási intézetét szülő-
hazájában vezette. Két könyvet adott ki 
Sri Lanka, illetve a világ történelméről.

2013 végén Shehan úgy érezte, hogy 
Isten nagyobb életcél felé hívja, ezért 
Ausztráliába jött 2014-ben. Miután  
6 évet töltött egy másik rendben,  
csatlakozott az Isten Ige Társasága 

misszionáriusaihoz 2020 januárjában. 
Elvégezte a teológiát és lediplomázott. 
Azután posztgraduális tanulmányo-
kat folytatott és befejezte a teológiai  
tanulmányait 2020 közepére. Ezek 
után Shehan egy évre pasztorális  
gyakorlatra ment egy verbita plébáni-
ára Alice Springsben. 

AUS Newsletter

EURÓPA

Az Isteni Ige Misszionáriusai  
az ukrajnai helyzetről

Generális atya, Paulus Budi Kleden 
és helyettese, Jose Antunes da Silva, 
Ukrajna orosz megszállása után beszélt 
Lengyelország tartományfőnökével, 
Fr. Sylwester Grabowskival és az urali 
tartomány tartományfőnökével, Harald 
Jude Menezes-szel. Érdeklődtek, mi a 
helyzet rendtársaikkal és biztosították 
őket imáikról és támogatásukról.

Mivel néhány rendtárs veszélynek 
van kitéve, a lengyelországi provinci-
ális február 24-én tájékoztatást adott 
a Generális atyának az ukrajnai rend-
társakat illetően. Két rendtársunk 
van Ukrajnában és Fr. Jerzy Czarnec-
ki Lengyelországban. Ő helyiségeket  
készít elő, ahol – ha szükséges –  
kelet-ukrajnai menekülteket lehet  
elhelyezni.

Az Urali Régió tartományfőnö-
ke, Harald Jude Menezes azt a tájé-
koztatást adta, hogy a rendtársak  
a régióban minden nehézség nél-
kül el tudják látni szolgálatukat és  
eleget tudnak tenni feladataiknak. 
Eddig minden nehézség nélkül tudták 
végezni a napi munkát. Imáinkkal 
kísérjük az orosz tartományban lévő 
rendtársainkat. Csatlakozunk Ferenc 
pápa felhívásához és imádkozunk-e 
szükségtelen háború befejeződésé-
ért. Azt mondta a Szentatya: „Sürge-
tő felhívást intézek az összes jóaka-

ratú emberhez, hogy imádkozzanak  
a Mindenható Istenhez, hogy minden 
politikai cselekvés és kezdeményezés 
az emberi testvériséget szolgálja, ne 
pedig részérdekeket.” Mindnyájan 
egységesen hisszük, hogy lehetséges 
a béke. 

PANAM

Közép-Amerika Tartomány, La Tigra
Új plébánia Costa Ricában

2022. január 27. különleges nap volt 
a verbita rend Közép-amerikai Régió-
ja számára. Azon a napon a társaság 
átvett egy új plébániát Costa Ricában, 
a Ciudad Quesada egyházmegyé-
ben. A La Tigraban található plébá-
nia neve Nuestra Senora del Carmel  
(Kármelhegyi Miasszonyunk). 

Mons. José Manuel Garita Herrera, 
Ciudad Quesada egyházmegye püspö-
ke celebrálta az átadás-átvétel alkal-
mából bemutatott ünnepi szentmisét. 
Átadta az Isteni Ige Társasága misz-
szionáriusainak a templom és paró-
kia kulcsait. Felix Ismael Quispe atya  
vállalta a plébánosi megbízatást.

Fr. David Selvasekar SVD,  
a Közép-amerikai Régió tartomány-
főnöke és a Costa Ricában dolgozó 
rendtársak vettek részt az ünnep-
ségen. A jelenlévők örömmel gratu-
láltak Fr.Quispenek a kinevezéshez,  
és biztosították őt támogatásukról. 

