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Jelmondatok üzenete

Három új missziós pap tanúságtétele – 5-7. oldal

A remény világossága

A verbiták HIV és AIDS központja Indiában (2. rész) – 10. oldal

A művészet az evangélium szolgálatában
Egy kínai festő megtérése – 14. oldal

„Ne féljetek a jóságtól és
a gyengédségtől!” Ferenc pápa
Missziós Imaközösségek

– Verbita Baráti Kör –

Hírek a világmisszióból

Házunk tája

Új elöljárók az Isteni Ige Társasága
Magyar Rendtartományában
Burbela Gergely atya május elsején
ünnepélyes keretek között átvette
a magyar tartomány legfőbb elöljárói hivatalát Juhos Ferenc leköszönő
tartományfőnök atyától, a verbiták
kőszegi Szent Imre Missziósházának kápolnájában. Ferenc atya két
terminuson, vagyis hat éven át tett
eleget ennek a szolgálatnak, így nem
is lehetett volna újra megválasztani.
A zsúfolásig telt kápolnában, a szentmisében a Dicsőséghez érve örömmel
és megnyugvással adta át a tartományfőnöki címmel együtt a liturgia
vezetését Gergely atyának.
A tartomány legfőbb elöljárójával együtt megváltozott a tartományi tanácsosok személye és száma is.
A korábbi négy helyett mostantól
két verbita alkotja a tartományfőnök
atya mellett a tanácsadó testületet:
Magung Fransis atya, tartomány-

Magung Fransis svd

főnök-helyettes, illetve Szabó Alex
testvér, admonitor, akinek legfőbb
feladata az alkotmánybírókéhoz hasonlítható, hiszen az a feladata, hogy
figyelemmel kísérje: a tartományi
tanács egyes döntései harmóniában
vannak-e a rendi konstitúció előírásaival.
Május elseje Szent Józsefnek, a
munkásnak az emléknapja, ami jól
mutatja, hogy ezek a tisztségek igen
komoly és sokszor nehéz kötelességet
jelentenek. Szent József könyörgésére
adja meg a Szentlélek, hogy a most
beiktatott új elöljárók Szent Józsefhez
hasonlóan hű gondnokai legyenek
családjuknak, az Isteni Ige Társasága
Magyar Rendtartományának. Szűzanyánk pedig, aki a Missziók Királynője is, legyen támasza az ő Szeplőtelen Szívéről elnevezett provinciának.
Tóth Zoltán svd

Szabó Alex svd
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Házunk tája

Kedves Világposta Olvasók!
A magyarországi verbita rendtartomány és az egyházunk öröme,
hogy áprilisban három missziós papot szenteltek Budapesten, akikről
olvashatunk a mostani számban.
A hivatás nagy ajándék, amely a
személyes ima és a tiszta áldozat
gyümölcse. Nem utolsó sorban
azon bátor szülőké, édesanyáké és
édesapáké, akik gyerekeiket őszinte
szívvel felajánlják Isten szolgálatára.
Az új hivatás – legyen az missziós,
szerzetesi vagy papi – az irgalmas és
jóságos Isten bőkezű ajándéka.
Ferenc pápánk szolgálata kezdetén hív minket, hogy „ne féljünk a
jóságtól”. Azaz ne féljünk újra bízni
abba, hogy Isten minden körülmények között jó, és ne féljük jónak

lenni azokkal, aki megbántanak
minket, akikkel nehéz élni, akik kihasználják jóságunkat.
Keresztény életünkben az a legnagyobb kihívás, hogy ott, ahol élünk
és szolgálunk, tanúságot tegyünk arról, hogy Isten jóságos – akkor, amikor dönteni kell az igazság mellett,
amikor ártatlanul szenvedést vállalunk Jézusért, amikor elfáradunk
a megbocsátásban, de mindennek
ellenére Isten erejével képesek vagyunk újrakezdeni… Úgy szeretni,
ahogy Jézus szeret minket.
Nem szabad elfelejtkeznünk arról,
hogy szükségünk van pihenésre is,
hogy még jobban tudjuk szeretni felebarátinkat. Mindenkinek kívánom
a nyári szünidőre, hogy a jóságos

Isten jele legyen a mai világban! Az
isteni Ige szeretetében:
Burbela Gergely svd
tartományfőnök

Gyémántjubileum
Kié? Egy kis segítség a válaszhoz: az
illető elmúlt nyolcvannégy éves, ám
ma is módfelett aktív. Nap mint nap
kora reggel misézik a domonkos nővéreknél, folyamatosan szól a telefonja, és mindig készen áll azok számára,
akik egy kissé kiadósabb lelki beszél-

getésre vagy lelki vezetésre vágynak.
Legtöbbször a számítógép előtt lehet
őt megtalálni, amint lelkigyakorlatainak elmélkedéseit csiszolja az őt
felkérő szerzetesközösségek számára,
de nem hagyja figyelmen kívül saját
rendjét sem, nagy alapossággal ültet át
hivatalos rendi dokumentumokat az
általa ismert nyelvek valamelyikéről
magyarra, vagy épp fordítva.
Már biztosan mindenki tudja a választ: Werner József atya augusztus
28-án ünnepli áldozópappá szentelésének hatvanadik évfordulóját. „Jóska
atyát” a németországi Szent Ágoston
Missziósházban szentelték pappá. Néhány évig még Európában tanult, majd
1956-tól húsz évig élt és dolgozott a
Fülöp-szigeteken, Mindoro szigetén
különböző plébániákon. Ezt követően
Olaszországban töltött tizenhat évet.
Rómában szolgált, ahol eleinte spirituálisként lelki vezetői, illetve prefektusi
feladatokat látott el, egyházmegyés és
verbita papok, idősebbek és fiatalabbak között – ahol éppen szükség volt
rá. Később a társaság központi házá-

nak rektoraként működött két terminuson keresztül. Ezután Dél-Tirolban,
Bolzanoban dolgozott 1993-ig, amikor visszahívták Magyarországra. Itt
a rendtartomány novíciusmestere lett.
A hivatal átadása után ma is tevékeny
missziós szolgálatot végez.
Isten éltesse minél tovább, és áras�sza el kegyelmével, hogy még sokáig
a magyar hívek, köztük is főképpen a
hazai szerzetesek támasza lehessen a
Mennyei Atya felé vezető úton!
TZ
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Isten igéje táplál

Békességet hagyok rátok
Búcsúbeszéd a tanítványokhoz
A húsvéti időszak utolsó napjaiban
az evangéliumi olvasmányok általában
Jézus búcsúbeszédéiről szólnak. Ezekben a beszédekben Jézus arról biztosított minket, hogy távozása nem az
elhagyásunkat jelenti. János evangéliumában azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen”. (14,27)
Jézus jól tudja, hogy a félelem az
emberi problémák egyik gyökere. Sokszor engedjük, hogy a félelem uralkodjon az életünkben. Sokszor ez alapján
döntünk el fontos dolgokat, ez tart
vissza minket, hogy kinyújtsuk a kezünket a felebarátunk felé, és gyakran
gátolhatja vágyainkat a változtatásra.

