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Az igazi szeretet és a valódi bizalom alkotják minden jó 
közösségi munka alapját. (Janssen Szent Arnold)

Rendünkben május 11. és 27. között generális vizitáció zaj-
lott, amelyre hatévente kerül sor. A vizitátor az indiai szár-
mazású Gregory Pinto atya volt, aki a generális tanács tagja.

A látgatás célja, hogy a társaságunk általános vezetősé-
ge betekintést nyerjen a magyarországi missziós munkába, 
hogy megerősítsen bennünket e szolgálatban, valamint hogy 
a tapasztaltak alapján új irányelveket fogalmazzunk meg. 
Fontos, hogy önmagunkra tekintsünk, és meglássuk, mi az, 
amit folytatni kell, és mi az, amit esetleg meg kell szüntetni. 
A majdnem háromhetes vizitáció során Gregory atya meglá-
togatta közösségeinket, beszélt a rendtestvérekkel, találko-
zott világi segítőkkel és missziós barátokkal. 

Imádkozzunk, hogy rendtartományunk tovább szolgálja 
Isten országának terjedését magyar földön!

B.G.

Gaál Jenő atya 1929. szeptember 23-
án látta meg a napvilágot a Celldömölk 
mellett fekvő Kemenesmagasin. Édes-
apja korán meghalt, édesanyjára négy 
gyermek maradt igen nehéz időkben. 
Jenő atya egy gyermektelen családhoz 
került Sorkifaludra, ahova 2006-ban 
visszatért, és a mai napig ott végzi lel-
kipásztori munkáját.

A negyedik elemi osztály elvégzé-
se után Gaál Jenőt felvették Kőszegre  
a kisszemináriumba. 1948-ban álla-
mosították a gimnáziumot, és a bencés 
tanárok a missziósházban tanították  
a diákokat. 1949-ben, amikor a misszi-
ósházat is bezárás fenyegette, az elöljá-
rók külföldre küldték a növendékeket. 
Így Jenő atya 1949 januárjában átlép-
te a határt tizenhét rendtársával. Még 
abban az évben Németországba került  

a Bonn melletti Szent Ágoston-szeminá-
riumba, ahol 1954-ben pappá szentelték. 

1955 tavaszán Észak-Argentínába 
kapott missziós kinevezést. Amikor 
Juan Domingo Perón elnök egyház-
üldözésbe kezdett, elöljárói azt taná-
csolták neki, ideiglenesen menjen Pa-
raguayba. 1956. január 1-jén indult el 
Misionesen és Posadason keresztül Pa-
raguayba. Ott dolgozott 1989-ig, ami-
kor elöljárói Magyarországra küldték.

Kőszegen Bellér Lajos atyával együtt 
elindította a Cursillo mozgalmat. Bér-
be vették a bencés székházat, és lakha-
tóvá tették. Jenő atyának nagy szerepe 
volt abban, hogy a tartomány vissza-
kapta Kőszegen a Szent Imre Missziós-
házat, a budatétényi és kiskunfélegy-
házi területeket. Évente több cursillót 
tartott, emellett 2004-ig ő volt a ma-
gyar rendtartomány tartományi gond-
noka is.

Közben elmúlt több mint huszonöt 
esztendő, és Jenő atya azóta is segíti 
támogatni Magyarország düledező 
keresztjét. Teszi ezt imáival, vezek-
léssel, a korából adódó betegségeinek 
felajánlásával, aszketikus életével és  
a Mária Rádióban leadott számos el-
mélkedésével.

Jenő atya személyében igaz prófé-
tát ismerhettem meg. Élete, missziós 
és lelkipásztori munkája mindig Isten 
nagyobb dicsőségét szolgálja. Segítse 
őt az Úr, hogy még sok évig támogat-
hassa a magyar nemzet düledező ke-
resztjét!