Összeállította: 
Hajós Katalin
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A júniusi évzáró vizsgák után rajtam 
kívül minden külföldi diák haza utazott 
Nagojából, így nekem egy különleges  
lehetőség adódott arra, hogy megfigyel-
jem, mivel töltik el a szabad idejüket  
a japán emberek. Én azért nem tudtam 
visszajönni Európába, mert az akkori  
magyarországi útlevél szabályok szerint 
az átlagemberek csak három évenként 
kaphattak kiutazási engedélyt, így ha  
júniusban hazajövök, akkor nem lett 
volna lehetőségem szeptemberben visz-
szautazni Nagojába. A Nanzan Egye-
tem kampusza kiürült, azonban egy-két 
egyetemi étterem szerencsére továbbra  
is nyitva maradt, így a nyári hónapokban 
is tudtam ebédelni. Ez azért volt fontos 
számomra, mert az ottani árak jóval ala-
csonyabbak voltak a város más részeiben 
lévő éttermek árainál.

A Japánban tanuló külföldi diákok leg-
könnyebben az angol tanítással tudtak 
valamilyen mellékjövedelemhez hoz-
zájutni, de ez leginkább csak az ame-
rikai diákok privilégiuma volt. A japá-
nok ugyanis mindent az amerikaiaktól 
akartak megtanulni. Mivel az amerikai  
diákok június első napjaiban hazarepül-
tek az Egyesült Államokba, így egyedül 
maradtam külföldi diákként az egyete-
men. Emiatt végre én is hozzájutottam 
többféle pénzkereseti lehetőséghez is.  
Az egyik ezek közül az volt, hogy „English 
language host”-ként japán vendégeket szó-
rakoztattam egy angol nyelvű kávézóban.

A másik munkám még érdekesebb volt. 
Az Ajinomoto nevű külkereskedelmi vál-
lalat egyik osztályvezetője kitalálta, hogy 
jó lenne, ha a munkatársai egy külföldi 
emberrel gyakorolnák az angol nyelvet. 

Ezért felkértek arra, hogy hetente egy-
szer menjek el a céghez, ahol a munkaidő  
végén a főnök kérésének eleget téve min-
denki átvonult egy közeli étterembe, ahol 
egy gazdag vacsora és néhány pohár sör 
elfogyasztása közben velem beszélgethet-
tek az osztály munkatársai. Egy európai 
munkahelyen a dolgozók nem nagyon 
lennének hajlandók ilyen munkaidőn  
kívüli tevékenységekre, de a munkál-
tatókhoz hagyományosan lojális japán 
alkalmazottak közül senkinek se jutott 
eszébe panaszkodni amiatt, hogy délután 
öt óra helyett csak este tízkor mehet haza 
a családjához.

Az egyetemi Szemináriumban egy  
magyar származású szerzetes is dolgo-
zott. Ő Ábri Gyula SVD volt, aki az egye-
tem megalakulásakor a fundamentális 
teológia első professzoraként dolgozott, 
de az én időmben már csak a könyvtár 
igazgatói posztját töltötte be. Amikor 
megtudta, hogy pénz nélkül ott ragadtam 
a nyári szünet idejére a városban, ő is 
felajánlott egy részmunkaidős munkát a 
szemináriumi könyvtárban. Sőt a rektor-
ral még azt is megbeszélte, hogy amikor 
én ott dolgozom, akkor ő nem a szeminá-
riumi étteremben ebédel, hanem velem 
együtt egy közeli városi étteremben.

Egy forró nyári napon mégse tudtunk 
együtt ebédelni, mert Ábri atya meghal-
lotta a televízióban, hogy hamarosan le-
csap Nagojára a tájfun, és azt javasolta, 
hogy azonnal menjek haza. Így elindul-
tam gyalog hazafelé az egyetemtől kb. 4-5 
kilométerre lévő lakásomhoz. Számomra 
a tájfun egyáltalán nem tűnt ijesztőnek. 
Nagy volt a szél, meg rengeteg eső leesett 
úgy hogy fél lábszárig, vagy térdig érő víz-

ben kellett bandukolnom az ismerős uta-
kon, ahol láttam, hogy a nagy víztömeg 
elárasztja a földszinti boltok alsó polcait. 
Másnap reggel azonban kiderült, hogy 
a tájfun mégis veszélyes volt, sőt halálos 
áldozatokat is követelt, mert az áradat 
elragadott két kisgyereket, akiket beszip-
pantott a csatornába.