A félelem és a nyugtalanság a szeretet ellentétei. Neale Donald Walsch
Beszélgetések Istennel című könyvében azt írja, „Minden emberi cselekedetet alapjában véve a két érzelem
valamelyike motivál: a félelem vagy a
szeretet”.
A félelem az az erő, amely összehúz,
bezár, visszafog, elfut, elrejt, felhalmoz. A szeretet pedig olyan erő, amely
kiterjeszt, kinyit, küld, marad, kitart,
megmutat, osztozik, gyógyít. A félelem ruhákba burkol, a szeretet lehetővé teszi, hogy megmutassuk magunkat.
A félelem mindenünket megragadja
és fogva tartja, a szeretet mindenün-

ket odaajándékozza. A félelem szorít,
a szeretet átölel, a félelem megfog, a
szeretet menni hagy. A félelem nyomja a szívet, a szeretet megnyugtatja.
A félelem támad, a szeretet jobbít.
Az egyik búcsúbeszédében Jézus
azt mondja: „Békét hagyok rátok, az
én békémet adom nektek. Nem úgy
adom nektek, ahogy a világ adja.”
(Jn 14,27) Annyira fontos üzenet ez,
hogy minden szentmisében megismételjük. A béke nem a problémák elkerülése vagy visszautasítása, hanem
olyan valami, ami legyőzi a félelmet
és a nyugtalanságot. Mivel tudjuk,
hogy Jézus adja nekünk ezt az értékes ajándékot, ne engedjük, hogy
valaki vagy valami – nyugtalanság,
egy probléma – elvegye azt tőlünk.
Legyen a szeretet az, ami motiválja
minden döntésünket.
Magung Fransis svd

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház
(1223 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.)

HASZNÁLT MOBILOK A MISSZIÓ JAVÁRA

Fiók, szekrény, doboz – azok a helyek, ahonnan
a legtöbbször kerülnek elõ használt mobiltelefonok. Idõnként a kukába is kidobjuk õket, megfeledkezve arról, hogy veszélyes hulladéknak
számítanak. Vannak olyan vállalatok, amelyek
megjavítják vagy újrahasznosítják a mobilokat.
Ezek a javított telefonok kerülnek a fejlõdõ országokba, ahol az emberek még hosszú ideig
használhatják azokat. A hozzánk beérkezõ
mobilokat egy ilyen céghez továbbítjuk. A telefonokért cserébe kapott összeg a verbita atyák
és testvérek missziós munkáját segíti Magyar-
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országon és a világ más országaiban. A telefonokat a következõ címre lehet küldeni:

Missziós Titkárság
• 9730 Kõszeg, Park u. 1.
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
Bővebb információ:
• Telefon: 06-30/418-9196
• verbita@verbita.hu
• www.verbita.hu
Nagyon fontos, hogy a mobiltelefonokhoz akkumulátor is tartozzon!

Örömmel tájékoztatjuk a Világposta
olvasóit és barátainkat, hogy elindítottuk a budatétényi Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház saját honlapját: www.szentarnold.hu címmel.
Az oldalon tájékoztatást adunk a
lelkigyakorlatos ház különböző korosztályoknak szóló, csoportos és
egyéni programjairól, az Isteni Ige
Társasága és a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek által szervezett lelkigyakorlatokról és evangelizációs eseményekről, valamint a
ház által nyújtott szálláslehetőségekről.

Szeretettel várunk mindenkit
a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házba!

Világmisszió

Elég neked az én
kegyelmem, mert az
erő a gyengeségben
nyilvánul meg
Diakónusszentelésemen nyakamba
akasztott a püspök atya egy keresztet,
ami „missziós kereszt” volt. Ezt szokták adni nekünk, misszionáriusoknak
az örökfogadalmunk után. Sokáig
néztem ezt a keresztet, és egyszerre
éreztem benne a gyöngeséget és az
erőt.
Mi, fiatalok félünk elköteleződni,
félünk valami vagy valaki mellett kiállni, igent mondani. Én is félek, és
gyengének érzem magam, de a keresztet szemlélve tudom, és biztos vagyok benne, hogy nincs mitől félnem.
Ezért választottam jelmondatomul
azokat a szavakat, amelyeket Szent
Pálnak mondott az Úr: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a
gyengeségben nyilvánul meg” (2Kor
12,9).
Érzem, hogy a Megfeszített átveszi
gyengeségeimet, és általuk megvalósítja üdvözítő tervét. Isten kegyelméből élni: ennél jobb és boldogabb élet
nem lehet. Ráhagyatkozni a gondviselésre! Semmik és senkik vagyunk,
csak gyenge, puhány emberek, de
Krisztusban erő van, ami megváltoztat, és erőt ad az igenek kimondásához. Uram fogadd el gyengeségemet!
Hurgoi Sándor svd
► 1984-ben született a Gyulafehérvári Egyházmegye területén található Zernyesten.
► Gimnáziumi tanulmányai után belépett a
gyulafehérvári szemináriumba, majd két év
múlva Magyarországon jelentkezett az Isteni
Ige Társaságába.
► 2006-tól novícius Kőszegen.
► 2007. szeptember 8-án tette le első fogadalmát.
► Teológiai tanulmányait a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytatta két évig.

► 2009. és 2010. között missziós tapasztalatszerzésre ment.
► Visszatérve befejezte teológiai tanulmányait
a Sapientia főiskolán.
► Örökfogadalmat 2012. szeptember 8-án tett
Kőszegen. Első missziós kinevezését Magyarországra kapta.
► 2012 októberében Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentelte
diakónussá.
► Áldozópappá Erdő Péter bíboros–prímás
szentelte ez év április 6-án Budapesten.
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Legyen meg a te akaratod!
A mi Atyánk akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az
igazság megismerésére (1Tim 2,3–4).
Az ő mindent összefoglaló parancsa, és
ami egész akaratát kifejezi számunkra,
hogy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket.
Az Atya akarata Krisztusban tökéletesen és mindenkorra beteljesedett.
Jézus, amikor belépett e világba, azt
mondta: „Íme eljövök, hogy megtegyem, Istenem, a te akaratodat” (Zsid
10,7). A halállal tusakodva, imádságában világosan megnyilvánult, hogy
teljesen belesimult ebbe az akaratba:
„Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” (Lk 22,42). „Ebben az
akaratban szentelődtünk meg Jézus
Krisztus testének föláldozása által”
(Zsid 10,10).
A belső élet teológiája azt mondja,
hogy lelki békét csupán a teljes Istenre
hagyatkozás teremt az emberben. An�nyi ideig leszel nyugtalan, s a szíved
addig fog verdesni tele aggodalmakkal, békétlenséggel, amíg meg nem
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próbálsz ráhagyatkozni Istenre, az ő
akaratára, azaz az ő szeretetére.
„Atyánktól azt kérjük, hogy akaratunkat egyesítse Fia akaratával, hogy

az ő akaratát, a világnak életet adó
üdvözítő tervét teljesítsük. Erre gyökerében teljesen képtelenek vagyunk,
de Jézussal egyesülve és az ő Lelkének
erejével át tudjuk adni akaratunkat az
Atyának, és el tudjuk határozni magunkat arra, hogy azt válasszuk, amit
az ő Fia mindig választott: az Atya tetszésére cselekedni.” (KEK 3625)
A keresztény életnek tehát egyetlen
célja van: hogy valóra váltsa az isteni
tervet. Szűz Mária elfogadta Isten akaratát, ráhagyatkozott teljesen, és szabadon vállalkozott az Istentől neki szánt
feladatra. Kérjük közbenjárását, imádkozzon értünk, hogy olyanok tudjunk
lenni, mint ő.
Jézus azt tanítja nekünk, hogy a
mennyek országába nem szavakkal lépünk be, hanem megtéve „az én Atyám
akaratát, aki a mennyekben van” (Mt