Juhos Ferenc svd
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Házunk tája

Hatvan éve szentelték 
pappá Gaál Jenő atyát

Generális vizitáció

Gaál Jenő atya magas színvonalú 
munkájáért állami elismerésben,  
a Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jében részesült augusztus 20-án. 
Ezúton is gratulálunk, és Isten ál-
dását kérjük további missziós szol-
gálatára!
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Házunk tája

Minden háznak szüksége van 
alapra, e nélkül nem állhat fenn so-
káig. Ha az alap erős, akkor a ház 
is stabil. Így van ez az örömmel is. 
Ha szilárd az alapja, akkor az öröm 
is stabil és erős, és – ahogyan Jézus 
megígérte – senki nem veheti el tő-
lünk.

Örömöm alapja abban rejlik, amit 
imádni szoktam az életemben. Fe-
renc pápa nemrégen így fogalmazott 
egy twitter üzenetében: „Amikor 
nem Istent imádjuk, akkor valami 
más előtt hódolunk. A pénz és a 
hatalom hamis bálványok, amelyek 
gyakran elfoglalják Isten helyét.”

Mit imádok valójában? Istent? 
Egy másik embert? Magamat? Egy 
macskát, egy kutyát? Egy…? Amit 
imádok, az örömet okoz nekem – ez 
természetes. Ugyanakkor az élet azt 
mutatja, csak az Isten imádása ad 
olyan örömet, amely minden hely-
zetben jelen van. Minden más elmú-
lik, nem elégíti ki teljesen az emberi 
szív vágyait, és a nehéz időkben nem 
adja meg a lelki békét, ami derűssé 
teszi az életünket. Ha azonban az 

alap szilárd, akkor szüntelenül, a jó 
és a nehéz időkben is tudok örülni, 
ami keresztény értelemben azt je-
lenti: képes vagyok hálát adni min-
den időben, és mindenhol meglátni  
a gondviselő, szerető Isten akaratát. 
Igazi öröm csak az Isten imádásán 
alapulhat, amikor elfogadjuk az ő 
irányítását.

Szent Pál azt mondta: „Örülje-
tek az Úrban szüntelenül” (Fil 4,4). 
Azért mondta ezt, mert ha hűsége-
sen megmaradunk a hálaadó imád-
ságban, az segíteni fog nekünk, hogy 
olyan emberek legyünk, amilyenről 
Isten a teremtéskor álmodott. Hogy 
olyan emberek legyünk, amilyenek 
valójában mi is lenni akarunk. Krisz-
tus feltámadása az egyetlen oka, 
hogy szüntelenül örülni tudunk. 
Jézus nem azt mondja, hogy meg-
mutatja nekünk az utat, hogyan kell 
élni, hanem azt: „én vagyok az út” 
(Jn 14,6). Imádni Jézust, aki a Meg-
váltó, az már maga az öröm. Akkor 
is, ha szenvedés közepén állunk, 
mert ő az út, aki győzelemre vezet  
a rossz és a halál fölött.

Idén ismét szeretettel várjuk a Vi-
lágposta kedves Olvasóit október 
második szombatján a Világmisszió 
Országos Ünnepére, amit most elő-
ször Budatétényben tartunk. Ott, 
készülve a 2016-os centenáriumi 
évre, közösen is megéljük Szent Pál 
szavait: örüljetek szüntelenül, hogy 
az egész világ felismerje: Jézus tanít-
ványai vagyunk.

Burbela Gergely svd
tartományfőnök

Örüljetek az Úrban szüntelenül

Rendtestvérünk Fertőszentmiklóson 
született 1929. december 13-án, és ott 
is járt elemi iskolába. 1940-ben ment 
Kőszegre missziós növendéknek, ahol 
1946-ban kezdte meg a noviciátust, és 
1948-ban tett először fogadalmat.

A szerzetesrendek feloszlatása után  
a Győri Egyházmegye kötelékébe lé-
pett, és ennek megfelelően Győrben 
is végezte teológiai tanulmányait, köz-
ben 1954-ben – már illegálisan – örök-
fogadalmat tett. Így szentelték pappá 
1955-ben.

Kisbéren és Magyarkimlén, majd 
1958-tól Ácsott, végül 1959-től Ta-
tabánya–Hatostelepen szolgált káp-
lánként. 1960. május 20-tól Agostyánban lett plébános, 
majd 1978. december 15-től oldallagos plébániaként 
Vértestolnát is rábízták.