A szünet adta lehetőségeket arra is  
kihasználtam, hogy elutazzak olyan  
távoli tájakra, ahol a helyi lakosok sze-
rint korábban még nem járt fehér ember.  
Egy Kiotó melletti faluban egy idős ja-
pán nő megkérdezte tőlem, hogy miért  
viselem még mindig ezt a hosszú plasztik 
orrot, amit ott csak a fesztiválok idején 
szoktak használni. És amikor megmond-
tam neki, hogy ez az orr nem plasztikból 
van, akkor nem akarta elhinni mindad-
dig, amíg azt többször meg nem tapogatta 
és meg nem győződött arról, hogy tényleg 
nem egy műanyag álarc része, hanem az 
én valódi orrom.

Egy katolikus egyetemről lévén szó,  
a diákok és a tanárok közötti kapcsolatok 
sokkal barátságosabbak és toleránsabbak 
voltak, mint amilyenek az akkori kommu-
nista Magyarországon lévő állami egyete-
memen kialakultak. Több széles nemzet-
közi tapasztalatokkal rendelkező nagy 
tekintélyű professzorral személyesen is 
meg tudtam ismerkedni. A már említett 
Ábri professzoron kívül például Johannes 
Hirschmeier professzorral, egyetemünk 
elnökével, aki a Harvard Egyetemen 
szerzett doktori fokozatot és Yoji Akashi 
professzorral, a washingtoni Georgetown 
Egyetem doktorával. Őt az ázsiai diákok 
különösen tisztelték és szerették. Amikor 
egyszer elutazott Bangkokba, a volt thai-
földi diákjai egy vörös szőnyeget terítet-
tek a lábai alá, mintha valamilyen magas 
rangú állami vezető, vagy filmsztár érke-
zett volna a városba. Vele olyan közvetlen 
baráti kapcsolatot sikerült kiépítenem, 
hogy egy európai konferencián tartott 
előadását követően még személyesen is 
meglátogatott Budapesten. 

Dr. Márkus Gábor

Nyári szünetem egy japán verbita egyetemen
VERBITÁK A NAGYVILÁGBAN
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Emlékünkben élő Boldog Brenner János
KULTURÁLIS HÍREK

Brenner János neve egyre gyak-
rabban merül fel keresztény kö-
rökben. De ki is volt ő? Az 1931-es 
születésű elsőfogadalmas ciszterci 
szerzetes, mint az újkori történelem 
vértanúja írta be magát az egyháztör-
ténet krónikájába. Az 1955-ben pap-
pá szentelt fiatalember szálka volt az 
Államvédelmi Hatóság szemében, hi-
szen fiatalokat gyűjtött maga köré és 
tanította őket. Ezért olyan ürüggyel, 
hogy beteget kell szentségekkel ellát-
ni, elcsalták és útközben 32 késszú-
rással megölték.

A verbita közösség számára egy-
általán nem ismeretlen, hiszen a 

2022-es falinaptár magyar szentjei és 
boldogjai között is szerepelt, de évek-
kel ezelőtt a Világmisszió Országos 
Ünnepén a missziós gyermekek szín-
játszó csoportja is bemutatta a vérta-
nú pap történetét.

Legújabb hír, amit szolgálati he-
lyén, Szentgotthárdon jelentettek be 
2022. január 26-án az, hogy tévéfil-
msorozat készül Boldog Brenner 
János életéről. A tervek szerint ez 
év karácsonyán tűzi műsorára a Hír 
Televízió.

A nyolcrészesre tervezett sorozat 
gyermekkorától a haláláig mutatja 
be Brenner János életét. A forgató-
könyv szerint egy youtuber érke-
zik Szentgotthárdra, hogy kiderítse 
Brenner János haláláról az igazat,  
s eközben olyan „misztikus találko-
zásban” lesz része, amely az ő életét 
is megváltoztatja.

A főszerepet a szombathelyi Weöres 
Sándor Színház ifjú művésze, Jámbor 
Nándor alakítja, akinek ez az első fil-
mfőszerepe. A színész elmondta, hogy 
korábban nem ismerte Brenner János 
életét, továbbá arról is beszélt, hogy 
a film révén számos fontos dologra 
nyílik lehetősége felhívni a figyelmet. 
Többek között arra, hogy a járvány, a 
fásultság, a megosztottság ellenére se 

veszítsük el a bátorságunkat, az élet-
szeretetünket, és mindig legyünk sze-
retettel egymás iránt.