7,21). Az imádság, a lelkiismeret-vizsgálat, a Szentírás olvasása és az egyház
tanításának útmutatása segítségével föl
tudjuk ismerni, mi Isten akarata.
Isten akarata ellenére senki sem lehet pap. Ha valakit meghív, azért teszi, hogy folytonosan szolgáljon, élő és
tökéletes hitre törekedve, mindenkor
készen álljon, és adja át magát egészen,
fogadja a papság ajándékát, más szóval:
tegye az Atya akaratát. A papságra hívás krisztusi ajándék, és ő folyamatosan
vezeti a meghívottat, mutatja az utat,
hogyan kell megvalósítani az Atya akaratát a küldetésben.
Istennek az emberre vonatkozó rendelkezései mindig tiszteletben tartják
az emberi személy szabadságát, mégis
híven fejezik ki Isten akaratát, „hogy
Krisztusban állítson helyre mindent” (Ef
1,10). Az ember teljesen szabadon dönthet az isteni akarat elfogadásáról vagy
elutasításáról. Isten akarata minden
befolyástól mentes. Beleegyezésünk, az
Istennel való készséges együttműködésünk szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon akarata életünkben. Sokszor kell
komoly elszánással kimondani: „legyen
meg a te akaratod”, amíg valóban egész
szívünket át tudjuk adni Istennek, minden fenntartás nélkül, és Máriához hasonlóan igent tudunk mondani. Szeretném mindig ezeket szem előtt tartani,
hogy egész életemben, minden döntésemben, hivatásom gyakorlása során ez
vezéreljen. Ezért választottam jelmondatomnak Jézus szavait: „Legyen meg a
te akaratod!” (Mt 6,10).
Kponor Lawrence Kwasi svd

► 1978-ban született az Accra Egyházmegye
területén található Jaskinban.
► 2002-ben lépett be az Isteni Ige Társaságába Ghánában.
► A három éves jelölt idő alatt végezte el filozófiai tanulmányait.
► 2005-től egy éven át novícius.
► 2006. július 20-án tette le első fogadalmát
Ghánában.
► 2006. november 29-én érkezett Magyarországra mint ideiglenes fogadalmas verbita
kispap.

► Egy év nyelvtanulás után fél év kórházi (lelki
gondozói) gyakorlaton vett részt Budapesten.
► Teológiai tanulmányait a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán végezte.
► Örökfogadalmat 2011. szeptember 8-án tett
Kőszegen. Első missziós kinevezését Ghánába kapta.
► Diakónussá Székely János esztergombudapesti segédpüspök szentelte 2012 áprilisában.
► Áldozópappá Erdő Péter bíboros–prímás
szentelte ez év április 6-án Budapesten.

Világmisszió

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem
ujjong megváltó Istenemben, mert nagyot
tett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve
A teológiai hagyomány szerint a
Mária és Erzsébet találkozásakor elhangzó Magnificat a Szűzanya szívből
fakadó hálaéneke. Azért választottam
ezt a szentírási idézetet pappá szentelésemre jelmondatnak, mert gyönyörűen kifejezi a Szent Szűznek Istenbe vetett, reménnyel áthatott belső
magatartását. Ezek a szavak életébe
ágyazva kifejezik Mária szívének állandó mozgását – ahogyan Isten felé
lendül. Mária tudja, hogy mindaz,
akit és amit birtokol, nem az övé, hanem Istenné. Isten nagylelkűségének
tiszta gyümölcse, és ha Isten nem tartaná fenn minden percben, visszahullana a semmibe.
Az Úr tehát lepillantott szolgálójának alázatosságára. Az alázat szó
nemcsak az engedelmes magatartást
jelölheti, hanem az alacsonyrendű

szociális helyzet is. Isten fölemeli a
megalázottakat, és visszaadja méltóságát az elnyomottaknak. Azzal, hogy
nagyot művel Máriával, létrehozza
benne a Messiást, szentként mutatja
meg nevét, vagyis önmagát. És ezáltal
Mária is annak ismeri fel.
Hasonlóképpen saját szavaimmal
kifejezhetetlen a Szentháromság iránti
hálám. Nem véletlen, hogy fehérvasárnapon, az isteni irgalmasság vasárnapján mutattam be első szentmisémet.
Visszatekintve eddigi életemre, hogy
honnan és hogyan kezdtem, és hova
jutottam, nem találok megfelelő szavakat, csak azt, hogy „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert nagyot tett velem
a Hatalmas, és Szent az ő Neve” (Lk
1,46–47,49).
Tengan Sebastian svd

► 1975-ben született a Wa Egyházmegye területén található Sabuliban.
► 2002-ben lépett be az Isteni Ige Társaságába
Ghánában.
► A három éves jelölt idő alatt végezte el filozófiai
tanulmányait.
► 2005-től egy éven át novícius.
► 2006. július 20-án tette le első fogadalmát Ghá-

céljából fél évig az irgalmas rendi kórházban dolgozott Budapesten.
► Teológiai tanulmányait a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskolán végezte.
► Örökfogadalmat 2011. szeptember 8-án tett
Kőszegen. Első missziós kinevezését Magyaror-

nában.
► 2006. november 29-én érkezett Magyarországra mint ideiglenes fogadalmas verbita kispap.
► Egy év nyelvtanulás után a nyelv gyakorlása

szágra kapta.
► Diakónussá Székely János esztergom-budapesti segédpüspök szentelte 2012 áprilisában.

► Áldozópappá Erdő Péter bíboros–prímás
szentelte ez év április 6-án Budapesten.
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Ünnep – képekben
Az isteni irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, április 6-án három verbita diakónust szentelt pappá
Erdő Péter bíboros a gazdagréti Szent
Angyalok-plébániatemplomban. Nagy
ajándék, hogy az egyetemes egyház
gazdagabb lett három új missziós pap-
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pal. Hurgoi Sándor és Tengan Sebastian Magyarországra kapta missziós
kinevezését, Kponor Lawrence pedig
Ghánába.
Az itt látható kis „fotóalbum” a papaszentelés és az újmisék ünnepi pillanatait mutatja be.

Világmisszió

HIVATÁSOM
A MISSZIÓ
„A misszió nem áldozat, hanem kiváltság.”
(Freinademetz Szent József)

Sokféle módon szentelhetjük életünket a
missziónak. Krisztusi küldetésébõl fakadóan
minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén.
Nem annyira a szóbeli hithirdetés, mint inkább a
hiteles életpélda a meggyõzõ a mai kor embere
számára. Egyesek azonban külön szerzetesi,
misszionáriusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain túl
is meg szeretnék osztani másokkal. A verbita
missziós atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia,
Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, kórházában, menekülttáborában, szociális intézményében, hogy Krisztus
örömhírét minden ember megismerje. Ha úgy
érzed, hogy missziós hivatásod van, ha mis�szionárius akarsz lenni, ismerd meg a verbiták
közösségét! Szívesen válaszol kérdéseidre:

Wolowicz Ádám svd atya
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
• e-mail: hivatas@verbita.hu
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Világmisszió
Az Isteni Ige Társasága Asha Jyothi
HIV/AIDS Gondozó és Segítő Központja, amelynek neve azt jelenti: „a
remény világossága”, 2006 augusztusában nyílt meg India Andhra Pradesh
államában.
Az intézmény célja, hogy minőségi,
teljes körű (testi-lelki) ellátást nyújtson a betegeknek, előtérbe helyezve a
szegény fertőzötteket, biztosítsa emberi méltóságukat, és javítsa általános
életminőségüket, az utolsó stádiumban lévő betegeket felkészítse a békés
és méltóságteljes halálra, végső soron
pedig, hogy a felvilágosítás révén
egy AIDS-mentes társadalmat hozzon
létre.
Az összetett küldetés megvalósítása érdekében az Asha Jyothi központ
dolgozói sokrétű feladatot végeznek.
Azokat, akiknek sürgős orvosi ellátásra van szükségük, a húsz férőhelyes
fekvőbeteg osztályon látják el. Általában egy tizenöt napos kezelés után
hazaengedik a betegeket, de ha az
orvos szükségesnek tartja, egy héttel
meghosszabbítják a terápiát. A fekvőbeteg osztályra Andhra Pradesh állam
egész területéről érkeznek emberek,
ami sokszor nagyon nagy utat jelent
a számukra. Az intézményben bizalmasan kezelik személyi adataikat, így
óvva őket a társadalmi kirekesztéstől.
A központban a terápia alatt pszichológiai és lelki tanácsadást is kapnak.
A végstádiumban lévő betegek közül
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A remény v

