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VERBITÁK ITTHON

Kapcsolatunk a teremtett világgal 
Hét év a teremtett világgal való kapcsolatunk gyógyítására

Ferenc pápa Laudato Si kezdetű  
enciklikája közös otthonunk gondozá-
sáról szól. Az ebben lévő meghívásnak 
eleget téve, a verbita rend komolyan  
veszi és felelősnek érzi magát, hogy  
tegyen valamit a természetvédelemért 
és egy jobb környezetet teremtsen  
világszerte. Az egész teremtés és egy-
más iránti mélységes gondoskodással, 
egy jobb jövőt akarunk építeni minden 
jóakaratú emberrel együtt. Hét éven  
belül a hét Laudato Si célt követve (2021-
2028) arra törekszünk, hogy átalakítsuk 
magunkat és azokat a közösségeket, 
amelyekkel együtt dolgozunk. A követ-
kező hét éven keresztül. A rend különös 
figyelmet fordít a következő célokra:

- Válasz a teremtés kiáltására
- Válasz a szegények kiáltására
- Ökológiai gazdaságtan
- Ökológiai életmódok elfogadása
- Ökológiai nevelés
- Ökológiai lelkiség
- Közösségi elkötelezettség és részvé- 

      teli cselekvés. 

Minden évben e célok egyikére ösz-
szpontosítunk. Ezzel egy mélyreható 
átalakulási folyamatnak szenteljük 
magunkat. Ezeket a célokat, négy terü-
leten való elkötelezettséggel próbáljuk 

elérni, amelyeket alapvetőnek tartunk 
ehhez a folyamathoz:

IMA: Személyes imáink, liturgikus  
ünnepeink és szolgálataink a vonatkozó 
LS cél kifejeződéseivé válnak. 

OKTATÁS: Oktatjuk magunkat az öko-
lógiai problémákról, és másokat is arra 
ösztönzünk, hogy érzékenyek legyenek 
az ökológiai kérdésekre.

CSELEKVÉS: Konkrét lépéseket teszünk 
a fenntartható életmódért, előmozdítjuk 
az ökológiai igazságosságot és küzdünk a 
klímaváltozás ellen.

ADVOKÁCIÓ: Részt veszünk a nem  
kormányzati szervezetek kampányaiban, 
megnyilvánulásaiban vagy petícióiban, 
amelyek az adott LS célhoz kapcsolód-
nak. (Generalátus, Roma)

Érezzük mindannyian, hogy a földet, 
ami az otthonunk, őriznünk kell. Isten 
teremtette a világot, és úgy helyezte az 
ember kezébe, hogy művelje és őrizze. 
(Ter 2,15). A teremtés megőrzésének el-
hanyagolása ellenszegül Isten parancso-
latának. Nem engedelmeskedni, annyit 
jelent, mint kihasználni a teremtett vi-
lágot. Törekszünk, hogy mindegyikünk 
tegyen valamit az anyaföldért. Hiszen 
ha mi őrizzük a teremtett világot, a világ 
is őrizni fog bennünket. Csatlakozunk a 
kampányhoz és buzdítsunk mindenkit a 
Laudato Si - Akcióterv – eszközre. 

Tete Remis svd

tartományfőnök

Szent Arnold 
Lelkigyakorlatos Ház

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

Szent Imre Missziósház  
és Verbita Központ

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu

Fernandes Loyd svd

06-30-280-0106

Őri István Ifjúsági Ház
táborhely

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

06-30-280-0106

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

• Konferenciák • Táborok • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés



Január 10-11-én az Isteni Ige Társasá-
ga magyar rendtartományának tagjai 
– huszonketten – találkozót tartottak 
Budapesten, a Názáret Missziósházban 
és a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház-
ban a verbita rend alapítója, Janssen 
Szent Arnold liturgikus emléknapjához 
kapcsolódva. A rendezvényen részt vett 
Michael August Blume SVD érsek, nyu-
galmazott apostoli nuncius is.

A szerzetesek Kőszegről, a rend má-
sik magyarországi rendházából, illet-
ve az ország különböző plébániáiról 
– ahol verbiták szolgálnak – érkeztek 
Budatéténybe a testvéri találkozásra.

A találkozó vezetője a tartomány-
főnök, Tete Remis SVD atya volt, aki 
hangsúlyozta: „Jó nekünk itt lenni – 
együtt”. A két nap koordinátora Ma-
dassery Sebastian SVD atya volt.

A második nap végén csatlakozott 
a közösséghez Michael August Blume 
SVD, aki verbitaként mindig szívesen 
látogat el a rend rendezvényeire, ünne-
peire. Ő volt a szentmise főcelebránsa, 
amelyen a két újonnan Magyarországra 
érkezett angolai rendtestvér, Francisco 
Bastos Manuel SVD és António Guiomar 
Kalumbo SVD megújították szerzetesi, 
misszionáriusi fogadalmaikat.

Az érsek hangsúlyozta, hogy ez a cse-
lekedet bátorságot és ösztönzést jelent 
mai világunkban, egyben megerősítést 
azok számára, akik már évek, évtize-
dek óta fogadalmakban élnek.

A homíliában rámutatott a rendala-
pító, Arnold atya mély imaéletére és 
bátorságára az új elkezdésében, amire 
neki a Jóisten adott talentumot, és amit 
jól tudott kamatoztatni. Ezt az öröksé-
get kell követniük, és ezen az úton kell 
járniuk a mai missziós szerzeteseknek.

A szentmise után, a közös vacsora 
elején Remis atya hálát adott Istennek 
Michael atya jelenlétéért itt, Magyaror-
szágon. Nunciusként az elmúlt három 
évben sokat tett azért, hogy a verbiták 
még ismertebbek legyenek hazánk-
ban, egyházi és társadalmi szinten is.

Egy kis ajándékkal és tortával köszön-
tötte a rendi közösség Michael atyát 
negyvenkilenc évnyi papi szolgálata és 
nyugalomba vonulása alkalmából.

A vacsora vége felé a kötetlen, testvé-
ri együttlét során a kispapok különböző 
nyelven énekeltek, gitároztak.

Forrás és fotó: 
verbita.hu, Magyar Kurír
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„Az örömhír hirdetése az első és legfőbb 
cselekedete a felebaráti szeretetnek…”

Janssen Szent Arnold

2022. január 22-én plébániai közös-
ségünkben adtunk hálát a Jó Istennek a 
Verbita missziósok (Isteni Ige Társasága) 
alapítójáért. A Társaság jelenleg 84  
országban folytat missziós munkát,  
hirdetve az Evangéliumot az élet  
számtalan területén.

Szent Arnold nem csak a Verbitákat, 
hanem két női misszió társaságot 
is alapított: a Szentlélek Szolgálói 
Missziós Nővéreket és Szentlélek 
Szolgálói Örökimádó Nővéreket.

Az ő személyisége és lelkisége aján-
dék az egész Egyháznak, amelyből gya-
rapodni tudunk és életünkben még job-
ban tudjuk követni Jézus Krisztust.

Az ünnepi program délután kezdő-
dött, amikor a múltból merítettünk erőt.

Janssen Szent Arnold életéről és  
munkájáról szóló előadás után az 
idős magyar verbita atyák, Hirth 
Vilmos SVD és Szabó Imre SVD interjús  
tanúságtétele következett, akiket Isten 
már meghívott magához. Az ő példáik és 
élettörténetük adnak nekünk szilárd ala-
pokat, hogy teljes derűvel lássuk a jövőt.

A szentmisében, amelyet Tete Remis 
SVD tartományfőnök atya celebrált, há-
lát tudtunk adni a Szentháromság Egy 
Istennek mindent jóért, amit tett és tesz 
a Verbita missziósok által a világon.

A szentmise után megerősödve  
folytattuk programunkat. Előbb  
szeretetvendégség adott lehetőséget  
személyes beszélgetésekre, majd  
a világ számos országából érkező  
fiatal verbita kispapokkal tekintettünk 
a jövő felé, énekelve és imádkozva,  
bízva az Isten gondviselő szeretetében.

Jelenleg az Isteni Ige Társasága a  
következő nemzetiségű testvérek-
ből áll Magyarországon: indiai, indo-
néz, lengyel, angolai, fülöp-szigeteki,  
brazil, kongói és természetesen magyar.

Öröm volt a bicskei és társplébániai 
testvérekkel együtt ünnepelni, hiszen 
a Verbiták a munkát a világi segítők-
kel együtt folytatják, akik a világ több  
helyén Verbita missziós imaközössé-
gekben jönnek össze. A világi segítők 
és jótevők jelenléte nélkülözhetetlen  
a mi missziós munkánkban.

Szent Arnold atya szavait követve: 
„Nem mindig a saját elképzeléseink  
a legjobbak. Inkább Isten szent  
akarata, amely az adott körülmények  
által nyilvánulnak meg. Boldog az az  
ember, aki ezt a lelkületet ki tudja  
alakítani magában.” Próbáljuk minden-
ben keresni Isten akaratát, különösen  
a felebaráti szeretetben.