Jámbor Nándor mellett a szombat-
helyi és a zalaegerszegi színház több 
művésze is szerepel a sorozatban, sőt 
statisztaként a helybeliek is lehetősé-
get kapnak – mondta Szilágyi Andor 
rendező. Az is fontos szempont volt, 
hogy eredeti helyszíneken forgassák 
a filmet, így a korabeli használati tár-
gyak java részét a helybeliektől kap-
ták a film készítői.

Huszár Gábor szentgotthárdi pol-
gármester a sajtótájékoztatón arról 
beszélt, hogy a városnak fontos fela-
data, Boldog Brenner János emléké-
nek megőrzése, s az elmúlt években 
sokat tettek ezért. Ez a film egy újabb 
lépés, amely egyben a város jó hírét is 
messzire viszi a világban.

Bodorkós Imre szentgotthárdi  
plébános egy értékes könyvet  
hozott magával a sajtótájékoztatóra. 
Elmondta, hogy amikor a rábakethe-
lyi plébánia könyvtárát rendezték, 
megtaláltak egy 1907-ben nyomta-
tott szertartáskönyvet. Belenéztek, 
és az első oldalon Kozma Ferenc atya  
bejegyzését olvasták, aki feljegyezte, 
hogy ezt a szertartáskönyvet vitte ma-
gával Brenner János atya azon a vég-
zetes éjszakán, amikor meggyilkolták. 
A könyv mindössze néhány méterre 
feküdt János atya holttestétől.

Brenner János történetének a mon-
danivalója olyan mély, hogy az egész 
világnak meg kell ismernie – fogalma-
zott végül Bill Chamberlain producer, 
aki a film nemzetközi forgalmazását 
végzi majd.

A sajtótájékoztató végén a város és 
a film készítői aláírták az együttmű-
ködési megállapodást.

Forrás és fotók:  
Magyar Kurír
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Pál Ferenc atyát mindenki úgy isme-
ri, hogy a Pálferi. Érdemes tudni róla, 
hogy római katolikus pap, mentálhi-
giénés szakember, motivációs előadó 
és író. Pályáját sportolóként kezdte.  
A húszas éveiben döntött a papi hiva-
tás mellett. Rendszeresen tart előadá-
sokat fiataloknak pszichológia, teoló-
gia és mentálhigiéné témakörökben. 
De előszeretettel beszél közösségi és 
családi konfliktusokról, párkapcsolati 
és házassági problémákról is. Egyik 
párválasztással kapcsolatos előadá-
sából szemezgetek, elvárások a pár-
választásban témakörben, hogy job-
ban közelebb kerüljünk a keresztény  
családban is fellelhető konfliktusok 
gyökereihez.

Hogyha egyetlen mondatban kell ezt 
összefoglalnunk, akkor azt mondhat-
juk: „A párválasztás motívumai tudat-
talanok.” Ez pedig nagyon megnehezíti 
a helyzetünket. Mert van bennünk egy 
illúzió, hogy szabadon, tudatosan, fel-
nőttként, éretten hozunk döntéseket, 
arról hogy ki legyen az életünk társa, 
vagy legalábbis kivel akarunk járni. Va-
lójában azt, hogy a döntésünket, vagy a 
választásunkat mi motiválja, arra sok-
szor csak jóval később jövünk rá. Ak-
kor, amikor már bőven benne vagyunk. 
Ez helyzetünket nem teszi könnyűvé.

Ha a párválasztás alapvető és leg-
fontosabb motívumai nem tudato-

sak, akkor is hatással vannak ránk.  
Hasonló a helyzet, ha arról kell dönte-
ni, hogy pap legyek vagy házas. Persze 
élt bennem idealizált gondolatként, 
hogy Isten iránti szeretetből. Nem 
mondom azt, hogy ez nem volt benne, 
mert különben lehet, hogy már nem 
lennék itt, de hát volt abba még sok 
minden más is. Pont akkor, amikor 
rádöbbentem egy-egy krízis kapcsán, 
mert amíg megy a szekér, a tudattalan 
motívumok se mutatják meg magu-
kat. Mikor nehézzé válik, padlót fogsz,  
és boldogtalan vagy, azt mondod, 
hogy „elrontottam az egészet”, na, 
akkor egyszer csak föltárul egy-egy 
tudattalan motívum. „Hogy lehettem 
ilyen ökör? Hát most már látom, hogy  
nekem az is számított, meg emez is.”  
A párválasztásnál is ilyesmire szok-
tunk ráébredni. „Azért, mert jó volt 
az illata? Ezért? Hát megbolondul-
tam én? Ha valaki számotokra von-
zó, akkor szimpatikusnak mondjuk.  
De miért szimpatikus?” Sokszor éveken 
keresztül nem jössz rá arra, hogy egy-
szerűen azért szimpatikus, mert emlé-
keztet téged az első szerelmedre, vagy  
a másodikra, esetleg a harmadik-
ra. Sokszor a legalapvetőbb, legegy-
szerűbb szempontot is képtelenek  
vagyunk tudatossá tenni. De ez ne 
szegje kedvünket, hanem inkább kezd-
jük el tisztelni ezeket a motívumokat, 
amelyek bennünk is és a társunkban 