A verbiták HIV és AIDS kö
vannak, akiken már nem lehet segíteni, az ő esetükben a megfelelő fájdalomcsillapítás biztosítása az elsődleges. A fekvőbeteg osztályon kezelt
legtöbb beteget azonban jó fizikai és
lelki állapotban hazaengedhetik, és az
otthoni gondozási szolgálat segítségével általában vissza tudnak illeszkedni
lakóhelyük közösségébe.
A járó betegek elsősorban Medak kerületből érkeznek, néhányuk a szomszédos kerületekből. Sokéves munka
kézzelfogható eredménye, hogy a betegek önként elmennek a központba.
Emellett az intézmény dolgozói is látogatják az érintetteket. A központ közelében fekszik Gajwel és Pregnapur
városa, ezért az otthoni gondozási
szolgálat erre a területre összpontosul.
A látogatások során az Asha Jyothi
munkatársai orvosi ellátást, élelmiszersegélyt, illetve lelki és erkölcsi támogatást nyújtanak. Tulajdonképpen
az otthoni gondozás az út, amely a
diszkrimináció megszüntetéséhez vezet, mert tudatosítja a HIV és AIDS
létezését az emberekben, ugyanakkor
elősegíti a szeretetteljes megértést a
betegségben szenvedők iránt.
Az Asha Jyothi közösségi gondozóközpontban nemcsak orvosi keze-

lést, de sokrétű támogatást is kapnak
a HIV-vel, illetve AIDS-szel élők.
A fertőzés előrehaladtával, az immunrendszer gyengülésével a betegek
sebezhetővé válnak az úgynevezett
opportunista fertőzésekkel szemben.
(Ezek olyan, immunhiányos állapotban kialakuló fertőzések, amelyeket
jellemzően olyan kórokozók okoznak,
melyek az egészséges immunrendszerű
egyént nem betegítik meg.) Nagyon
fontos, hogy a betegek felkészüljenek
az ART (retrovírus elleni terápia) kezelésre, amelyet, mivel az Asha Jyothi
a közelmúltba megkapta rá az enge-

Világmisszió

világossága

özpontja Indiában (2. rész)
délyt, már helyben tudnak biztosítani.
A központban folyamatosan figyelemmel kísérik az érintettek állapotát,
akik utókezelést, tanácsadást és pszichológiai segítséget is kapnak.
Minden a gondozóközpontból hazaengedett beteg havonta visszamegy
orvosi felülvizsgálatra, tanácsadásra. Ekkor nemcsak a gyógyszereiket
kapják meg, de aznapra biztosítanak
számukra étkezést, valamint mindegyikük kap a központtól tizenöt kilogramm rizst, öt kilogramm dhalt
(hüvelyes zöldség), három kilogramm
olajat és öt kilogramm cukrot a hónap

táplálkozási szükségleteire. Ez a szolgáltatás a rehabilitációs program alapvető része, a betegek életben maradása
és jó egészsége érdekében. Ha ezt nem
biztosítanák számukra, az orvosi ellátásnak nem sok hatása lenne.
Az Asha Jyothi központ 2007 óta
megvalósít egy úgynevezett PPTCTprogramot is Medak kerületben,
amelynek célja a HIV átterjedésének
megelőzése a fertőzött szülőről a magzatra, illetve az újszülöttre. Az intézménnyel kapcsolatba kerülő HIV-pozitív kismamák szülés előtti és utáni
tanácsadásban részesülnek, valamint
rendszeres egészségi felülvizsgálaton
vesznek részt. Útmutatást kapnak a
kórházban való szüléssel kapcsolatban, illetve az anya és a gyermek utókezelésben is részesül.
Bár az Asha Jyothi vállalja a HIVfertőzöttek és AIDS-betegek lehető
legjobb gondozását és támogatását,
vallja: jobb a betegséget megelőzni,
mint gyógyítani. Ezért az intézmény
elsősorban a különböző felvilágosító és segítő programokra koncentrál,
hogy tájékoztassa az embereket a vírus létezéséről, figyelmeztesse őket a
fertőzés veszélyére, és szorgalmazza a
megelőző intézkedések szigorú betar-

tását a mindennapokban. A központ
munkatársai és az önkéntesek kulturális műsorok, gyűlések, összejövetelek
keretében, valamint kampányokban
hívják fel a figyelmet a HIV-re, hogy
megakadályozzák e szörnyű vírus terjedését. Fáradhatatlanul látogatják a
családokat, mindenkivel nyitottan elbeszélgetnek, elősegítve az elfogadást,
és bíztatják az embereket, hogy jelentkezzenek szűrővizsgálatra, valamint
bizalmas tanácsadásra.
Az Asha Jyothi központ működési területe minden falujában női csoportot
hív életre. Ennek fő célja a járvány terjedési módjáról és a megelőzésről szóló ismeretek átadása egy AIDS-mentes
társadalom érdekében. A HIV-pozitív
nők számára oktatást is szerveznek,
hogy tisztában legyenek jogaikkal otthon, közösségükben és a társadalomban, valamint erősödjék bennük a szabad döntéshozás képessége. Havonta
egyszer a női csoportok összegyűlnek
az Asha Jyothiban, hogy megvitassák a
problémákat, melyekkel a mindennapi
életükben találkoztak, és közösen megoldásokat keressenek rájuk.
A központ dolgozói kitartóan dolgoznak azért, hogy a társadalmat a
betegség teljes megszűnéséhez vezető
útra tereljék. Remélik, hogy elköteleződésük, őszinte és kemény munkájuk
Isten kegyelmével gyümölcsöt terem,
és sikerük példaként szolgál mások
számára is.
Alwin Mascarenhas svd

„Előzzük meg a HIV-fertőzést, és védjük meg az
embereket, akiket érint!”
2013 márciusától 2014 februárjáig az
Isteni Ige Társasága által vezetett indiai Asha Jyothi HIV/AIDS Gondozó
és Segítő Központot – amelynek neve
azt jelenti, „a remény világossága”
–, illetve a hozzá kapcsolódó Arnold
Gyermekotthont kiemelten támogatjuk.
Amennyiben szeretné ezt a célkitűzést
segíteni, adományát a verbita Missziós Titkárságon keresztül juttathatja el.
Számlaszám:
11600006-00000000-12713314
A közlemény rovatban kérjük
feltüntetni: INDia
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Levelek a misszióból

Lőszerraktár-robbanás Lancsouban
Kína, 1935
Ternay János svd Kínában, Lancsouban, a püspöki
székvárosban szolgált mint káplán, hitoktató, az ottani
kedvesnővérek lelki vezetője és a város körüli községek vándor misszionáriusa. Most abból a leveléből idézünk, amelyben beszámolt egy óriási csapásról, ami a missziót érte 1935
októberében.

nyal Isten különös oltalma, hogy a robbanás a rózsafüzér
ájtatosság végén következett be, amikor a hívek már mind
elhagyták a templomot. (...)
A steyli missziós nővérek tartományfőnöksége itt székel.
Elsőbb az iskolákat néztem meg, melyek mindjárt a szomszédban vannak. A termekben
elénk táruló kép éppoly vigasztalan, mint a püspöki rezidenciában. A tanszerek, táblák, térképek, rajzok és képek, székek és
padok, valamint az asztalok mind
összetörtek. Itt is nagy szerencse
Peking
volt, hogy mindez vasárnap, tehát
iskolaszünetben, a gyermekek távollétében történt.
Az iskolából a nővérek kis
templomába siettem. A robbanás
idején épp szentségimádást tartottak a kedvesnővérek. A gyertyák mind elaludtak, egy néhány
virágváza és gyertyatartó ledűlt,
a tabernákulum ajtaja felpattant,
de az Oltáriszentség a monstranciában mozdulatlanul állva
maradt. Azon kedvesnővérek, akik imádást tartottak, nem
sérültek meg, de a többiek, akik éppen a társalgóban beszélgettek, kivétel nélkül mind megsebesültek. Két oldalról
repültek feléjük az ablakkeretek, üvegszilánkok és tégladarabok. (...) Különösen egyikük szenvedett súlyos sérülést, majdnem elvesztette egyik szemére a látását. A teljes
személyzet – páterek, laikus testvérek és kedvesnővérek –
csaknem mind megsebesültek. (...)
Talán nem tévedek, ha azt hiszem, (...) a melegszívű magyar hívek az otthoni nyomorúság ellenére sem fognak
teljesen megfeledkezni a magyar, német és osztrák hithirdetőkről, akik ezt az óriási Nyugat-Kanszu-i missziót gondozzák.