Burbela Gergely SVD 
Plébános

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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Bármikor a szemem elé kerül egy 
csírázó mag, eszembe jut a követke-
ző élményem. Amikor kisfiú voltam, 
sokat jártam édesapámmal a szántó-
földre segíteni, ahogy tudtam. Több 
ezer banánfából álló ültetvénye volt 
édesapámnak, ezenkívül több száz 
kókusz- és szerecsendiófa. Mivel  
mindig kellett utánpótlás, a banán-
hagymákat, a kiválasztott kókuszokat 
és szerecsendiókat el kellett ültetni 
az erre elkülönített helyre. Majd-
nem mindennap reggel ébredés után  
fogtam a fogkefémet és elindultam 
arra a helyre, ahol el voltak ültetve 
ezek a magok. Leültem melléjük és 

néztem, hogy kihajtottak-e. Olyan 
boldog voltam, amikor láttam, hogy 
valamelyik már kicsírázott. Nagy 
örömmel vittem a hírt édesapám-
nak. Édesapám a vállamat lapogatva 
mondta: nagyon jó, örülök! 

Ma is nagy öröm számomra lát-
ni, ahogy új élet indult egy magból.  
A rendházban időnként látok kicsírá-
zott hagymákat és krumplit. Ilyenkor 
egy kicsit elidőzök mellettük. Valóban 
ez egy nagyon nagy csoda.

Az a személyes tapasztalatom, 
hogy aki a teremtett világban meg 
tud csodálni egy kicsírázott magot,  
és emögött a Teremtő kezét látja,  
annak életében hamar beköszönt 
egy új hajnal, mert észreveszi, hogy  
a mulandó mögött van egy el nem 
múló valóság, amely maga az éltet.

A Teremtő Isten adott életet és így 
lettek élőlények a világban. Az élet 
Tőle van. De az embernek nemcsak 
életet adott, hanem lelket is. Tehát  
a lélek zsengéje megvan az ember-
ben és ezzel együtt a remény is, hogy  
a lélek visszatér Hozzá. Isten  
meghívta az embert erre a remény-
re a keresztségünk által. És Fia  
halálával megigazulttá tette ezt a 

szent reményt. Az Ő feltámadásával 
megdicsőítette, hogy mi is egyszer 
ennek a reménynek a teljességére  
leljünk. Ebben a szent időben őszin-
tén készüljünk bűnbánattal, szem 
előtt tartva ezt a reményt. És várjuk 
azt állhatatossággal.

Benvin Sebastian SVD

A lélek zsengéje
ISTEN IGÉJE TÁPLÁL

ONLINE
verbita.hu/vi lagposta
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Hinni jobb
Krisztus feltámadt! -Valóban feltámadt!

ÉS TANÍTSÁTOK MEG ŐKET

Jézus feltámadásáról elmondható, 
hogy egyik evangélista sem írja le a 
konkrét eseményt. Csak annak kinyi-
latkoztatását. Ez a beszámoló egyben 
az Apostoli Egyház tanúskodása is. Az 
evangélisták élménye szerint, ők Jézus 
feltámadásáról elégséges bizonyítékot 
kaptak, így a hitük megalapozott. Jogot 
formálnak arra, miszerint Jézusban 
végbement a megváltás és ő életével 
bemutatta az üdvösség útját. Húsvét 
történeti leírásában közös téma az 
üres sír, az angyali üzenet, majd, hogy 
„Jézus megjelenik”. Testi valóságban 
láttatja magát. ám úgy, mint aki egy 
másik létrend lakója, vagyis átment az 
örök életbe. A feltámadt Krisztus segít 
értelmezni az Ószövetségi jövendö-
léseket, amelyek a Messiás szenvedé-
séről és megdicsőüléséről szólnak. Az 
üres sír és az angyali jelenlét első tanúi 
azok az asszonyok, akik Jézus temeté-
sénél is segédkeztek: Mária Magdolna, 
Mária, Kleofás felesége, Szalóme és 
még páran. Lukács név szerint említi 
meg Johannát. Az asszonyok nem vár-
ták Jézus feltámadását. Azért mentek 
a sírhoz, mert pénteken sietve végez-
ték el Jézus testének gyolcsba tételét 
és most ezt kívánták befejezni. Ők a 
halott Jézust keresték, nem az élőt.

Szent Márk evangélista írja le a leg-
egyszerűbben az eseményt. Az asszo-
nyok vasárnap korán reggel mentek 
a sírhoz, hogy hűvösben végezzék 
el Jézus bebalzsamozását. Már közel 
jártak, amikor arra gondoltak, hogy 
a sír bejáratánál lévő követ nem fog-
ják tudni elhengeríteni. A sírhoz érve 
látják, hogy a kő nincs a helyén; üres 
a sír. Isten angyalát, mint hófehérbe 
öltözött ifjút látják, amint a kőpadon 
ült. Megrémülnek és el akarnak men-
ni. Az ifjú megerősítette őket: „Ne 
féljetek! A Názáreti Jézus nincs itt fel-
támadt. Siessetek, mondjátok meg a 
tanítványainak és Péternek: előttetek 
megy Galileába, ott majd megláthatjá-
tok!”(v.ö. Mk 16,6)

A Bakony „fővárosában”, 
Bakonybélben a Szent-kút kápolná-
jánál, a forrásokat magába foglaló 

kőmedence mellett balról a Márkus 
kereszt áll. A kereszt lábánál kis tábla 
felirattal: HINNI JOBB. 

Húsvét meghívás, a feltámadás és 
megváltottságunk jelenben való ün-
neplésre. Jelenlegi állapotunk teljes 
elfogadása, igenlése. Tudatosítom; 
vagyok, itt vagyok, most vagyok, és 
legyen így. Ünnepelni azt jelenti, je-
len vagyok a jelenben. Az elmúlt évek 
világméretű tragédiája, hogy nagy-
részt elvesztettük a jelenben élés ké-
pességét. Így, az úgynevezett ünnep-
lés, gyakran egy fájdalmas pillanat, 

a fárasztó előkészületek és unalmas 
kiértékelések között. Úgy tudok ünne-
pelni, ha jelen van valami, amit ünne-
pelni lehet. Nem tudom átéléssel ün-
nepelni a Húsvétot, ha semmilyen új 
élet nem válik láthatóvá. Az ünneplés 
egy nagy felismerés, hogy van valami, 
amit láthatóvá kell tenni, hogy vala-
mennyien igent mondhassunk rá.

Kovács Ferenc atya
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Különleges alkalomra kondult meg a 
nemrég felújított bicskei Szenthárom-
ság templom harangja február 12-én. 
10:30- kor. Két Indonéziából származó 
verbita szerzetes tette le diakónusi fo-
gadalmát. Nem véletlen, hogy a bicskei 
plébános, Burbela Gergely SVD atya 
szívesen adott helyt ennek a ritka ese-
ménynek, amelynek főcelebránsa a 
szintén verbita szerzetesi közösséghez 
tartozó Dr. Német László püspök volt.

Ismerkedjünk meg a két diakónussal, 
Sudarman Aloisius Gonzaga-val és Klau 
Yulius-sal. 

Sudarman Aloisius Gonzaga SVD, a 
rendtestvéreknek röviden Algon test-
vér, Flores szigetének nyugati részén 
Manggaraiban született. A négy gyer-
mek közül ő a legidősebb. Édesapja ta-
nár, édesanyja háziasszony, aki mellet-
te még földművesként is dolgozott.

Hogy ismerkedtél meg a verbita renddel 
és mikor választottad ezt a hivatást?

- Az Isteni Ige Társaságának misszio-
náriusai már nagyon régóta szolgálnak 
Flores szigetén. Egészen kis koromban 
szüleim és nagyszüleim is meséltek ró-

luk. A verbiták templomokat, iskolákat, 
kórházakat építettek és minden téren 
próbáltak segíteni az embereknek. Szá-
mos általuk épített iskola, egyetem, még 
a mai napig is működik. Ezért az általá-
nos iskola elvégzése után úgynevezett 
„kis szemináriumban” tanultam 6 éven 
keresztül és itt is érettségiztem. Itt a 
különböző rendekhez tartozó szerze-
tesek és egyházmegyés papok életével 
közelebbről is megismerkedhettem. Én 
a verbita rendet választottam. Három 
dolog vonzott engem leginkább a verbi-
tákhoz. A misszió, a közösség, és a rend 
lelkisége. 2011-ben léptem be a Verbita 
rendbe. 2013. augusztus 15-én tettem le 
az első fogadalmat, majd 2015-ig a Ver-
bita Főiskolán tanultam.

Hogy kerültél Magyarországra?

- Magyarországra egy véletlen foly-
tán kerültem. Elöljáróink közölték ve-
lünk, hogy meghívás érkezett a magyar 
tartományból, hogy szükség lenne két 
kispapra, akik szívesen folytatnák a 
képzést a magyar tartományban. Az 
osztálytársaink közül senki sem jelent-
kezett, ezért szavazásra bocsájtottuk 
ezt a kérdést. Rám és Yulius testvérre 
esett a választás. Hosszú gondolkodás 

után elfogadtuk a választást, így érkez-
tem 2015 szeptemberében Budapestre, 
ahol folytattam szerzetesi tanulmánya-
imat, majd 2021-ben letettem az örök-
fogadalmat a kőszegi Szent Imre Misz-
sziósház kápolnájában.

Jelmondatomat a Zsoltárok könyvé-
ből választottam: „Életem oltalmazója 
az Úr” (Zsolt 27,1)

Klau Yulius SVD a rendtestvéreknek Ju-
lio, szintén Indonéziából származik, Timor 
szigetéről. Hatgyermekes katolikus család 
ötödik gyermeke.Büszke a timori kultúrára 
és összetartó családjára.

Diakónusszentelés Bicskén
ÜNNEP
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ÜNNEP

Hogy ismerkedtél meg a verbitákkal?