is ott vannak. Mert nyilván nem csak 
egy motívum, egy tudattalan szem-
pont határoz meg döntően minket, 
hanem több is. Tiszteljük hát azokat  
a természet adta és természetfölötti 
erőket, amelyek hordozzák az éle-
tünket. Amelyek éltetnek bennünket, 
amelyek segítenek, hogy egyálta-
lán válasszunk, és aztán döntsünk.  
Engem ez egy picit se keserít el, ami-
kor úgy döntöttem, hogy jelentkezem 
a Papnevelő Intézetbe. Mit tudtam én, 
hogy miért teszem. Tudtam valamit 
mondani róla, azokban volt sok igaz-
ság is, sok mélység is, de hogy én átlát-
tam volna mindazt, ami miatt én ezt 
a döntést meghoztam, azt nem láttam. 
Az örömhír az, hogy nem is kell látni. 
Elég, hogyha van bennünk tisztelet, 
megbecsülése azoknak az erőknek, 
amelyekről fogalmunk sincs, hogy 
bennünk vannak. Ezt hoztam párhu-
zamba azzal, hogyha valaki odáig sem 
jut el, hogy párt válasszon, hogy el 
tudjon kezdeni egy kapcsolatot, akkor 
sem ereszteném búnak a fejem, ha-
nem csak annyit mondanék, még előt-
te van valami dolgom. Ennyit jelent 
csak, nem azt, hogy „alkalmatlan” rá.

Most nézzük az elvárásokat a párvá-
lasztásban. 

Az étteremben azt mondta egy fiatal 
nő a barátnőjének, hogy „Milyen ér-
dekes, Rozi! Volt egy pasi, mindenben 

A párválasztás motívumai I.  
Elvárások

A JÖVŐ ZÁLOGA
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megfelelt az elvárásaimnak, csak nem 
tudtam vele élni.” Tehát miközben 
a motívumok, vágyak, indíttatások, 
ösztönök, a tudattalan erők hajtanak 
a másik ember felé, aközben ezekből 
elvárások is születnek. Három dolgot 
szeretnék róluk mondani.

1. Tudatos és nyílt elvárásaink
Tanítottam hittant a Balettintézet-

ben. Tél volt, s az egyik lány gyönyörű 
szép barna arccal ült ott. Hát föltűnt. 
A hangulat nagyon baráti volt, lehe-
tett ücsörögni a katedrán és tök jókat 
beszélgettünk. Közben megjegyeztem, 
Panni, de jól nézel ki! Ezt a szép arc-
színt! Síelni voltál, vagy szoliztál? Ek-
kor már nagyon csúnyán nézett rám, 
és a barátnője csak annyit mondott: 
„Nem atya, ez alapozó.” Így jártam. 
Azóta tudom, hogy dús hajkoronája, 
gyönyörű égszínkék szeme, hosszú 
körmei mindenkinek lehetnek. Tehát 
vannak a nyílt és tudatos elvárások, 
számomra is tudatos, és tudatossá is 
teszem.