Az agostyáni templom külsejét 
1963-ban és 1994-ben renováltatta. 
1980-ban a templombelsőt is felújít-
tatta, s az ábrázolások között – Ma-
gyarországon elsőként – helyet kapott 
társaságunk öt évvel korábban boldog-
gá avatott alapítója, Janssen Arnold is.

1989. szeptember 16-ától Vértestol-
nán lakott. Az itteni templomot 1992-
ben és 1997-ben külsőleg renováltat-
ta, majd 1998-ban a kétszázötven éves 
plébániaépületet is tataroztatta.

Egyházközségeit öregségében sem 
hagyta magukra, nyugdíjazása után 
2011-ig folytatta a lelkipásztori 
munkát, mikor is rokonaihoz költö-

zött. Állapota súlyosbodásával a győri papi otthonba ke-
rült. Gyula atya június 22-én a győri kórházban hunyt el.

T.Z.

Elhunyt Markó Gyula atya
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Nagy örömmel készültünk Mező-
kövesdre. Bár már tíz éve vagyok Ma-
gyarországon, eddig még nem volt al-
kalmam elmenni erre a szép helyre, így 
én is kíváncsian vártam a látogatást. 
Mint mindig, egy kis eltévedés után 
(tévedni emberi dolog) érkeztünk meg 
a mezőkövesdi katolikus templom elé, 
ahol a plébános, Medvegy János a sek-
restyéssel, Pacza Gáborral együtt várt, 
és nagy örömmel fogadott bennünket. 
Bementünk a templomba, ahol Gábor 
mesélt nekünk a történetéről és a szép 
festményekről. 

Ezután a plébániai kisbusszal elin-
dultunk megnézni Mezőkövesd ne-
vezetességeit. Gábor először a Matyó 
Múzeumba vitt el minket, ahol a he-
lyi népművészet kincseit tekintettük 
meg. Vettünk is pár igen szép emlék-
tárgyat. Azután sétáltunk a városban, 
megnéztük a régi nádfedeles házakat 
és a gémeskutakat. A régi házakban 
úgy éreztük, mintha otthon lennénk. 
Megnéztük, hogyan készülnek a kü-
lönleges, csak erre a vidékre jellemző 
edények és kerámiatárgyak. Az egyik 

legcsodálatosabb pillanat az volt, ami-
kor beléptünk a Mezőgazdasági Gép-
múzeumba, ahol több száz gép van 
kiállítva szépen és tisztán. Hajdu Ráfis 
János, a múzeum alapítója nagy szere-
tettel fogadott és mesélt, megmutatott 
mindent. Sokat beszélgettünk és na-
gyon megkedveltük egymást. Jóked-
vű és jószívű embert ismertünk meg 
benne, aki meghívott az otthonába, 
és finom borral kedveskedett nekünk. 
Megismerkedhettünk a feleségével is, 
aki derűs és mosolygós volt. Éppen 
akkor ünnepelték házassági évfordu-
lójukat, ezért énekeltünk nekik, és 
imádkoztunk értük. Mindenki számá-
ra nagy öröm találkozni velük. 

Ezek után már meg is éheztünk. 
Gábor megbeszélte az egyik helyi csa-
láddal, hogy készítsenek nekünk ma-
tyóföldi gulyáslevest. Nagyon vártak 
bennünket, mi pedig a gulyást. Megér-
keztünk és láttuk, valóban sokan vár-
tak minket. Helyi szokás szerint volt 
megterítve az asztal is. Imádság után 
leültünk, és jó étvággyal ettük az ételt. 
Fabien meg is fogadta a „gulyásmes-

ter” parancsát, miszerint háromszor 
kell meríteni.

Ebéd után népi játékokat próbál-
tunk ki, majd elköszöntünk, de ha-
zafelé még megálltunk meglátogatni 
Varga János atya testvérét és nagyma-
máját, akik nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. 

Szeretnénk köszönetet mondani  
a plébános atyának és Gábornak, aki 
végig velünk maradt, és megmutatta 
Matyóföld kincseit, valamint minden-
kinek, aki szeretettel fogadott ben-
nünket, és felejthetetlenné tette a ki-
rándulást. Egy élményekkel teli, szép 
inkulturációs nap után tértünk vissza 
mindennapi életünkhöz.