- A középiskola befejezése után kerül-
tem „kisszemináriumba”. Ezt úgy kell 
elképzelni, mint egy bentlakásos fiúgim-
náziumot, ahol a diákokat segítik hiva-
tásuk tisztázásában. Bennem, ezekben 
az években kezdett megfogalmazódni a 
papi, szerzetesi hivatás. Mivel az iskola 
közel van a verbita rendházhoz, több-
ször ellátogattam hozzájuk. Itt született 
meg a döntés, hogy csatlakozom hoz-
zájuk. Két évig tartó képzésen vettem 
részt a verbita noviciátusban, ahol Isten 
megerősítette szerzetesi-misszionáriu-
si hivatásomat. 2013-ban letettem első 
szerzetesi fogadalmamat.

Hol folytattad tanulmányaidat?

- Ledaleróban, a híres Szent Pál Kollé-
giumban, a verbita nagyszeminárium-
ban folytattam tanulmányaimat. Ez egy 
négy éves főiskolai képzést jelent. Filo-
zófiát tanultunk és készülünk a misszi-
onáriusi hivatásra. A második év végén 
elöljáróink a magyar verbita rendtar-
tomány meghívására Algon testvérrel 
Magyarországra küldtek, hogy itt foly-
tassuk tanulmányainkat. Először ma-
gyar nyelvet tanultunk, majd 2017-től 
folytattuk filozófiai tanulmányainkat 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán. Jelenleg ötödi-
kes teológushallgató vagyok. Az elmúlt 

években nem csak a magyar nyelvet, az 
itteni szokásokat, a kultúrát, hanem az 
egyház helyzetét és a lelkipásztori te-
vékenységet is megismerhettem, amik 
befolyásolják hivatásomat és gondolko-
dásmódomat.

Hogy képzeled a jövőt?

- Mindig imádkozom, és állandó kér-
dést teszek fel Istennek: „Uram, mit 
akarsz tőlem itt, Magyarországon? Mit 
lehet, és mit kell tennem itt?” Ő mindig 
ad nekem tippeket vagy apró válaszokat 
a kérdéseimre. 2021-ben sok elmélke-
dés után hoztam meg a döntést. Szer-
zetesként akarok élni és leteszem az 
örök fogadalmat. Három országot ne-
veztem meg, ahol szolgálni szeretnék: 
Magyarországot, Brazíliát és Kelet-Ti-
mort. Július közepén kaptam hírt, hogy 
kineveztek a magyar rendtartományba 
szolgálni. Boldogan fogadtam ezt a dön-
tést és mindezért nagyon hálás vagyok 
Istennek. Az alapvető ok, amiért Ma-

gyarországot választottam, az volt, hogy 
itt, otthon érzem magam, már tudok ma-
gyarul beszélni, jól ismertem az itteni 
helyzetet, és sok imát és támogatást kap-
tam az itteni rendtestvéreimtől és a hí-
vektől. Számomra Magyarország olyan, 
mint egy hatalmas „mező”, ahol sok 
„földműves”-re van szükség, és én is a 
„földművesek” közé szeretnék tartozni. 
Készen állok és nyitott vagyok a külön-
féle lelkipásztori feladatokra, amelyeket 
az elöljárók bíznak majd rám. Hiszem, 
hogy Isten mindig velem van és segít.

A diakónus szentelésem jelmondata: 
„Tegyetek mindig többet az Úrért!” (1Kor 
15,58) Ez a jelmondat emlékeztetőül 
szolgál majd számomra. Biztos vagyok 
benne, hogy ha Isten akarata szerint szi-
lárdan szolgálok, akkor nagy dolgokat is 
rám fog bízni, még akkor is, ha először 
kicsi dolgokkal kell kezdenem.

Seregély István

Verbita plébániák

Szent Kereszt felmagasztalása 
plébánia
9800 Vasvár, Bartók Béla u. 3/A
tel.: +36 94 370 142

• Alsóújlak (Szent  
  István király) fília 
• Rábahídvég (Szentháromság) fília 
• Püspökmolnári (Szent  
  Tamás apostol) fília 
• Vasvár-Kismakfa (Magyarok  
   Nagyasszonya) 
• Vasvár-Nagymákfa  
  (Jézus Szíve) kápolna

Kisboldogasszony plébánia
3577 Köröm, Kossuth u. 23.
tel.: +36 49 355 488

• Girincs (Nagyboldogaszszony)  
  plébánia 
• Kiscsécs (Szent Anna) fília 
• Kesznyéten (Árpád-házi  
   Szent Erzsébet) fília 
• Sajóhídvég (Szent Jakab apostol) 
   fília

Szentháromság plébánia
2060 Bicske, Hősök tere 1.
tel.: +36 22 350 751

• Alcsútdoboz (Jézus Szíve ) plébánia
• Felcsút (Nagyboldogasszony) plébánia
• Csabdi (Szent László) plébánia
• Óbarok (Szent Kereszt felmagaszta-  
  lása) filia
• Szárliget (Szárligeti Mária Magdolna) 
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• Nagyegyháza temetőkápola
• Vasztélypuszta (Magyarok Nagyasz-
  szonya) filia

Mindenszentek plébánia
9725 Kőszegszerdahely,  
Kossuth Lajos utca 41.
tel.: + 36 94 399 052

• Bozsok (Szent Anna) fília
• Cák (Szent Péter és Pál aposotolok) 
  fília
• Kőszegdoroszló (Szent Márton 
   püspök) fília
• Velem (Szent Vid) kápolna
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2060 Bicske, Hősök tere 1.
tel.: +36 22 350 751
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Húsvét az Isten szeretetének forrása 
és csúcspontja. De nincs Húsvét, szen-
vedés, kereszthordozás és kereszthalál 
nélkül. Az Isten mérhetetlen szeretete 
nyilvánul meg Jézus szenvedéstörténe-
tében, passiójában.

Nagyböjtben az Egyház meghív min-
ket bűnbánatra, böjtre, önmegtagadás-
ra, és arra, hogy elmélkedjünk Jézus 
szeretetből vállalt szenvedéseiről és 
kínhaláláról. Így megsejtjük azt a mér-
hetetlen nagy szeretetet, ami Őt a meg-
testesülésre és a megváltásra indította. 
Imádságos elmélkedéseink során egyre 
közelebb kerülünk Hozzá. A nagyböjti 
időszakban gyakran imádkozzuk a ke-
resztutat és a fájdalmas rózsafüzért, ez-
zel is ráhangolódva az Úr Jézus értünk 
vállalt szenvedéseire, kereszthalálra.

A Lélek műve, hogy amint ráhango-
lódunk Jézus szenvedésére, felgyullad 
bennünk szeretetének lángja.

Ahhoz, hogy Jézusnak ezt a szerete-
tét a mi emberi, véges értelmünkkel fel 
tudjuk fogni, szükséges, hogy újra és 
újra a szenvedő Jézusra tekintsünk, át-
gondoljuk mérhetetlen szenvedését, és 
elmélkedjünk azon, hogy Jézus milyen 
nagy árat fizetett a mi üdvösségünkért.

Sok szentet ismerünk, akik Isten ke-
gyelme révén részesültek Jézus szenve-

désiből, voltak, akik a stigmákat visel-
ték, voltak, aki látták és leírták az Úr 
Jézus szenvedéseit.

Isten szolgálója Lujza Picaretta is egy 
ezek közül a szentéletű kiválasztottak 
közül, aki 1865 és 1947 között élt. Gyer-
mekkora óta belső hang formájában az 
Úr tanította Lujzát a kereszt előtti szem-
lélődésre, a názáreti rejtett életére, az 
erényekre, és sok más egyébre is. A 
szenvedő, keresztet hordozó Jézus egy 
alkalommal így szólította meg Lujzát: 
„Ó lélek, segíts nekem!” Lujza vállalta 
az ima, a vezeklés és az engesztelés út-
ját. Az Úr Jézus sok mindenre tanította: 
a szenvedés elfogadására, a felajánlás-
ra, a másokért végzett közbenjáró imá-
ra és a közbenjárás óriási értékére. 

Az Istennek szentelt élet vonzotta, de 
soha nem lehetett apáca. 18 évesen be-
lépett a domonkos harmadrendbe. 23 
éves korában pedig, 1888-ban a misz-
tikus házasság kegyelmében részesült. 
Lujza, ezáltal a Keresztrefeszített hitve-
se lett.

Lujza 70 évig ágyhoz kötötten élt, 
huzamos ideig csak az Eucharisztiával 
táplálkozott. Ágyban írta a folyama-
tosan kapott látomásokat. Lelki sze-
meivel látta, sőt átélte Jézus életét és 
kínszenvedését. 36 kötetnyi könyvet 
írt. Ezek közül a 11. kötet „A mi Urunk 
Jézus Krisztus szenvedésének 24 órája” 
címmel magyar nyelven is megjelent.

Hazánkban sokan használják az 
elmélkedéshez ezt a könyvet, amely 
bevezeti az olvasót az Úr Jézus szen-
vedésének mélységébe, és bepillantást 
kapunk Jézus lelkületébe, lángoló sze-
retetébe, amellyel elvállalta az emberi-
ség megváltását. 

Az Úr Jézus mondta Lujzának: „Leá-
nyom a világ elveszítette az egyensú-
lyát, mert megszűnt a passiómra, szen-
vedéseimre gondolni.” Milyen jó lenne, 
ha mi keresztények komolyan vennénk 
ezt, és ez a kibillent világ ismét helyre 
állna Jézus Krisztusban.