2. Tudatos, de nem nyílt elvárások
Én tudom, hogy van elvárásom a tár-

samra vonatkozóan, de nem közlöm 
vele. Most a kultúrkeresztény közeg-
ből hozok egy példát, az közel áll hoz-
zám. Valaki azt mondja: „Én nagyon 
beleszerettem Jenőbe. De Jenci nem 
vallásos.” És akkor a mondatot sokfé-
leképp lehet befejezni. „Az lesz, mert 
beleszeretem a vallást. – Kiszeretem 
belőle azt a vallást. – Kipasszírozom 
belőle.” De nem mondom meg neki. 
Azt mondom a barátnőmnek, hogy 
„Tulajdonképpen a Jencivel minden 
oké. Egy dolog nem stimmel: nem jár 
templomba. De el van rendezve, mert 
már szóba hoztam a templomi eskü-
vőt. Képzeld, egész nyitott volt. Tulaj-
donképpen nem szólt semmit. Ezt én 
máris jó jelnek veszem.” És amikor az 
a férfi, aki szeret téged, azt mondja: 
„Jó, hát legyen, ha neked annyira fon-
tos. Csak a jegyes oktatásra ne kelljen 
eljárni!” Majd később azt is bevállalja. 
S akkor a nő, ott áll az oltár előtt és azt 
mondja: „Most megvan a tuti. Volt egy 
része, amit megbeszéltünk, ezt ugyan 
nem, mert ez rázós volt, de itt meg jól 

alakultak a dolgok.” És mi történik Je-
nővel? Hát vagy jár templomba aztán, 
vagy nem. Vagy lesz belőle keresztény 
vagy nem. Csakhogy vannak köztünk 
olyanok, akik ezt rossz néven veszik, 
mert őnekik volt egy nagyon világos, 
csak rejtett elvárásuk. Ilyen rejtett 
elvárás lehet az is, hogy „Én ezt nem 
mondtam neked soha, de én azt várom 
tőled, hogy te megadd nekem azt, amit 
az apám soha. Teljes biztonságot.” Te-
hát azért választom őt, mert én a teljes 
biztonságot várom tőle. De ilyen, hogy 
teljes biztonság, nem létezik. Sokszor 
láttam olyan nőket akik, mikor a fér-
jük elvesztette az állását, zuhanórepü-
lésbe fogtak. Szó nem volt arról, hogy 

a férjem mellé állok, erősítem őt, mert 
neki most ez nagyon nehéz. Vannak 
tehát nagyon is tudatos, de elrejtett 
elvárásaink. Sose felejtem el, esküvő 
előtt öt nappal egyszer csak a férfiből 
a következő mondat szakadt ki. „Na, 
aztán az esküvő után rend lesz már!” 
Azt gyanítom, hogy őbenne ez nem ott, 
abban a pillanatban tudatosult. „Meg-
lesz az esküvő, és attól kezdve birto-
kon belül majd megmondom, hogy mi 
az asszony kötelessége.” Tehát vannak 
motivációink, indíttatásaink, ezekből 
elvárások születnek, tudatos és nyílt, 
tudatos, de rejtett, és végül…

3. Nem tudatos, rejtett elvárások
Például ilyen nem tudatos elvárás 

tud az lenni, hogy tegyél engem bol-

doggá. „Nem, énnekem teljesen jó 
vagy így!” Olyan könnyű azt mondani, 
hogy „Én feltétel nélkül elfogadlak.” 
Ezt nagyon könnyű addig mondani, 
ameddig megkapom tőle, amire szük-
ségem van. S mikor beáll a hiány: 
„Azért így nem!” Nagyon sok nem  
tudatos elvárásunk tud lenni. Köz-
tük vannak nagyon meglepőek is.  
„Na, majd most veled bebizonyítom, 
hogy nekem senki sem elég jó, még 
te sem.” Vagy: „Majd bebizonyítjuk 
mi ketten, hogy az élet rossz.” Sajnos 
ilyen elvárásaink is lehetnek az elő-
zetes tapasztalataink alapján. De van 
ilyen is. „Nem is értem, hogy miért  
szerettél belém. Valójában nem vagyok 

elég jó neked, és ez ki is fog derülni.” 
És ami a legszörnyűbb, általában ki 
is derül. De mondok egy csúnyábbat. 
Tudattalan vágyam és igényem lehet 
az is, hogyha valami rossz az életben, 
tudjak kit hibáztatni. Legyen mindig, 
akire rá lehet tolni a balhét. Ez nem túl 
szerencsés dinamika. Hát ezek voltak 
az elvárásoknak három szintje.

A keresztény család rovatunk  
következő számában a gyermekválla-
lás, a babavárás és a gyermeknevelés 
témakörét boncolgatjuk.