Vasárnap délután kinn voltam
a tizenöt kilométer távolban lévő
külső állomásomon, ahol az idei
missziós vasárnapot a hívekkel
ünnepeltem. Az esti ájtatosság
előtt volt, amikor hirtelen, váratlan erős fegyverropogást véltem
Lancsou
hallani. A templom teteje mintha
emelkedett volna, hatalmas porfellegek tolulnak ki a nyitva álló
kapun és ablakon. A madarak rikácsolva szétröppentek, magam
pedig összerezzentem, mert erős
légnyomást éreztem. Az emberek
a hatalmas dörejre a kínai lapos
háztetőkre sietnek, onnét néztek a város irányába. Magam
is önkéntelenül arra figyeltem, mert furcsának találtam a
„fegyverropogást”: Lancsou felől félelmetesen emelkedő
kékeslila felhőgomolyag terjeszkedett. Később a leáldozó
Nap fényétől piszkos szürke lett, majd belekapott az esti
szellő, és foszlányokra tépte a gyászos esemény első hírnökét. Közben megtudtam, hogy a lőszerraktár robbanását
hallottam és éreztem. Azon az éjjelen még hallottam a fegyvergolyók csattogását is. Másnap reggel, mise után azonnal
lóra ültem kínai szolgámmal, s hazavágtattam. (…)
Az udvar telve téglákkal, ablaktöredékekkel, ajtókilincsekkel. Az erős légnyomás zárt ablakokat és ajtókat kön�nyűszerrel tépett ki a helyükből, és repített néhány méternyire az udvarra. Nincs ép ablak és ajtó. A kerítés vakolata
leomlott vagy kihányódott a szabadba. A fal sokhelyütt
szétrepedezett, és üregek tátongtak rajta. A deszkamennyezet a lapos tető alatt végig felhasadt, és cafatokban lengett Lancsou városa a Sárga-folyó partján napjainkban
össze-vissza, amennyiben nem vágódott ki az udvarra. (…)
Meglátogattam a püspök urat is. A kegyelmes úr a robbanás idején íróasztalánál ült és dolgozott. Egyszerre csak
a fejéhez kapott, és amikor újra magához tért, kinn találta
magát az udvaron, ahol bekötözték sebeit. (…)
A legtöbb kárunk az épülő templomban van, melyet a devizazárlatok miatt eddig nem tudtak befejezni. Tető alatt
van, használatban volt, amennyire ilyen helyet ideiglenesen
be lehetett rendezni. Most a légnyomás következtében az
összes ablak egytől egyig megsemmisítve, ajtók és deszkafalak kivetve, a szószék feljárata szintén összetörve. De a
legnagyobb baj, hogy a templom hajója a leckeoldalon tetőstül bedőlt. Egy nagy szerencsénk volt, és minden bizon�-
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Örökségük kötelez

Az első próbatétel
Tífuszjárvány Kőszegen
Amikor 1930 nyarán Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás ünnepélyes keretek között megáldotta az
újonnan elkészült Szent Imre Missziósházat, senki sem gondolta volna, hogy
a ház lakóinak még abban az évben
milyen nagy szükségük lesz az isteni
kegyelemre.
A nagy próbatétel 1930. október
15-én kezdődött, amikor az első növendéken megjelentek a tífuszfertőzés
tünetei. Rendkívül gyorsan sok másik
megbetegedés követte: a kilencvenhárom lakóból harminchét elkapta a fertőzést. Réz Gyula harmadik
osztályos növendék október 19-én

lázálmában kivetette magát az ablakon, és életét vesztette, november
10-én pedig Tusnovits Imre negyedik osztályos gimnazista is meghalt.
Négy nappal később azonban váratlan fordulat következett be. Reiter
János ötödikes növendék szinte már
haldoklott, amikor Hubert Hansen
régiófőnök elhatározta: imádkozzanak Janssen Arnoldhoz, hogy a
közbenjárására történő csoda által
nyilvánvalóvá váljék, a rendalapító
a szentek seregének tagja. A régiófőnök maga is imádkozott, és minden
növendéket erre buzdított. A kért
csoda pedig megtörtént: Reiter János néhány nap alatt meggyógyult, és

Csoportkép az épülő kőszegi missziósház előtt. Középen ül Hubert
Hansen és Karl Windolf atya; Reiter János a legfelső sorában, balról a
második, Szinay János pedig az első sorban balról a harmadik

Kedves Missziós Barátaink!
Mióta a verbita rend Magyarországon,
Isten csodálatos segítségével, újra legálisan elkezdhetett tevékenykedni, folyamatosan azon vagyunk, hogy a lassan
száz éves hazai történelmünket minél
aprólékosabban feldolgozzuk, és a már
feledésbe merült események emlékeit
megőrizzük az utókornak. Mivel azonban
1950-ben a Magyar Régió archívuma eltűnt, ez a kutatás nem egyszerű.

Ezért szeretnénk kérni kedves barátaink segítségét is: amennyiben valaki régi
(1950 előtti) Világpostát, Kis Hitterjesztőt
vagy Szent Mihály Missziós Naptárat őriz
vagy felfedez, nagy örömmel fogadnánk,
ha felajánlaná társaságunknak (akkor
is, ha sérült), mert ezeknek a régi folyóiratoknak nagy szerepük van a verbiták
magyarországi múltjának, rendtestvéreink tevékenységének megismerésében.
Köszönjük!
Tóth Zoltán svd

később verbita pap lett belőle. Gyógyulása hozzájárult Janssen Arnold
atyánk későbbi boldoggá avatásához.
A súlyos betegek között volt egy
még fiatalabb növendék is, Szinay János. A tehetősebb soproni családból
származó fiúcska az első perctől kitűnt
a közösségből érett magatartásával.
Az eucharisztikus Jézushoz minden
erejéből kötődő fiatalt egyetlen vágy
emésztette: a misszió. Bár nem volt
jó tanuló, kitartó szorgalommal igyekezett pótolni hiányosságait. Mikor a
szülők hírét vették fiuk betegségének,
hazavitték őt ápolni. János – vagy ahogyan otthon szólították, Hánzi – épp
hogy jobban lett, már kérte is a szüleit,
vigyék vissza Kőszegre, „hiszen nagy
szüksége van Istennek misszionáriusokra”.
Néhány hét múlva azonban magas
láza lett, újra kórházba kellett szállítani, ahol ízületi gyulladásra gyanakodtak, de valójában nem tudták megállapítani, mért lett beteg. Hazaszállítása
után néhány nappal a szíve nem bírta
tovább a lázat, és 1931. március 30-án
magához szólította az Úr.
Isten irántunk való szeretete sokszor
nem igazán érthető számunkra. Mégis
hisszük és tudjuk, a legfájdalmasabb
történésekben is benne van az ő megengedő jósága, amely lehetővé teszi
számunkra, hogy mi, akik utána vágyakozunk, e próbatételek által épüljünk, növekedjünk.
Urunk, legyen meg a te akaratod!
Tóth Zoltán svd
2013. nyár –
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Világmisszió