Jézus azt kérdezte Lujzától: „Tudod-e, 
hogy mi volt az én küldetésem? Az, 
hogy kiengeszteltem a Mennyei Atyát. 
Ez életem utolsó 24 órájában csúcsoso-

dott ki, akkor teljesítettem be az isteni 
akaratot. Azt szeretném, ha az emberek 
megtudnák, hogy ezt a 24 órát hogyan 
éltem át. Én lediktálom neked szenve-
déstörténetemet és tedd közkinccsé, 
juttasd el az emberekhez! Azt akarom, 
hogy az emberek is Velem együtt en-
geszteljék a Mennyei Atyát.” Lujza azt 
a küldetést kapta az Úr Jézustól, hogy 
ismertesse meg az emberekkel az Úr 
szenvedésének titkát. Lujza feljegyzé-
sei alapján nekünk is lehetőségünk van 
Jézus szenvedés történetét átelmélked-
ni.

Az Úr Jézus szenvedéseiről való el-
mélkedéshez kiváló segítséget nyújt a 
2018-ban elkészült „óra”, az imádság 
órája, ami folyamatosan megmutatja, 
hogy most éppen hol tart Jézus a szen-
vedés útján. Mi az, amit az adott időben 
misztikusan átél lángoló szeretettől 
hajtva. Ennek az órának a 24 órája: 
Az imádság órája, azért, hogy segítse 
az embereket, az engesztelőket abban, 
hogy Jézus szenvedéseire gondoljanak, 
ezekről elmélkedjenek.

Jézus szavai Lujzához: „Leányom, ha 
valaki minél többet, vagy folyamatosan 
szenvedésemről elmélkedik, és bűnbá-
nattal teli részvétet érez irántam, na-
gyon nagy kegyelemben részesül.”

Jöjj Szentlélek! Jöjj isteni Akarat, ural-
kodjál az emberi szíveken! Jöjj Szentlé-
lek, hogy a Lélek csíráit bensőnkben 
hordozva életünk jó gyümölcsöt terem-
jen! Szent Pál apostol megfogalmazá-
sában „A Lélek gyümölcsei: a szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartózta-
tás.” (Gal 5,22) Az Úr Jézus szenvedés-
történetén elmélkedve egyre jobban 
egyesülünk a szenvedő, de megdicsőült 
Jézussal, Ő pedig bevezet minket a Lé-
lek gyümölcseinek tárházába. Így éle-
tünk elkezdi azokat a jó gyümölcsöket 
teremni, amelyekről Szent Pál beszél. 
Ezeket a lelki gyümölcsöket kívánjuk 
mindannyiunknak!

Menkó Ágnes

Tudod-e, hogy mi volt az én küldetésem?
A LÉLEK ÚTJAIN
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Mit jelent számomra a nagyböjt,  
a Szent Negyven nap

A LÉLEK ÚTJAIN

A szentírásból, tudjuk, hogy Jézus 
felment a hegyekbe, negyvennapig 
böjtölt. (vö. Mt.4) Miért tette ezt? Hogy 
a Mennyei Atyával készüljön fel kül-
detésére. Jézust ez alatt a negyven nap 
alatt a sátán megkísértette. Ha a kísér-
tés módját végig elmélkedjük, nekünk 
is segítség lehet felfedezni, mi az, ami 
gyengíti a Vele való kapcsolatomat. 
Számomra ezt jelenti a negyven nap: 
Jézussal bensőségesebb, meghittebb 
kapcsolatban lenni. Engedni akarom, 
hogy napról napra szorosabb kapcso-
latban legyünk, hogy a feltámadás 
napján Övé lehessen egészen a szívem, 
az akaratom. A hétköznapok során a 
világ dolgai elhomályosítják a vágya-
mat, ami Őrá irányult. Szépen lassan 
Jézus helyett én kerülök a középpont-
ba, de az ünnepekre való készülődés 
új lelkesedét ad, ami újra Jézust helye-
zi a középpontba. De vigyáznom kell, 
mert ilyenkor a gonosz is teljes gőzzel 
igyekszik ezt a vágyat ellaposítani. 
Jézus ismeri szívem vágyait, a gonosz 
ismeri gyengeségeim. Amikor Jézust 
szemlélem minden érzékszervemmel, 
a gonosz is teljes erővel támad a gyen-
geségeimen keresztül. A készülődés 
nem merül ki csupán a böjtben, az ön-
megatagdásokban. A nagyböjtre való 
készülődés segít abban, hogy tudato-
san figyeljek arra, ami gátja a kegye-
lem működésének. Mi az oka annak, 
hogy Jézust elveszítettem útközben? 
Ha lehetőségem van ebben az időszak-
ban lelkigyakorlaton részt venni, az 
segít megtalálni a választ. Ha nincs, 
akkor a hétköznapokban időt szakí-
tok egy pár órás együttlétre hetente 
többször. Csak Jézus és én. Abban, 
hogy Jézus feltámadjon a szívemben, 
nagyon nagy segítség az Emmauszi 
tanítványok történetének végig elmél-
kedése. (Lk 24,13-25) Ebben a történet-
ben a remény, a csalódottság, majd a 
feltámadás örömét, és az újrakezdés 
mozzanatait gyönyörűen megtapasz-
talhatjuk. Behelyettesíthetem a saját 
élettörténetemet. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy megtértem, majd a nagy 
lelkesedés hogyan vesztette el erejét. 

Az istenélmény, hogyan gyengült meg. 
A nagy szerelem, lángja, hogyan vesz-
tette fényét. Jézus helyét mi váltotta 
fel?

Hogy kezdődik a csalódott tanítvá-
nyok története? Még aznap elindultak. 
Hová és miért? Vissza a régi életükbe, 
mert csalódtak. És amikor épp a csa-
lódottságukat mesélik egymásnak: 
Pedig mi azt reméltük! Mit reméltem? 
Hogy Jézus megváltoztatja az életem. 
Hogy Jézus meggyógyít, hogy Jézus új 
életet ad, hogy Jézus boldoggá tesz stb.
stb.stb. Igen ezt meg is teszi, de nem, 
úgy ahogy én elképzeltem. Mi törté-
nik tovább? Jézus a nagy panaszkodás 
közben betoppan az életükbe. De ők a 
fájdalomtól nem ismerik fel. Amikor 
épp a sebeimmel vagyok elfoglalva, 
felismerem vajon az Úr érkezését?

Vagy annyira elhatalmasodik a 
fájdalom, hogy már magam vagyok 
az oka annak, hogy nem látom a 
Vigasztalót, és egyre mélyebbre süly-
lyedek? Tehát Jézus megjelenik, a 
hétköznapokban, az utunkon mellénk 
szegődik, a fájdalom közepette. Beszél 
és kérdez, meghallgat, és amikor képes 
vagyok elcsendesedni belül, a szívem-
hez szól és új reményt ad, utat mutat. 
Hát nem lángolt a szívünk, amikor 

beszélt az Úton és kifejtette az íráso-
kat? Az Úton, azon az úton, amelyen 
épp vagyok. Amelyben a csalódottság 
elvakít és a fájdalom miatt képes va-
gyok visszafordulni. Jézus mellém sze-
gődik és hallgat csendesen, majd türe-
lemmel, szelíden kifejti mindazt, ami 
újra képessé tesz arra, hogy Őt köves-
sem. Újra lángol a szívem, mint azon 
a napon, amikor mindent otthagyva 
képessé tett arra, hogy kövessem Őt. 
Csak figyelnem kell a szív rezdülé-
sére. Tehát a Szent Negyven nap egy 
lehetőség számomra, hogy visszate-
kintsek Jézussal az utunkra. Engedem, 
hogy újra életre keljek Benne, Általa 
és Érte. Hogy örömteli, lelkes köve-
tőjévé válhassak. Hogy az Ő feltáma-
dása az én feltámadásom is lehessen. 
De mindezek előtt az Ő keresztútja 
az én keresztutam is. Az Ő szenvedé-
se az én szenvedésem is. Halál nélkül 
nincs feltámadás. Szenvedés nélkül 
nincs tiszta szív, nincs tiszta szeretet. 
Erre irányítja a Nagyböjt a tekintetem. 
Tudatosabban, igényesebben követni, 
szemlélni Jézust. 

Cseh Anikó
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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

Ghána
Gombatermesztési vállalkozás 

A Szt. Joseph Freinademetz házban 
Tamaleban posztulánsaink az ’Ora et 
labora’ - „Imádkozzál és dolgozzál” - el-
vet követik. Ezért kezdtek bele a gom-
batermesztés kalandjába. Nagy figyel-
met követel és sok munkát. A komposzt 
összeállításával kezdődik: bezsákolás 
és melegítés, majd beoltás a gom-
baspórákkal, végül az öntözés követke-
zik. A pontos és szakszerű előkészítés 
meghozta az eredményt: a megtermett 
gombát el lehet fogyasztani és el is tud-
nak eladni belőle a környező települé-
seken. Posztulánsaink számára remek 
munka, sőt szórakoztató időtöltés a 
gombatermesztéssel való foglalkozás.

St. Joseph Freinademetz 
Formation House

Kenya
Iskolaépítés

Noomotonban az emberek egy is-
kolát szeretnének, ahol gyermekeik 
tanulhatnak. A legközelebbi iskola 14 
kilométerre van. Az út egy erdőn ke-
resztül vezet, ahol veszélyes állatok 
élnek, és a távolság is nagy, ezért a 
gyermekek nem tudnak iskolába járni.