Forrás:  
www.palferi.hu 
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A verbita missziós rend, az Isteni Ige 
Társasága igazi nemzetközi szerve-
zet. Tagjai mindenhol jelen vannak a 
világban és szinte minden országban 
a világ minden tájáról érkeznek misz-
szionáriusok. Ezért természetes, hogy 
mindegyikük hozza saját hazája ízeit és 
kedvenc étel receptjeit. Ünnepnapokon 
gyakran főznek olyan ételeket, amelye-
ket édesanyjuktól tanultak. Így hamar 
megismerkednek egymás kedvenc étele-
ivel és a különböző földrészek, országok  
gasztro kultúrájával. Ezekből az ételek 
receptjeiből válogatunk és adunk közre 
alkalmanként egy-egy izgalmas receptet.

Marhahús rolád sziléziai burgonya-
gombóccal és vöröskáposztával

Ezúttal belekóstolunk Szilézia (Śląsk) 
ízvilágába. Bemutatunk egy hagyomá-
nyos főételt, ami nélkül nincs semmi-
lyen ünnepség Sziléziában, Lengyelor-
szág déli részén fekvő régióban, ahol 
születtem és nevelkedtem. Ez az ünne-
pi étel pedig a marhahúsrolád sziléziai 
burgonyagombóccal és vöröskáposztá-
val (rolada z kluskami śląskimi i modrą 
kapustą), amelyet nem csak a sziléziai-
ak esznek szívesen. Különösen vasár-
napokra és ünnepekre készítjük. Mivel 
nagyon időigényes, azért a húsroládot a 
sziléziai háziasszonyok már szombaton 
elkészítik. Remélem, hogy a mi kedenc 
ételünk a magyar asztalokon is jól fog 
mutatni. Sok sikert az elkészítéséhez és 
jó étvágyat hozzá!

Elkészítés:

A húst ujjnyi vastag szeletekre vág-
juk majd vékonyra klopfoljuk (vigyáz-
zunk rá, hogy ne szakadjanak ki), 
majd sózzuk és borsozzuk. A húsos 
szalonnát, a hagymát és az uborkát 
felszeleteljük. Mindegyikből teszünk a 
mustárral megkent hússzeletekre. Te-
kerjük fel a húsokat, majd fogpiszkáló-
val tűzzük össze a sütéshez, hogy stabil 
legyen. Egy serpenyőben melegítsünk 
olajat, és süssük elő benne a húsokat 
(nagyjából amíg bebarnul), majd önt-

sünk rá vizet, hogy éppen elfedje. Fed-
jük le és főzzük 1,5 óráig, amíg a hús 
puha lesz.

A tejfölt és a lisztet keverjük ki, mer-
jünk rá a forró húsléből, majd ismét 
keverjük el és öntsük rá a húsra, ke-
verjük meg, és főzzük készre.

A burgonyát meghámozzuk és sós 
vízben puhára főzzük, majd szűrjük le 
és törjük át. Amikor kihűl, tegyük be 
egy tálba és szépen simítsuk el, majd a 
megtört burgonya negyedét kivesszük 
a tálból és helyére tesszük a burgo-
nyakeményítőt. Ezután hozzáadjuk az 
eltávolított burgonyát, a tojást és a sót. 
Gyúrjuk jól össze, hogy sima massza 
legyen. Formázzunk kis gombócokat 
a masszából, a tetejüket nyomjuk be 
egy ujjal. Tegyük bele a forrásban lévő 
vízbe és miután feljöttek a felszínre, to-
vábbi 3 percig főzzük.

A káposztát legyaluljuk és vízben 
megfőzzük, só, babérlevél és szegfű-
bors hozzáadásával. A húsos szalonnát 
kockára vágjuk és megpiritjük. Amikor 
a káposzta megpuhul szűrjük le és ad-
juk hozzá a megpiritott húsos szalon-
nat, a kockára vágott hagymát, vala-

mint ecetet, borsot, sót és cukrot ízlés 
szerint, majd tovább 5 percig pároljuk. 
Melegen kínáljuk.