Madassery Benvin Sebastain svd

Hivatásgondozás

Matyóföld szívében
Az inkulturációs program folytatódik

Sokféle módon szentelhetjük életünket a misz-
sziónak. Krisztusi küldetésébõl fakadóan minden 
keresztény ember misszionárius saját családjá-
ban, közösségében, munkahelyén. Nem annyira  
a szóbeli hithirdetés, mint inkább a hiteles élet-
példa a meggyõzõ a mai kor embere számára. 
Egyesek azonban külön szerzetesi, misszioná-
riusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, 
hazájuk, kontinensük határain túl is meg szeret-
nék osztani másokkal. A verbita missziós atyák és 
testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dol-
goznak együtt Óceánia, Afrika, Amerika és Európa 
sok-sok plébániáján, iskolájában, kórházában, 
menekülttáborában, szociális intézményében, 
hogy Krisztus örömhírét minden ember megis-
merje. Ha úgy érzed, hogy missziós hivatásod 
van, ha misszionárius akarsz lenni, ismerd meg 
a verbiták közösségét! Szívesen válaszol kérdése-
idre:  Hurgoi Sándor svd 
• Názáret Missziósház 
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5. 
• e-mail: hivatas@verbita.hu

HIVATÁSOM A MISSZIÓ
„A misszió nem áldozat, hanem kiváltság.”

(Freinademetz Szent József) 



sta2014. ősz – Világp 5

Az önismeret fontos képességünk. 
Még olyan életbevágó kérdésekben is 
segít – nemcsak magunknak, de má-
soknak is –, mint az Isten felé vezető 
út megtalálása vagy az ezen az úton 
való megmaradás. Elérésének egyik 
fontos eszköze az önnevelés, melynek 
segítségével az emberből érett egyéni-
ség válik. 

Az érett, valódi önismerettel rendel-
kező egyénnek nincs szüksége öncélú 
szórakozásra, hanem alkot, és utána 
tud ünnepelni. Nem a reklámok után 
megy, nem azt követi, amit a világ 
kínál fel a tévelygőknek, hanem saját 
belső forrásból táplálkozik, képes az 
önálló döntéshozatalra. Tudja, hogy 
merre tart, így életét egy hivatás szol-
gálatába tudja állítani. És tisztában 
van azzal, hogyha valakit jobban sze-
ret, mint Istent, de kevésbé, mint ön-
magát, akkor bűnben él, és óvakodik 
ettől.

Vegyük például Keresztelő Szent 
Jánost. Amikor faggatják, ki ő, nem-

csak a nevét mondja, nem egysze-
rűen magáról beszél, hanem az Is-
tentől kapott feladatát mutatja fel:  
„A pusztába kiáltónak szava vagyok” 
(Jn 1,23). Személyisége annyira érett, 
és olyan hatással van a környezeté-
re, hogy hiába zárják börtönbe, még 

akkor is hallgatnak rá; kivégzik, s 
Heródes még akkor is tart tőle, neki 
tulajdonítja a csodatevő erőket (Mt 
14,2). Ennyire képes átformálni  
a forró imádság, az Istennel való szo-
ros együttlét az odaszánt életet.

András Zoltán svd

Isten igéje táplál

Vagyok…
Az Istenhez vezető önismeretről

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 ér-
tem, vagyis értünk ajánlja fel önmagát az Atyaistennek. Az iga-
zi áldozatos szeretet iskolája, amelyben általa és vele együtt 
imádkozhatunk önmagunk és mások szükségleteiért. Élõ és 
elhunyt szeretteinket azzal ajándékozhatjuk meg, hogy minden-
nap 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 felvétel a miseszövetségbe egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulással 
tör ténik személyenként, mellyel a szegény országok missziós mun-
káját segítjük. Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük fel-
tüntetni a befizető postai elérhetőségét és a befizetett személy vagy 

személyek neveit. Kérésre csekket és tájékoztatót küldünk.