A mintegy két éve alakult kis kato-
likus közösség néhány tagja együtt 
ebédelt a falu helyettes vezetőjével és 
néhány más, szomszédos helységbeli 
hívővel. Az emberek azt kérték, hogy 
segítsek nekik létrehozni egy iskolát 

gyermekeik számára. Láttam a gyer-
mekeik helyzete miatti aggodalmat az 
arcukon. Azt mondtam nekik, ha ko-
molyak a szándékaik, nekik maguknak 
is hozzá kell járulniuk az építkezéshez, 
például építőanyaggal. Felajánlották, 
hogy homokkal, kővel és az építőmes-
ter költségeivel járulnak hozzá az is-
kola építéséhez. Én megígértem, hogy 
keresek jótevőket, akik segítenek meg-
venni a többi építőanyagot. Köszönet 
az olaszországi Gruppo Cassagonak, 
akik előteremtették a többi anyag – tég-
la, cement, épületfa, ablakok, ajtók fes-
ték, és a berendezés - költségeit.

2021. szeptember 18-án hatalmas 
ünnepség keretében avattuk fel az új 
iskolát, amelyen Bro. Nicodemus Elu-
ka SVD testvér is részt vett a falu több 
száz lakosa mellett. Mindenkinek há-
lás köszönetet mondunk, aki valami-
lyen módon hozzájárult, hogy valóra 
váljon az iskola álma Noomotonban.

Fr. Lawrence Muthee, SVD

ASPAC

Ladalero, Indonézia, Ende tartomány
Húsz misszionárius megkapta a misz-
sziós keresztet

Október 24-én, a Missziós Vasár-
napon kapta meg húsz verbita misz-
szionárius a missziós keresztjét, az 
Eucharisztia ünneplésének keretében, 
a Ladaleroi Szent Pál Nagyszeminári-
umban. A Missziós Vasárnap jelmon-
data: „Nem hallgathatunk arról, amit 
láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20. A 
szentmisét Ende tartomány tartomány-
főnök-helyettese, Fr. Patris Pa SVD mu-
tatta be, Fr. Yanus Lobo SVD atyával, 
Ende tartomány missziós titkárával.

A húsz misszionáriushoz címezve 
Fr. Patris így beszélt: „A missziós ke-
reszt megköveteli, hogy hitünkben és 
hivatásunkban állhatatosak marad-
junk, kitartsunk a missziós szolgálat 
kihívásai közepette; hűségesen, türel-
mesen, állhatatosan és mindig öröm-
mel hordjuk a keresztet, amelyet misz-

szionárius tanítványként viselünk”.
Fr. Yanus köszönetet mondott Fr. 

Patrisnak a szentmise bemutatásáért. 
Gratulálunk mindazoknak, aki meg-
kapták missziós keresztjüket. Minden 
jót kívánunk nekik a missziós terüle-
ten, ahová kinevezést kaptak. 

Frt. Kris Ibu SVD

Kelet-Timor régió
Valóra vált egy álom 

A verbita képzés akkor kezdődött 
Kelet-Timor tartományban, amikor 
elvált az indonéziai Timor tartomány-
tól és önálló tartományként működött 
tovább. A képzés egy bérelt házban in-
dult Diliben mintegy 6 éve, és később 
átköltözött Batugadeba. Attól kezdve, 
hogy Kelet-Timor önálló tartomány 
lett, a verbita misszionáriusok azt az 
álmot dédelgették, hogy egyszer egy 
állandó helyük lesz.

Az álom kezdett körvonalazódni, 
amikor a generalátus megszavazta a 
forrásokat, egy új formációs ház épí-
tésére a főváros, Dili közelében lévő 
telken. Ez csak két és fél kilométerre 
van a Szalézi filozófiai intézettől, ahol 
a verbiták filozófiát tanulnak.

Az építkezés 2020 májusában kez-
dődött és 2021 szeptemberében feje-
ződött be. A felavatásra szeptember 
29-én, az Arkangyalok ünnepén került 
sor. Szent Mihály arkangyal a verbita 
formációs ház védőszentje. A házat 
Rev. Fr. Emanuel Lelo Talok, CMF püs-
pöki vikárius, valamint Fr. Yohanes 
Suban Gapun SVD regionális tarto-
mányfőnök áldotta meg és szentelte 
fel. A járvány ellenére több mint ezer 
ember vett részt a szentmisén és az 
avatási ünnepségen.

A komplexumban található egy szép 
kápolna és egy négyemeletes épület – 
összesen 38 szobával, amelyek közül 
húsz áll a növendékek rendelkezésére. 
A szobákon kívül van egy százszemé-
lyes különterem, tantermek, számító-
gép-terem, étkezde konyhával, raktá-
rak, mosoda és garázs.

Verbita hírek négy égtájról
VERBITÁK A NAGYVILÁGBAN
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„Mi verbiták alig találunk szavakat, 
amelyekkel kifejezhetnénk hálánkat a 
jótevők és az amerikai Mission Office 
Techny felé. Megköszönjük generális 
atyának és a tanácsnak, hogy jóvá-
hagyták a projektet.” A felszentelés 
napja óta a formátorok, a diákok és a 
jelöltek már belakták a házat.

Fr. Gregory Minz, SVD
regionális titkár

EURÓPA

Sankt Augustin, Németország
Diakónusszentelés Sankt Augustinban

Sankt Augustinban 2021. október 21-
én Edwin Arockiam-ot, Elias Duggm-
pudi-t és Silvano Faria Vipata-t - steyli 
misszionáriusokat, akik egy héttel ko-
rábban tették le örökfogadalmukat -, 
diakónussá szentelte Matthias König 
segédpüspök úr, aki Paderbornból ér-
kezett erre az alkalomra. 

König püspök úr beszélt arról, ho-
gyan változott meg alapjaiban a misz-
sziós öntudat az elmúlt évtizedek-
ben. Tudjuk, hogy a dolgok lényegét 
az isteni bölcsesség adja. A három új 
diakónus számára Krisztus Evangéli-
uma adta a belső indíttatást, hogy az 
Isteni Ige Társaságának szolgálatába 
lépjenek. Elmondta, élmény volt szá-
mára hallani, beszélgetés keretében, 
hogyan alakította az Isten igéje az ifjú 
verbitákat hazájukban.

A diakónusszentelés a három fia-
tal számára a végső állomás a papság 
előtt, amelyre teológiai tanulmányaik 
befejezése után kerül sor. A diakónus-
sá szentelés igazi változás a képzés 
folyamán, hiszen elhagyják a szemi-
náriumot és plébániákra kapnak ki-
nevezést, egy év gyakorlatra. A diako-
nátus további elméleti és gyakorlati 
képzést is fog tartalmazni, amelyet a 
jelöltek más diakónusokkal együtt a 
Pallottine Pastoral Institute-ban Fried-
bergben fognak végezni.

 Renate Breuer

Róma
Verbita püspököt választottak a CCEE 
alelnökévé

Gintaras Grusas Vilnius érseke, a Lit-
ván Püspöki Konferencia elnöke, az új 
elnöke az Európai Püspöki Konferenci-
ák Tanácsának (CCEE). Az Európai Püs-
pöki Konferenciák elnökei választották 
meg, akik Rómában gyűltek össze a ple-
náris ülésre. H.E. Mons. Gintaras Grusas 
SVD, az elnökséget az olasz kardinális-
tól, Angelo Bagnasco-tól vette át, aki 
2016 és 2021 között vezette a Tanácsot. 
Két új alelnököt is választottak: H.E. 
Mons. Német László SVD magyar püspö-
köt, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi 
Püspöki Konferencia elnökét; valamint 
Jean-Claude Hollerich kardinálist, Lu-
xemburg érsekét és a COMECE elnökét. 

PANAM

Colchane, Chile
Migrációs krízis Chile északi részén

Fr. Ronald Aminga SVD, San Andrés 
de Pica plébánosa és a plébánia szociális 
bizottsága felkeresték a menhelyet, ame-
lyet Colchane templomában létesítettek a 
venezuelai menekültek számára. Ezek a 
migránsok a migráns-krízis közepette re-
kedtek az ország északi részén. Hihetetlen 
élményekről számol be Fr. Aminga, ame-
lyeket migráns ügyben tapasztalt a chilei 
és bolíviai határ között fekvő Colchaneban.

Colchane az a terület, ahol a legtöbb mig-
ráns elköveti a jogosulatlan határátlépést. 
Vannak köztük gyermekek és szoptatós 
anyák is. Chilébe érkezve éhezéssel kell 
szembenézniük, éjszaka pedig komoly 
hideggel. Amíg Huaraba vagy más chilei 
városba, a jobb élet reményében eljutnak, 
addig nagyon hosszú utat kell megtenniük.

A migrációs krízis, sürgető valóság, 
ami azonnali válaszokat igényel. Ezért 
Fr. Eduardo Prabhakaran SVD és a chilei 
tartomány szociális csoportja biztosítja a 
szükséges segítséget ezeknek az úton lévő 
embereknek.

Fr. Ronald Aminga SVD

Asuncion, Paraguay 
Az Ava Guarani közösség támogatása

Múlt év október 30-án zoom konfe-
renciát tartott a Szentlélek Paraguayi 
Őshonos Lakosság Pasztorális Csoport-
ja, a VIVAT International emberi jogi 
szervezettel, valamint paraguayi püspö-
kök, papok, verbita rendtársak, Szentlé-
lek Szolgálói nővérek, antropológusok 
és jogászok részvételével. A virtuális 
találkozó a Paraguayban élő Ava Gua-
rani őshonos közösségek jelen helyze-
tét érintő kérdéseket elemezte. A helyi 
résztvevőkön kívül aktívan részt vettek 
az értekezleten a vallási vezetők, az Ava 
Guarani nép képviselői, Írországból a 
Misean Cara tagjai és a VIVAT Interna-
tional tagjai New Yorkból és Genfből.