A művészet
az evangélium
szolgálatában
Gary Chu Kar Kui
kínai festő megtérése
Kína sokunk számára távoli és egzotikus ország. Az örömhír hirdetésének története és a keresztény misszió hosszú
múltra tekint már vissza ebben a különös országban. Kína
mindig érdeklődést keltett az európaiakban, és néha nyitottnak is mutatkozott a külvilág felé, de legtöbbször inkább
távol tartotta magától az idegeneket, és századokra bezárkózott a Nagy Fal mögé.
Az országba érkező misszionáriusok hamar felismerték a
kínai kultúra gazdagságát, és látták, hogy az evangélium hirdetésének eredményességére jó hatással lehet a helyi hagyomány és művészet elemeinek egyesítése a kereszténységgel.
Nagy jezsuita hithirdetők, mint Matteo Ricci (1552–1610)
vagy Adam Schall (1592–1666) voltak e missziós lelkiség
első képviselői.
Az inkulturáció egyik legnagyobb XX. századi előmozdítója Celso Costantini (1876–1958) érsek volt. 1922-ben érkezett Kínába, mint a szentatya első számú pápai delegátusa.
Ösztönzésére festették meg a Dong Lu-i Boldogságos Szűz
Mária képét, amely kínai császárnőként ábrázolja Máriát,
gyönyörű, hagyományos viseletbe öltözve. A Pekingtől körülbelül kétszáz kilométerre található Dong Lu-i templomban helyezték el a képet, abban a kegytemplomban, ahol
1900-ban, a keresztényellenes bokszerlázadás idején megjelent a híveknek a Szűzanya.
Gary Chu Kar Kui festőművész Celso Costantini érsek szellemiségének folytatója. Hongkongban született 1960-ban
egyszerű, nem keresztény családban. Soha nem kapott mű-
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vészeti képzést, tehetségét makaói misszionáriusok fedezték
fel. Megkérték, hogy fesse meg Szűz Máriát, mint Kína császárnőjét, a Csing-dinasztia hagyományos viseletében. Chu
Kar Kui másfél évig dolgozott a képen. Művét 1997-ben
Peking legnagyobb templomában, az északi székesegyházban
helyezték el. Néhány évvel később ugyanebben a templomban kapott helyet Chu Kar Kui következő festménye is, amelyen a Szűzanya a Ming-dinasztia hagyományos öltözetét viseli. A Sheshani Szűz Mária mellett ezek a legismertebb, és a
kínaiak által leginkább tisztelt Szűzanya-kegyképek.
Chu Kar Kui 2008-ban családjával együtt átköltözött
Hongkongból a kontinentális Kínába. Azóta készítette el a
Szűz Máriát mint az angyalok királynőjét, valamit a Jézus
keresztre feszítését és az Úr feltámadását ábrázoló festményeit. Az egyházzal való két évtizednyi kapcsolat és közös
munka gyümölcseként Isten kegyelméből Chu Kar Kui megkapta a hit ajándékát. Barátaik örömére 2011. augusztus 20án Sanghajban, a Xavéri Szent Ferenc-templomban megkeresztelkedett feleségével együtt. Garry Chu Kar Kui most az
irgalmas Jézus és Szent Fausztina nővér képmásán dolgozik.
Jan Zwolski svd

Missziós nővérek

A kegyelem helye
Imanap a kínai egyházért
Május, a Szűzanyának szentelt hónap jó alkalom arra, hogy lélekben
elzarándokoljunk a Sanghaj melletti
She-hegyre. Ezen a gyönyörű helyen
található a Szűz Mária, keresztények
segítsége tiszteletére emelt teplom,
amely sheshani Szűz Mária–kegyhely
néven ismert.
A kínai kultúrában a hegyek különleges szerepet játszanak. Azon a helyen,
ahol ma a kegytemplom áll, régen az
irgalmasság buddhista istennőjét tisztelték, Guanyint. Buddhista kolostor
is volt itt, mellette pedig hagyományos
kínai temetkezési hely. A kereszetény
misszionáriusok beszámolóikban azt
írták, a „pogányok” szentnek tartották
a She-hegyet.
A XIX. század közepén a jezsuiták
kaptak megbízást a környék evangelizálására. 1863. május 24-én, Szűz
Mária, keresztények segítsége emléknapján a hegyen újonnan felépített
kápolnát az ő tiszteletére szentelték
fel. Egy kínai szerzetes által megfestett
Mária-képhez járultak a hívek – így
kezdődött a Sheshani Madonna tisztelete.
Minden évben május 24-én számos
földműves és halász érkezett a kápolna
ünnepére, akik a hegy körüli folyókon
és csatornákon csónakokban laktak.
A zarándokok száma egyre növeke-

Imádság a szenvedő
kínai egyházért
Istenünk, világ kormányzója és népek
világossága, tekints az egész kínai népre a küzdelem és a szenvedés napjaiban!
Erősítsd meg a kínai egyházat, amely a te
szeretett Fiad szenvedéseiben részesül!
Engedd, hogy Jézus Krisztus a kínai egyháznak és az egész népnek mindenkor világossága és feltámadása legyen!
Mennyei Atyánk, add, hogy egyházad
szenvedéséből mag keljen ki, amely termést hoz dicsőséged napjáig! Engedd,
hogy mindnyájan részesülhessünk abban
a dicsőségben, amely benned, Mennyei
Atyánk, Fiadban és a Szentlélekben mindörökkön örökké ragyog!
Szűz Mária, Kína császárnője, könyörögj
kínai népedért! Ámen.

dett, ezért a missziósok 1871-ben
templom építésébe fogtak. Két évvel
később a templom ünnepélyes felszentelésére tizenkétezer zarándok
érkezett. 1936-ban a kegytemplom
tornyára egy Mária-szobrot helyeztek:
a Szűzanya a feje fölé emeli a kitart
karokkal ábrázolt kis Jézust. Messziről
ez a szobor keresztre emlékeztet.
A kommunista kulturális forradalom viharos éveiben (1966–76) min-

Isten arra hívott meg minket, hogy az ő
szeretetének szolgálói legyünk.

SZENTLÉLEK SZOLGÁLÓI
MISSZIÓS NŐVÉREK
Több mint háromezer nővérünk tevékenykedik a világ negyvenhét országában. Nemzetközi közösségekben élünk, sokféle munkakörben dolgozunk, és minden munkánkkal
az egyház missziós küldetését szolgáljuk.

Címünk: Szentlélek Szolgálói
Missziós Nővérek
• 1223 Budapest, Völgy u. 9.
• e-mail: budapest.ssps@gmail.com

den vallási jelképtől megfosztották
a teplomot, leszedték a toronyról a
szobrot is, és katonai intézménnyé
alakították át. Az 1980-as évek elején
építették újjá. Azóta ez a hely ismét
zarándokok ezreit vonzza, és ahogy
Stenz Georg santungi misszionárius
atya 1900-ban nevezte a templomot,
a „kegyelem helyévé” lett. 2000-ben a
bazilika csúcsára új, az eredeti alapján
készült Szűz Mária-szobrot helyeztek.
Ami a magyaroknak Csíksomlyó, a
lengyeleknek Częstochowa, az a kínaiaknak Sheshan. Nem véletlen, hogy
XVI. Benedek pápa 2007-ben, a kínai
katolikusoknak írt levelében május
24-ét, Szűz Mária, keresztények segítsége emléknapját jelölte ki arra, hogy
imában minden katolikus kifejezze
egységét a kínai egyházzal, amely a
kommunista diktatúra miatt nehéz
helyzetben van. A Szent Fiát magasba
emelő Sheshani Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozzunk a szenvedő
kínai egyházért, hogy kitartson a hit
tanúságában.
Klebba Weronika Maria ssps
2013. nyár –
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Belső úton