Gosia Zygar nővér SSpS

Verbiták kedvenc ételei
GASZTRO VILÁG

Hozzávalók a roládhoz:

marhahús (személyenként 1 – 2 szelet, 

étványtól függően), füstölt húsos szalon-

na, hagyma, csemegeuborka, mustár, só, 

bors, olaj, 1 teáskanál liszt

Hozzávalók a burgonyagombóchoz:

1 kg burgonya, 25 dkg burgon-

yakeményítő, 1 tojás, só

Hozzávalók a párolt  
vöröskáposztához:

1 fej lilakáposzta, 1 nagy fej hagyma, 

húsos szalonna, babérlevél, szegfűbors, 

só, bors, cukor, ecet
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Kedves gyerekek!
Bújócska

KIS MISSZIONÁRIUS

Beköszöntött a nyár, lassan véget ér 
az iskola. Elkezdődik a várva várt nyá-
ri szünet, a vakáció. Letehetitek végre 
a táskákat, eltehetitek a könyveket, 
füzeteket. Micsoda megkönnyebbülés 
ez! Egész éves munkátok után megpi-
henhettek kicsit. Most néhány hétig 
nem kell az iskolával foglalkoznotok. 
Reggeltől estig játszhattok, nyaralhat-
tok, pihenhettek, és számtalan módon 
élvezhetitek a nyári szabadságot.

De bármennyire is örömteli és gond-
talan számotokra ez az elkövetkező 
néhány hét, egy valamit azért ne felejt-
setek el! Továbbra is Isten gyermekei 
vagytok, ami azzal jár, hogy a nyári 
szünet önfeledt vigasságában is gon-
dolnotok kell Istenre, hiszen Ő is min-
den percben gondot visel rátok. A játék 
és szórakozás közepette se felejtsetek 
el egy-egy fohászt, vagy imát elmonda-
ni, s ne felejtsétek el minden nap őszin-
te szívvel megköszönni Neki a sok-sok 
csodálatos élményt. Hiszen azt, hogy 
ezt átéljétek, egyedül Isten tette lehető-
vé. Éppen ezért hálával tartoztok neki.

De Isten nemcsak a mennyekből fi-
gyel rátok. Ő is tud veletek játszani. 
Ugye, milyen meglepő? Pedig nagyon 
egyszerű játék ez, amelyet Isten ját-
szik veletek. A gyerekekhez hasonlóan 
Ő is szereti a bújócskát. Szeret elbújni 
kicsit, hogy aztán valaki megtalálja, 
és azután már együtt örvendjenek. 
Keressétek meg ti is minden nap! Igaz, 
hogy az Ő arcát és testét nem láthat-
játok, de azt igen, hogy mi mindent 
teremtett. Éppen ezért a teremtménye-
iben keressétek! Akár az éjszakában, 
akár a nappalban, akár napsütésben, 
vagy az eső cseppjeiben. Kereshetitek a 
virágokban, vagy a vizekben, de a világ 
valamennyi elemében és történésében 
is felfedezhetitek. És ha keresitek, biz-
tos, hogy előbb vagy utóbb meg is fog-
játok találni Őt!

Keressétek kitartóan, és találjátok 
meg Istent minden nap, hogy örömö-
tök teljes legyen!

Az oldalt összeállította:  
Vrazala Marianna

Összekeveredett betűk
Alkossatok értelmes szavakat az összekeveredett betűkből, majd írjátok be azokat  

a sorok négyzeteibe. Az összekeveredett betűkből a „Teremtés” kulcsszavait rakhatjátok 
ki. Miután minden sort beírtatok, a számokkal jelölt négyzetek betűit másoljátok át az 
alsó, üres sorok megfelelő helyére. Ha ügyesen dolgoztatok, egy idézetet olvashattok  

össze a Szentírásból, amely bölcs tanácsul szolgálhat a nyári szünidő napjaira.



ADOMÁNYOK A MISSZIÓKNAK
Kérjük, támogassa adományával 

missziós munkánkat itthon és a világ minden táján!

2022-ben a Missziós Titkárság a Közép-amerikai régiót és Angolát fogja kiemelten támogatni.  
Mindkét területen sokrétű feladatokat végeznek a verbiták.

HUF 10700024-69018251-51100005
Isten fizesse meg!

MISSZIÓS
BARÁTOK

MINDEN HÓNAP  
UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN!

17:00 -  Szentségimádás
18:00 -  Szentmise

19:00 -  Meglepetés vendég
20:00 -  AGAPÉ

Missziós Titkárság
verbita@verbita.hu

1223 Budapest,  Bajcsy-Zs u.  3-5

T a l á l k o z ó j a