Két hónapon belül az Ava Guaranik 
hat közösségét lakoltatták ki erőszakkal 
őseik földjéről. Az országban a fő problé-
mát a törvények be nem tartása okozza. 
Elegendő törvény van, de azokat nem 
követik, mert nincs politikai akarat.

A konferencián résztvevő őslakosok 
hangot tudtak adni a kilakoltatások miatti 
aggodalmaiknak és szenvedéseiknek. Az 
Ava Guarani közösségből sokan vetették 
fel azt a problémát, hogy földeket hará-
csolnak tőlük a szarvasmarha tenyésztés 
és mezőgazdasági projektek terjeszkedé-
se - a nagyobb haszon - érdekében. 

A VIVAT International és a Misean 
Cara, az összes többi résztvevővel, be-
leértve a püspököket és papokat, elkö-
telezték magukat, hogy szolidaritást 
vállalnak az Ava Guarani közösséggel. A 
következő lépés az, hogy kisebb csopor-
tot alakítanak a VIVAT International, 
Misean Cara képviselőivel, valamint a 
paraguayi képviselőkkel. Ez a csoport 
közösen fog kidolgozni egy képviseleti 
tervet a paraguayi bennszülöttek érde-
kében. 

Sr. Francisca Florentin Garcete,
SSpS

Összeállította: 
Hajós Katalin
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Az európai kultúrkörben a tavasz a 
megújulás időszaka. A hosszú, hideg és 
terméketlen tél után ebben az évszak-
ban születik újjá a természet, amikor 
az ősszel a földbe hullott magok kicsí-
ráznak és kikelnek. Maguk a magok 
elpusztulnak, de a bennük lévő csíra 
által új növények keletkeznek, amelyek 
kivirágzanak, új termést hoznak, majd 
az őszi időszak végére elpusztulnak és 
azoknak a magjai ismét a földre hull-
nak. Ez a természet körforgása.

Ennek a folyamatnak az analógiájá-
ra több világvallás hirdeti évezredek 
óta, hogy az emberi élet sem ér véget 
a halállal, hanem az emberi test ugyan 
elpusztul, de a lélek valamilyen formá-
ban tovább él. Hasonlóan ahhoz, ahogy 
a mag ugyan elpusztul, de a benne lévő 
csíra révén egy új élet keletkezik. Azért, 
mert „a lélek csíráit a bensőnkben hor-
dozzuk”, ahogy Szent Pál apostol írja a 
rómaiakhoz írt levelében.

Hogy konkrétan mi történik a lélek-
kel a test elpusztulása után, azt a kü-
lönböző vallások másként értelmezik. 
A távol-keleti vallások a folyamatos új-
jászületés, a reinkarnáció koncepcióját 
hirdetik. A zsidó, a muzulmán és a ke-
resztény egyházak tanítása szerint sem 
pusztul el a lélek a test halálával egyi-
dejűleg, hanem egy végső ítéletre vár, 
amikor az ember élete során végzett jó 
cselekedetei elnyerik a jutalmukat. Az 
ember feltámad, és boldogan él tovább 

egy eszményi közegben, ahol már nincs 
több gonoszság és szenvedés. Ezen kon-
cepciók szerint, az emberek nem a ter-
mészet öntudatra ébredő része, amely 
a végtelen körforgásba visszahullik, ha-
nem életvitelükért és a tetteikért felelős 
személyek, akiknek az a küldetésük, 
hogy jobbá tegyék a világot.

A zsidó közösségek tagjai évezredek 
óta várják a Messiás eljövetelét. A kö-
zel kétmilliárdnyi keresztény pedig Jé-
zus második eljövetelét várja, amikor 
a világ mai formájának vége lesz, és 
megtörténik az utolsó ítélet, ahol a jók 
üdvözülnek, a rosszak pedig elnyerik 
büntetésüket. Jézus - a Szentírás szerint 
- kereszthalála és feltámadása előtt egy 
héttel, a Jeruzsálemet körülvevő vá-
rosfalban lévő Aranykapun keresztül 
vonult be a városba, ahol a tömeg di-
csőítette őt és pálmalevelekkel üdvözöl-
te. Ezt a napot az angolszász világban 
„Palm day”-nek, tehát „pálma nap”-nak 
nevezik, de a magyar nyelvben ezt a na-
pot „virágvasárnap”-nak hívjuk.

Az Aranykapu a jeruzsálemi óváros 
és az Olajfák hegye között van, ami 
azért különösen fontos hely a zsidóság 
számára, mert a prófécia szerint a Mes-
siás, a zsidó nép Megváltója ezen a ka-
pun keresztül fog megérkezni a Szent 
városba. Jeruzsálem története elég vi-
harosan alakult az elmúlt évezredek-
ben. Jézus kereszthalála és feltámadása 
után a Római birodalom elpusztította 
a várost és azt követően Palesztina, és 
benne Jeruzsálem több évszázadon ke-

resztül muzulmán fennhatóság alá tar-
tozott. A magyarországi területek egy 
részét is elfoglaló Szulejmán szultán a 
16. században befalaztatta az Arany-
kaput, hogy megakadályozza a zsidók 
Megváltójának bevonulását a városba, 
az utolsó ítélet napján.

A zsidók azonban azt tartják, hogy ez 
az esemény a prófécia szerint meg fog 
történni, és a befalazott kapu a Messi-
ás eljövetelekor majd újra megnyílik. 
Mivel azt gondolják, hogy a holtak fel-
támadása itt fog először bekövetkezni, 
ezért tömegesen temetkeznek ide az 
Aranykapu elé, hogy elsőként találkoz-
zanak az eljövendő Megváltóval. Az 
Olajfák hegyén sétálgatva azt láttam, 
hogy a világ legnagyobb zsidó nekropo-
lisza alakult itt ki, ahol egy-egy sírhely 
ára milliókba kerül. Állítólag 250 ezer 
halott van eltemetve ezen a területen. 
A temető mérete annyira megnagyob-
bodott, hogy az ma már az Olajfák he-
gyének az Óváros felé néző oldalát is 
beborítja.

Jézus kereszthalála utáni eltemetése 
azonban nem itt történt, hanem a Gol-
gota közelében, Arimateai József szik-
lasírjában. E hely fölött épült fel a Szent 
Sír temploma, és itt történtek meg a 
Szentírás szerint azok a csodás esemé-
nyek, hogy vasárnap hajnalban Mária 
Magdolna, Mária (az ifjabb Jakab édes-
anyja) és Szalóme már üresen találták 
a sírt, mert amint az angyal közölte 
velük, Jézus már feltámadt. A Szent Sír 
temploma az ortodox egyház felügyele-
te alatt működik, és a templomban tett 
látogatásom idején a zarándokok hosz-
szú tömött sorokban várakoztak arra, 
hogy - ha csak két percre is – bemehes-
senek a barlangba, ahová Jézus gyol-
csokba tekert testét, kereszthalála után 
eltemették. A gyászos emlékű környe-
zet ellenére a zarándokok hangulata 
nem volt nyomott és elkeseredett, mert 
mindenki hitt abban, hogy a nagypén-
tek után jött a nagyszombat és a húsvét 
vasárnap, azaz a gyalázatos keresztha-
lál után a feltámadás és a megdicsőülés.

Dr. Márkus Gábor

Zárva van az Aranykapu
VILÁGMISSZIÓ
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Isten igéjével az indiánok között
Bolíviai tartomány

A VILÁG A MI PLÉBÁNIÁNK

Bolívia multikulturális és vegyes et-
nikumú ország, különféle kultúrákkal. 
Isten missziója e kultúra, antropológia 
és vallás gazdagságának újra felfedezé-
sére hív. A verbiták elkötelezettek, hogy 
missziós szolgálatunk által megosszák a 
Szentháromság csodáját és szeretetét. Az 
evangelizációs munkát a bolíviai egyház 
pasztorális terveivel egységben végzik.

Ennek a dél-amerikai országnak vál-
tozatos a földrajza, ásványkincsekben 
gazdag magas hegyek és mezőgazda-
ságra alkalmas síkságok jellemzik. 
Természeti gazdagsága ellenére Dél-
Amerika legszegényebb országa. Ez ki-
hat a mindennapi életre: a munkanél-
küliség nagyon magas, az emberi jogok 
nem jutnak érvényre, a nép húsz száza-
léka él rendkívüli szegénységben.

Bolívia lakosságának nagy része vidé-
ken él, a népesség 88 százaléka indián, 
főleg kecsua és ajmara, akik a Bolíviai-
magasföldön laknak és saját nyelvüket 
beszélik. Az utóbbi időben felgyorsult 
az urbanizálódás, a városlakók többsé-
ge spanyolul beszél, ami egyben az or-
szág hivatalos nyelve.

Az ország számos konfliktuson ment 
keresztül, amire 1982-ben demokra-
tikus kormány alakult. Több évtized 
elteltével kezdte érezni a lakosság az 
életkörülmények némi javulását az 
egészségügy, lakhatás, iskoláztatás, az 
útviszonyok terén.