Felismertük a Mestert
Lengyelországi zarándoklat a hit évében
Családom jóvoltából vehettem részt
a verbiták által szervezett zarándoklaton április 10-től 14-ig. Eddig mindig
kellemes utazásnak fogtam fel a zarándoklatokat, de a mostani út előtt
valami megfoghatatlan érzés – talán a
jelmondata: „Tegyetek meg mindent,
amit csak mond” (Jn 2,5) – mély lelki
felkészülést indított el bennem. „Telepakoltam a hátizsákomat” a problémákkal, melyeket szerettem volna letenni a Jóisten elé, és a sok jóval, ami
miatt köszönetet mondhatok neki.
Induláskor vezetőnk, Burbela Gergely atya nagy örömmel mondta el,
hogy a zarándoklat résztvevői Magyarország minden részéből érkeztek: Sopronból, Kaposvárról, Pécsről, Nagykanizsáról, Székesfehérvárról,
Tárnokról, Budapestről és Körömből,
így utunk országos zarándoklat. Megtudtuk azt is, az „utasok létszáma”
Częstochowában bővül: ott csatlakozik hozzánk ugyanis a Szűzanya kegyképe, amely hazajön velünk, hogy a
körömi templomban elfoglalja méltó
helyét. (A częstochowai kegykép hiteles másolatának Körömbe érkezéséről
a 17. oldalon olvashatnak. A szerk.)
Utunkat átitatta az imádság és a zenei áhítat, lengyelül, indonéz nyelven
és magyarul egyaránt énekeltünk. Az
első nap – amelynek nagy része buszozással telt – emlékezetes eseménye volt, hogy a szlovák–lengyel határon Gosia nővér vezetésével kisebb

hócsatát vívtunk, amelyben minden
korosztály részt vett. Ez igazi élmén�nyé tette a várakozást.
Estére értünk Częstochowába, ahol
elmentünk a kegytemplomba meghallgatni a minden este elhangzó
Szózatot, amely a lengyel történelmet idézi fel, kihangsúlyozva benne
a Szent Szűz mindenkori oltalmát.
Másnap a Fekete Madonna–kegykép
oltáránál vettünk részt szentmisén, és
fogadhattuk útitársul Szűz Máriát a
gyermek Jézussal.
A következő állomás Boldog II. János Pál pápa szülővárosa, Wadovice
volt, ahol kértük közbenjárását a keresztény hit megújhodásáért. Ezután
Kalwaria Zebrzydowskába indultunk. A templom és a hozzá tartozó
épületegyüttes tökéletes helyet biztosított a lelki feltöltődéshez, szemlélődéshez, imához, beszélgetésekhez.
Harmadnap reggel indultunk Oświęcimbe, közismert nevén Auschwitzba, majd onnan Wieliczkába, az
Árpád-házi Szent Kinga–sóbányába.
Ez a nap az ellentétek napja volt:
megtapasztalhattuk a sátán emberen
keresztül megmutatkozó, legsötétebb
és legszörnyűbb cselekedeteit, majd
megcsodálhattuk Isten lenyűgöző alkotását, amelynek létrehozásában az
ember a Teremtő munkatársává lett.
A zarándoklat negyedik napját
Krakkóban töltöttük, ahol idegenvezetőnk, Kati néni jóvoltából megis-

merhettük a város nevezetességeinek
részletes történetét. A hazautazás
napja vasárnapra esett. Az Úr napját
az Isteni Irgalmasság–bazilika mellett, Szent Faustina nővér rendjének
templomában ünnepeltük. Gergely
atya a szentbeszédben rámutatott:
bízzunk Istenben, és hagyatkozzunk
rá, ahogy Szent Péter is tette, amikor
„a Mester az” kijelentést hallva beugrott a vízbe, és úszni kezdett a part
felé, hogy találkozzon a feltámadt
Jézussal.
Budapestre visszaérve hálát adtam
Istennek a csodáért, hogy bár individuumként indultam el a zarándoklatra, egy közösség tagjaként érhettem
haza.
Szlávik András

MISSZIÓS BARÁTOK
TALÁLKOZÓJA
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házban, Budatétényben

Június 30.
• misszió argentínában
Előadó: Varga János svd atya
július–augusztus
• nyári szünet
17.15 – kezdés (szentségimádás és gyónási
lehetõség) • 18.00 – szentmise • 19.00 –
elõadás • 20.00 – agapé, kötetlen beszélgetés
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Velünk utazott a Fekete Madonna
A częstochowai kegykép Körömben

Áprilisban zarándokúton vettünk részt Lengyelországban, hogy a hit évében hálát adjunk Istennek a hit ajándékáért. A zarándoklat keretében olyan esemény részesei
lehettünk, amely mindenki szívében mély nyomot hagyott.
Körömben, ami az Egri Főegyházmegye területén fekszik, még csak viszonylag rövid ideje dolgoznak verbiták.
Az ottani plébánia épülete a XVIII. század elején a pálosok
vendégháza volt. A magyar alapítású rend napjainkban nagyon szépen működik Lengyelországban is, a legnagyobb
lengyel Szűz Mária-kegyhelyen, Częstochowában.
Ezáltal egyfajta lelki kapcsolat alakult ki Częstochowa és
Köröm között, melynek a magyar és a lengyel nép, valamint
a pálosok Szűz Mária-tisztelete adja az alapját. A verbita
rend lengyelországi missziós barátai, akiknek igazgatója

Wieslaw Dudar verbita atya, elhatározták, hogy megajándékozzák a körömi plébániánkat a Fekete Madonna képével.
A zarándoklat során Częstochowában szentmise keretében – amelyet Lando Modest atya, körömi plébános mutatott be – Wieslaw atya megáldotta és átadta nekünk a jótevők nevében a kegykép hiteles másolatát.
„Tegyetek meg mindent, ami csak mond” – a megáldott
kép mellett a zarándoklat mottója, Mária szavai is végigkísérték utunkat. A Szűzanya hív minket a nagy feladatra,
hogy Körömben is valóra váltsuk a hívekkel együtt, akiknek
a többsége roma származású, mindazt, amit az Úr mond.
Jézus szívének egyik legnagyobb vágya az egység megvalósulása. Ennek építése a magyarok és cigányok között a
feladat, amelyért a Fekete Madonna közbenjárását kérjük.
A körömi Kisboldogasszony-plébániatemplomban május 26-án helyeztük el ünnepi szentmise keretében a
Częstochowai Szűzanya képét.
Burbela Gergely svd

MISSZIÓS MISESZÖVETSÉG
Drága kincs önmagunk és mások számára
„Az Eucharisztia Jézus üdvözítõ jelenléte a hívõk közösségében, és mint lelki táplálék az Egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat történelmi zarándokútján.”
(II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia 9)

A szentmise az a kincs, amelyben Jézus Krisztus érted és értem, vagyis értünk ajánlja fel
önmagát az Atyaistennek. Az igazi áldozatos szeretet iskolája, amelyben általa és vele
együtt imádkozhatunk önmagunk és mások szükségleteiért. Élõ és elhunyt szeretteinket
azzal ajándékozhatjuk meg, hogy mindennap misét mondatunk értük. A miseszövetségi
tagság által napi hét szentmisében ajánlhatjuk Istennek a hozzánk közel állókat. A miséket verbita missziós atyák mondják a világ különbözõ tájain. Bankszámlaszám:
11600006-00000000-12713314
A miseszövetségbe lépés egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulással történik, mellyel a szegény országok missziós munkáját segítjük. Banki átutalás esetén, a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a befizető postai elérhetőségét és a befizetett személy vagy személyek neveit. Kérésre
csekket és tájékoztatót küldünk.