A katolikus egyház központjai 
Bolíviában a négy érseki székhely: 
Cochabambaban, La Pazban, Santa 

Cruz de la Sierraban és Sucreban. A he-
lyi egyház megújuláson megy keresz-
tül, a „Missziós egyház” utat támogatja, 
arra képezi a laikus partnereket, a híve-
ket, hogy vállaljanak fontos szerepet az 
evangelizációban. Már tapasztalható a 
katekéták megújulása. Az új pasztorális 
kihívások – elsősorban a papi hivatást 
választók csökkenő száma – kénysze-
rítik a bolíviai egyházat, hogy olyan 
új megoldásokat találjon, amelyeket a 
Szentlélek és az idők jelei inspirálnak.

2018-as becslés szerint a római katoli-
kusok aránya 70 %; protestánsok 17,2 %, 
ateista, agnosztikus 9,3 %, egyéb 3,5 %.

A verbita közösségek plébániák ellá-
tásáért felelősek. A plébániai szolgálat 
alkalmat ad a verbita identitás megélé-
sére, megosztására és erősítésére. A lai-
kusok képzése is verbita feladat, azzal a 
céllal, hogy komolyabban elköteleződ-
jenek a misszió iránt. A tudományt és 
a nemzeti kultúrát is támogatják, külö-
nösen a latin népzenét. Népszerűsítik a 
barokk zenét és pozitív hatását a népek 
evangelizálásában és hozzájárulnak a 
kortárs kultúrához.

Bibliaapostolság: A pasztorációs 
munkában elsőbbséget élvez a csalá-
dok és az ifjúság vallásos nevelése a 
Biblia szellemében. A családlátoga-
tások során megbeszélik az olvasott 
szentírási részeket és együtt imádkoz-
nak a családtagokkal.

Isten igéjének terjesztése egyszerű 
kis nyomtatványok terjesztésével is tör-
ténik. A kiadványok különböző bibliai 

témákat tartalmaznak. Ezek a könyvek 
szerepelnek az egyházmegyei pasztorá-
lis tervben, így azokat használják a he-
lyi templomokban. Komoly segítséget 
jelentenek a bibliával, missziológiával 
foglalkozó kiadványok a folyamatos 
képzésben, valamint a katekéták szá-
mára a plébániai hitoktatásban. A ver-
bita kiadványok jelen vannak, és kap-
hatók az ország 7 könyváruházában is.

Az egész tartományban számos kez-
deményezés él a JPIC területén. Ezek 
igen különböző területeket fednek le: 
gyermekotthon utcagyerekek számára, 
tanulmányi ösztöndíj programok vidé-
ki fiataloknak, négy bentlakásos iskola 
fiataloknak vidéken, és alapvető egész-
ségügyi programok. A szociális munka 
mellett nevelési, morális és lelki támo-
gatást is nyújtanak a hátrányos hely-
zetű fiataloknak. Más szervezetekkel 
együttműködve rokkant emberek ok-
tatásában ellátásában is részt vesznek 
a rendtársak. Bántalmazott lányok szá-
mára befogadó centrum létsült. A JPIC 
projekteken kívül egyéb területeken is 
jó az együttműködés más kongregációk-
kal. Közösen vesznek részt lelkigyakor-
latokon és a szerzetesek számára szer-
vezett folyamatos továbbképzéseken.

Bolíviában a verbita tartomány és az 
egyházmegyék szorosan együttműköd-
nek, elsősorban a plébániákon, amelye-
ket a bolíviai püspökök a rendre bíztak. 
Kilenc verbita plébánia található ország-
szerte. A verbiták a helyi egyház mun-
káját a plébánián kívül előadásokkal és 
workshopokkal támogatják, a már emlí-
tett könyveken, kiadványokon kívül.

A bolíviai misszióban 16 országból 
összesen 34 verbita van jelen, közülük 
1 püspök, 24 pap, 6 örökfogadalmas és 
1 ideiglenes fogadalmas testvér, 2 sze-
minarista. Plébániai szolgálatot a szer-
zetesek 46 százaléka teljesít, a formáció-
ban 6 százalékuk, az egyéb pasztorációs 
vagy apostoli munkában 32 százalékuk 
vesz részt; a nyugdíjasok aránya 14 szá-
zalék. Az átlag életkor 46 év. 

Hajós Katalin
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Ritát évekkel ezelőtt egy verbita 
rendezvényen ismerem meg. Lelkes 
volt, segítőkészen vitte a székeket a 
csoportfoglalkozásra, minden gyerek-
hez volt egy-két jó szava. Később va-
lahogy ismeretségbe kerültünk a Face-
book-on, ahol olvastam az örömhírt, 
Rita férjhez ment. Kisvártatva Lourdu 
atyával arról beszélgettük, hogy érde-
mes lenne egy állandó rovatot indítani 
a Világpostában, amelyik a fiatal ke-
resztény családok életével foglalkozik. 
Egyből adódott számomra a gondolat, 
hogy megkeresem az óvodapedagógus 
Ritát, hogy ő hogyan látja a keresztény 
fiatalok helyét a világban és a családa-
lapításban.

Gyerekkorodban mikor ismerkedtél 
meg a kereszténységgel?

- Kiskorom óta vallásos nevelést 
kaptam. Édesanyámmal minden va-
sárnap jártunk szentmisére, óvodában 
hittanra jártam és katolikus iskolában 
kezdtem az első osztályt. Bár apukám 
keresztény nevelést kapott, ő körülbe-
lül 15 éve tért meg és kezdett velünk 
rendszeresen lelki programokon, 
szentmisén részt venni. Mindig fontos 
szerepet játszott a hit az életünkben. 
Én 18 évvel a második bátyám szüle-
tése után jöttem a világra és azért is 
kaptam a Rita nevet, mert édesanyám 
sokat imádkozott Szent Ritához értem, 

a lehetetlenségek védőszentjéhez. Fér-
jem családja nem gyakorolja a hitet, ő 
saját maga kereste Istent.

Kamaszként voltak-e buktatók, tévu-
tak útkeresések?

- A mai napig vannak ilyenek. 14 
éves koromig katolikus iskolába jár-
tam. 13 éves koromban egészségügyi 
problémáim lettek. Ezek a tünetek na-
gyon sokszor megkérdőjelezték ben-
nem Isten szeretetét. Sokszor kérdez-
tem, miért én velem történik mindez? 
Holott próbáltam mindig jó lenni, 
kedvesen viselkedni, jártam minden 
vasárnap templomba, rendszeresen 
imádkoztam. Ez az időszak kicsit eltá-
volított Istentől, már nem imádkoztam 
olyan sűrűn, templomba se mentem 
szívesen, sokat veszekedtem Istennel. 
Azóta sok minden változott, egészség-
ügyi állapotom is rendeződni látszik, 
és kaptam egy nagy csodát a Jóisten-
től, a kisfiam személyében. Bevallom, 
így közel a harminchoz is vannak buk-
tatók, nehezítő körülmények a hit út-
ján. Most is előfordul néha, hogy úgy 
érzem a Jóisten elhagyott, nem törődik 
velem, ilyenkor nehéz ezen túllépni 
és felállni. De muszáj, most már nem 
csak magam miatt, hanem a családo-
mért is.

 
Kapcsolataidban mennyre játszott 

szerepet a vallásosság?

- Férjem előtt két párkapcsolatom 
volt. Közel tizenhét éves voltam, ami-

kor az első barátommal összejöttem. 
Ő nem volt hívő, de én úgy álltam eh-
hez a kapcsolathoz, hogy ő lesz a leen-
dő férjem és én „kis Terézanyaként” 
igyekeztem megtéríteni. Sokat imád-
koztam érte, de nem jött el számára a 
megtérés pillanata. Két és fél év járás 
után rá kellett jönnöm, hogy nekünk 
nem egy az utunk. Nehezen éltem meg 
a szakítást, mivel úgy álltam hozzá 
az első kapcsolatomhoz, hogy ez lesz 
majd az utolsó is. Nem így történt. Ez-
után volt még egy kapcsolatom, szin-
tén nem hívő fiúval, akit hasonlóképp 
igyekeztem a vallás felé terelni. Vele 
öt évig voltam együtt, amiből két évet 
töltöttünk jegyespárként, de vége lett, 
mivel nem jutottunk közelebb sem az 
esküvőhöz se a hithez. Amikor vége 
lett ennek a hosszú kapcsolatnak, na-
gyon kilátástalannak láttam a jövő-
met, nem találtam sehol a helyemet. 
Ekkor már óvónőként dolgoztam, de 
felmondtam és egy másik óvodában 
kezdetem dolgozni, mert mindent meg 
szerettem volna újítani az életemben. 
Aztán, mint derült égből a villámcsa-
pás, leendő férjemmel, az addigi ba-
rátság szerelemmé alakult. Számomra 
eleinte hihetetlennek tűnt, hogy ez az 
érzés megjelent iránta. Már évek óta 
barátságot ápoltunk. A plébánián, 
együtt jártunk a fiatalok hittanára, a 
verbitákhoz utolsó vasárnapokon, lel-
ki programokra. Ezért volt meglepő 
számomra, hogy egyszer csak megfog-
tuk egymás kezét. Az idő múlásával 
rájöttem, hogy az előző kapcsolataim 
alatti imádságokat miért „nem hall-

A keresztény család Isten tervének megvalósítója
A JÖVŐ ZÁLOGA
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A JÖVŐ ZÁLOGA

gatta meg” az Isten, azért, mert egyik-
kel sem volt közös az utam, nem őket 
szánta nekem.

Mik voltak a társkeresésed legfonto-
sabb szempontjai?

- Nem voltak konkrét szempontjaim, 
mindig a szőke, kékszemű fiúk tetszet-
tek, de egyik párom sem volt ilyen. 
Mindig a szívem után mentem.