Postacím: Missziós Titkárság • Burbela Gergely svd
9731 Kõszeg, Park u. 1. • verbita@verbita.hu • 06-30/418-9196

verbita
baráti kör
Hívjuk a testvéreket a Verbita Baráti Körbe! Olyan közösség vagyunk, melynek tagjai – bár nem feltétlenül ismerik egymást,
mégis – együtt imádkoznak nap mint nap
a missziókért. Felvételi díj nincs. Kérjük
a jelentkezõket, hogy adják meg nevüket,
születési idejüket és születési helyüket,
valamint postacímüket. Missziós Titkárság, 9730 Kõszeg, Park u. 1. • tel.:
06–30/418–9196 • verbita@verbita.hu
Megküldjük a felvételi igazolást az ajánlott,
missziókért végzendõ rövid napi imádságokkal együtt. Ugyancsak küldjük a Világposta címû missziós újságunkat negyedévenként. Halász Lajos svd minden hónap
15-én szentmisét ajánl fel a Verbita Baráti Kör tagjaiért és azok szándékaira.
2013. nyár –
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Imaközösségek

Nagyböjti kincsgyűjtés
A missziós imaközösségek és
a Verbita Baráti Kör közös lelkigyakorlatáról
Idén először szerveztek a verbiták és
a missziós nővérek közös nagyböjti lelkigyakorlatot az Isteni Ige Világmissziós Imaközösségek, valamint a Verbita
Baráti Kör tagjainak március 21. és
23. között. Az egész országból, tizenegy közösségből érkeztek testvérek a
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házba,
hogy mélyebb kapcsolatot alakítsanak
ki Istennel és egymással, s megerősítsék egymást Isten igéjének hirdetésben.
A Szentlélek a lelkigyakorlat során a
szenvedés értelmének és gyümölcseinek, mint lelki kincseknek felfedezésére hívott minket. Burbela Gergely atya
gondolatébresztő kérdései közül több
is eszembe juttatta tiltakozásomat,
értetlenségemet egy-egy nehéz helyzetben. Szent Arnold, Pió atya és Boldog II. János Pál pápa szenvedésről írt
gondolatai, valamint Gergely atya személyes példái segítettek mélyre evezni
életünkben. A szilencium, a délelőtti
szentségimádás, a szentgyónás is ezt
a célt szolgálta. A napok fénypontját
jelentette, mikor körbeálltuk az Úr
asztalát a szentmisében. Felemelő és
megrázó pillanatokat élhettünk át a
tanúságtételek alatt, amikor megosztottuk egymással a szenvedéseink során meglelt kincseinket.
A péntek délután az imaközösségi
tagok számára értékeléssel, tervezéssel
telt. Mi, a baráti kör tagjai Szabó Alex
testvér vezetésével a verbita rend történetével, életével ismerkedtünk.
Este a hitvallás mondatainak átelmélkedését segítő, csodálatos vetítés
szolgált bevezetőül ahhoz, hogy azután szavakba foglaljuk személyes hitvallásunkat, bizalmunkat és szeretetünket a végtelen Isten iránt. Másnap,
a lelkigyakorlatot lezáró szentmisében
néhányan vállalkoztak arra, hogy megosszák imádságukat a közösséggel.
A sok lelki ajándék mellett írásos
formában megkaptuk az apostoli hitvallást, és egy nagyon kedves húsvéti
bárányt, amely már Urunk feltámadásának ünnepére vezetett minket.
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Nagyon hálás vagyok, hogy részese
lehettem ennek a gazdag lelki programnak. Reményeink szerint ennek
első gyümölcseként plébániámon,
Budafok-felsővárosban is megalakul a
missziós imaközösség. Ezúton is szeretnék ezért köszönetet mondani a
gondviselő Istennek, s mindenkinek,
aki a lelkigyakorlaton hozzájárult gazdagodásunkhoz, és további munkájukhoz az Úr bőséges áldását kérem.
M. Wágner Katalin

Missziós adományok az igazán rászorulóknak
A ke
resz
tény élet híd, amely az üd
vös
ség föld
jé
re, az iga
zi bol
dog
ság
hoz ve
zet. En
nek az építésére kaptunk meghívást. Hisszük és reméljük, hogy lelki és anyagi támoga
tásunkkal segíteni tudunk másokon. A missziós munka, amelyet a misszionáriusok vé
geznek a világon, az imádsággal, az igehirdetéssel és a szociális munkával együtt lesz
teljessé. A verbiták által segíthetünk azoknak a tõlünk távol élõ szegényeknek, akik saját
erejükbõl nem tudják kórházaikat, iskoláikat, ültetvényeiket és a megélhetésükhöz szük
séges dolgokat elõteremteni és fenntartani. Segíthetünk nekik, hogy ne csak a megélheté
si gondok kössék le a figyelmüket. A legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI a verbita
Missziós Titkárság.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-12713314
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
• tel.: 06-30/418-9196, 06-94/562-205 • e-mail: verbita@verbita.hu

Kérésére tájékoztatást és csekket küldünk.

Kis misszionárius

Pünkösdi ajándék
Jézus nagyon sokat tett értünk. Emberré lett értünk, szenvedett és meghalt
a keresztfán értünk, feltámadt értünk.
Amikor búcsúzott a tanítványaitól, látta, hogy milyen szomorúak lettek, mert
már nem fogják látni őt többé a földön.
Akkor megígért nekik még egy nagy

ajándékot. Azt mondta: „Jobb nektek,
ha elmegyek. Mert ha nem megyek el,
a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha
azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” Pünkösdkor Jézus ígérete beteljesült, amikor a Vigasztaló tűznyelvek
alakjában leszállt az apostolokra.

Milyen ajándékot küldött a tanítványoknak Jézus? Kiről mondta, hogy ő a
Vigasztaló?
Megtudod, ha a tűznyelvekbe beírod
a megfelelő betűket.

Keresd meg a táblázatban a Szentlélek gyümölcseinek nevét, és írd be azokat a lenti képen a gyümölcsökbe!
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Új missziós titkár
a magyar rendtartományban
Nagy örömmel tájékoztatom a Világposta kedves olvasóit, a Verbita Baráti Kör, a Missziós Miseszövetség,
az imaközösségek tagjait és minden missziós barátunkat, hogy az Isteni Ige Társaságának általános főnöke,
Heinz Kulüke atya kinevezte a magyar verbita rendtartomány új missziós titkárát, Magung Fransis atyát.
Fransis atya 2005-ben jött missziós szolgálatra Magyarországra. A nyelvtanulás és a
plébániai gyakorlat után hat éven át ő
volt a verbita kispapok és testvérek prefektusa, azaz nevelője. A Missziós Titkárság júliustól az ő vezetése alatt működik.
Ehhez az új szolgálathoz szívből kívánjuk neki Isten áldását.
Burbela Gergely svd
tartományfőnök

A

Világmisszió
12. Országos Ünnepe
október 12.
a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban
és a gimnázium dísztermében
9.30 Bevezető program, közös éneklés
10.00 Köszöntés – verbita provinciális és a Pápai Missziós
Művek vezetője
10.30 Előadás
11.30 Szentmise – főcelebráns Udvardy György pécsi
megyéspüspök
Délután színes műsorok és előadások a gimnázium dísztermében.
17.00 Záró ima

Mindenkit szeretettel
várunk!

tavaszi számunk megfejtése: „A szeretet nélküli hit terméketlen; (míg a) hit nélküli szeretet kétségek között (vergődő érzelem marad)”. Nyertesek: Boros Béláné – Bük; Komjáti Magdolna – Budapest; Nagyné Tánczos Tímea
– Újszász. Gratulálunk! Aktuális rejtvényünkben Ferenc pápa buzdításának második felét rejtettük el: „Minden
keresztény olyan mértékben missziós lelkületű, amennyiben…” Beküldési határidő: július 31.
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