Mi a szerelem számodra? A meglát-
ni és megszeretni, vagy tudatos párvá-
lasztás híve vagy?

- Egyértelmű, hogy a meglátni és 
megszeretni. Semmilyen tudatosság 
nem volt egyik kapcsolatomba sem. 
Az első két kapcsolatomban teljesen 
más értékrendet képviseltünk, így 
utólag belegondolva biztos vagyok 
benne, hogy életünk végéig nem mű-
ködött volna. A férjemmel sem voltam 
tudatos, bár vele nagyon egyező a 
gondolkodásunk. Ő eredetileg papnak 
készült, így nem mondhatnám, hogy 
tudatosan gondolkoztunk, amikor ko-
moly kapcsolatba kezdtünk. Négy és 
fél év elteltével sem látom a tudatos-
ságot sem a kapcsolatunkban, sem a 
házasságunkban. Egy valami viszont 
nemcsak látható, hanem érzékelhető, 
a szerelem és a szeretet. Mindig az ér-
zelmeim után mentem. Ma már van-
nak az életemnek olyan részei, ahol 

tudatossá kezdek válni, de legbelül 
mindig is érzelem vezérelt ember ma-
radok.

Számodra mik azok a sarokpontok, 
ami a legnagyobb szerelmet is semmis-
sé teheti?

- Számomra elfogadhatatlan a bán-
talmazás egy kapcsolatban. A szóbeli, 
a test ellen elkövetett durvaság, az ér-
zelmi, fizikai és egyéb abúzus semmis-
sé teheti az igazán nagy szerelmet is. 
De ilyen a megcsalás is. Ezeken kívül 
pedig mindent meg lehet oldani, még 
ha nagyon embert próbáló is.

Milyen elképzelésekkel indultatok 
a házasságotokba? Önmegvalósítás, 
karrier, gyermekvállalás? Mik voltak a 
fontossági szempontok?

- Közös elképzelésünk egy keresz-
tény család volt. A gyermekvállaláson 
nem gondolkoztunk, az egyértelmű 
volt számunkra. Beszélgettünk per-
sze némi karrierről is, hiszen a férjem 
most végzett az egyetemen és így azzal 
kapcsolatban is merültek fel kérdések, 
hogy hogyan tovább. A legfőbb kér-
désben teljesen egyetértettünk, hogy 
a házasság után szeretnék gyermeket, 
és ez meg is történt.

Seregély István

 
Antoine de Saint-Exupéry:  

Fohász
 

 
“Uram, nem csodákért és látomásokért 
fohászkodom, csak erőt kérek a hétköz-
napokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a 

napok sokféleségében és forgatagában, 
idejében rögzítsem a számomra fontos 
felismeréseket és tapasztalatokat!

Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok 

fontossági sorrendjében, elsőrangú 
vagy csak másodrangú fontosságának 
megítéléséhez!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és 
mértéktartáshoz, hogy ne csak átfus-
sak az életen, de értelmesen osszam be 
napjaimat, észleljem a váratlan örömö-
ket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az 
életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felisme-
réssel, hogy a nehézségek, kudarcok, 
sikertelenségek, visszaesések az élet 
magától adódó ráadásai, amelyek ré-
vén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban 
azt, akinek van elegendő bátorsága és 
szeretete az igazság kimondásához! Az 
igazságot az ember nem magának mond-
ja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen 
úgy oldódik meg, hogy nem teszünk 
semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak vár-
ni! Te tudod, hogy milyen nagy szüksé-
günk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehe-
zebb, legkockázatosabb és legtöréke-
nyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ah-
hoz, hogy a kellő pillanatban és a meg-
felelő helyen – szavakkal vagy szavak 
nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának 
félelmétől! Ne azt add nekem, amit kí-
vánok, hanem azt, amire szükségem 
van!

Taníts meg a kis lépések művészetére!”
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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.

Pancit:
Aki járt már a Fülöp-szigeteken, az 

biztos, hogy megkóstolta a filippínók 
legnépszerűbb ételét a pancitot, ami 
nem hiányozhat a vendégváró asztalról.

A tésztaételt a kínai bevándorlók  
hozták a szigetekre az évszázadok  
során, de hatással volt rá a spanyolok  
főzési technikája is.

A pancitnak számos fajtája létezik,  
lehet csirkés, halas, rákos, tofus vagy 
csak egyszerűen zöldséges. A pancitot 
általában különböző összejöveteleken, 
rendezvényeken, fesztiválokon, vagy 
vallási események után szolgálják fel, 
mivel könnyű nagy mennyiségben főzni.

Most egy egyszerű csirkés, rákos vari-
ációt készítünk.

Elkészítés:

Célszerű minden alapanyagot előké-
szíteni kezdés előtt.

A csirkemellet felkockázzuk, a  
vöröshagymát finomra, a többi zöldsé-
get pedig csíkokra vágjuk.

A csirkemellet kevés forró olajba 
tesszük. Kifehéredés után jöhetnek 
a tisztított garnélák, ha kifehéredett 
hozzá adjuk a májat és még néhány 
percig tovább pirítjuk, majd kitesszük 
egy tányérra pihengetni.

A maradék olajat beleöntjük a wok-
ba és amikor forró az olaj akkor me-
het bele a hagyma, egy kis dinsztelés 
után a fokhagyma és a répa. Az edényt  

kevergetés közben néha – aki tudja - 
rázogathatja is. Az olyan látványos! 

A paprikát, az újhagymát és a  
káposztát is belepakoljuk a wokba 
és folytatódhat a pirítás. Csak egy  
picit kell, hogy összeessen a zöldség és 
rögtön önthetjük bele a szójaszószt és  
a húslevest. Ha elkezd forrni, akkor  
tehetjük bele a tésztát. Gyakori keverés 
mellett mérsékelt lángon főzzük tovább.  
A tészta szépen elkezdi majd felszívni a 
folyadékot és közben megpuhul. 

Egy picit még pirítjuk, megszórjuk 
borssal. Sóval nagyon óvatosan, mert a 
szójaszósz és a leves is sós. A végén a 
csirkét és a rákot is visszatesszük a tész-
tába és jól összeforgatjuk az egészet.

Tálaláskor friss calamansit (Philippi-
ne lime) adjunk hozzá, de ha otthon 
nincs, akkor lime szeletekkel tálaljuk.

Seregély Zsuzsa

Verbiták kedvenc ételei
GASZTRO VILÁG

Hozzávalók: (4 fő részére) 

1 fej közepes vöröshagyma 

2 közepes sárgarépa 

1/4 fej (kicsi) fejes káposzta

2 – 3 szál újhagyma

1 db kaliforniai vagy kápia paprika 

40 dkg csirkemell filé + csirkemáj

8 db garnéla (több is lehet)

4 gerezd fokhagyma

0,5 kg tészta (rizstészta + Mie tészta  

 (tojásos cérnametélt)

0,5 liter húsleves alap  

(kockából is tökéletes)

3 ek. világos szója szósz 

1dl olaj

bors

só
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Kedves gyerekek!
KIS MISSZIONÁRIUS

Itt a tavasz, lassacskán feléled álmából 
a szunnyadó természet. A téli sötétséget 
megtöri a fény, újra felkúszik a napkorong 
az égbolt horizontjára. Éltető fényét szórja, 
s melegben füröszti meg a fázós világot. 
Kisarjad a fű, rügyet bontanak a fák, ki-
nyílnak az első virágok. Madarak dalolász-
nak a fák lombjai között, s vidáman dön-
gicsélnek a méhecskék a tavaszi szélben. 
Kiscsibék kelnek ki a tojások megrepedt 
héja alól, s bolyhos báránykák születnek 
a tavaszi napsütésben. Felfrissül, pezseg, 
megújul az egész világ. Isten szándékából 
szép keretet ad mindez húsvét ünnepének.

Jézust ünnepeljük ilyenkor, akit Isten a 
világnak adott. Jézust, aki tanított, gyógyí-
tott, s feltételek nélkül szerette az embere-
ket. Olyannyira, hogy életét és vérét adta 
értünk, hogy ezáltal megváltson bennün-
ket, s lemossa bűneinket. 

Gondoljunk most Jézusra és a húsvéti 
történetre. Gondoljunk arra is, hogy aho-
gyan a fagyos, téli világnak új reményt 
ad a tavasz melengető fénye, úgy nekünk 
is új reményt ad Isten szent fiának, Jézus 
Krisztusnak a feltámadása. 

Itt vagy Uram, mindenben
A fűben, a fában, a virágban,
a madarak vidám dalában,
a színes pillangók táncában,
az aranyszínű napsugárban.

A vadvirágok tengerében,
az erdő sűrű rejtekében,
a hullámzó folyó vizében,
a tarka rét ezer színében.

A leszálló este hangjában,
az esti tücsök muzsikában,
az éjjeli holdvilágban,
a csendes éj magányában.

A lobbanó gyertyák lángjában,
az eső édes illatában,
a szikrázó csillagok fényében,
az igaz emberek szívében.

Itt vagy Uram, mindenben.

Az oldalt összeállította:  
Vrazala Marianna

Pótold a hiányzó betűket!
Ha ügyesen dolgoztál, akkor a megfejtések végig vezetnek húsvét  

legfontosabb eseményein!
Figyeld meg a képeket, nagy segítséget adnak.

Pótold az utolsó sor hiányzó betűit is, és olvasd össze. 
Így megkapod a Húsvét örömhírét.



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
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