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

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

A budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban szeretet-
tel várunk mindenkit, aki lelki felfrissülésre vágyik. 

A www.szentarnold.hu oldalon tájékoztatást adunk a lelki-
gyakorlatos ház különböző korosztályoknak szóló, csoportos 
és egyéni programjairól, az Isteni Ige Társasága és a Szent-
lélek Szolgálói Missziós Nővérek által szervezett lelkigyakor-
latokról és evangelizációs eseményekről, valamint a ház által 
nyújtott szálláslehetőségekről.

Hozzád kiáltunk Urunk nyo-
morúságunkból, amely bűneink 
miatt szakadt ránk, hozzád, aki 
megmentesz, hozzád, aki szaba-
dulásunk vagy, és akinek hálá-
val tartozunk, hogy nem terhelsz 
minket nehezebb kereszttel, mint 
amit még elbírunk. Arra kérünk  
a Boldogságos Szent Szűz közben-
járása által, hogy szabadítsd meg 
a keleti keresztény testvéreinket 
a szörnyű csapásoktól, amelyet 
elszenvednek, és vezesd őket a te 
békés, boldog szombati nyugal-
madba! Ámen.
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Világmisszió

Ölelő karokba zárva
Tajvan és a verbita misszió anyai szemmel

Tajvanról 2012 előtt szinte semmit 
sem tudtam, csak annyit, hogy egy szi-
get valahol a „világ végén”. Egy nyári 
napon azonban bizonyossá vált, hogy 
a fiam, Farkas Gergely oda megy misz-
szióba. 

Az vesse rám az első követ, aki 
anyaként nem azt kereste volna lázas 
kíváncsisággal az interneten és a köny-
vekben, milyen veszélyek leselkednek 
gyermekére egy távoli földön, idegen 
kultúrában. Csak a negatívumok jutot-
tak el az agyamig, szívemig: a földren-
gések, a hőség, a tájfunok, a bizonyta-
lan külpolitikai helyzet. A fiam és az 
előjárói is igyekeztek megnyugtatni, 
hogy jó helyre megy, nem lesz elszige-
telve a világtól, könnyen teremthetünk 
kapcsolatot, hiszen fejlett az informa-
tikai rendszerük, elvégre a forgalom-
ban lévő számítástechnikai eszközök 
nagy részét az országban gyártják. 

Tamáskodó voltam, és az elmúlt két 
évben újabb és újabb aggodalmaim let-
tek: hogyan tud haladni a nehéz nyelv 
elsajátításával? Talál-e segítő baráto-
kat? Van-e módja nyugodtan pihenni 
abban a klímában? Mennyire bizton-
ságosak az épületek? Megfelelően táp-
lálkozik-e? Sok ilyen, ma már csacs-
kaságnak tűnő kérdéssel gyötörtem 
Gergőt. Hihetetlen volt számomra, 
hogy csak pozitív dolgokról mesélt. 
Azt gondoltam, hogy érezve aggodal-
mamat, csak meg akar nyugtatni, hogy 
merjem a sorsát még inkább Istenre 
bízni.

Lassan megérlelődött a terv, hogy 
2014 nyarán unokám, Annamari kí-
séretében meglátogatom, megnézem, 
hogyan él, hogyan talált otthonra, és 
hogyan működik ott a verbita misszió.

Akik már megélték, hogy szeretteik-
kel hosszú idő után újra találkozhat-
nak, azok átérzik az örömöt, ami ben-
nük volt azon a késő délutáni órában, 
mikor megérkeztünk Taojüan nemzet-

közi repülőterére. Harminckét fokos, 
esős, fullasztóan párás hőség volt, de 
legalább kevésbé volt feltűnő a kívül-
állóknak a szemünk körüli nedvesség, 
az elcsukló hangunk, a tétova, bizony-
talan mozdulataink. Csodálatos volt 
látni, hogy a fiam jókedvű, sugárzóan 
vidám, és nem látszik rajta a kor, igaz, 
mintha soványabb lenne.

A Tajpej-Újvárosban lévő Fu Jen Ka-
tolikus Egyetemre mentünk, ahol Ger-
gő otthona, szolgálati és tanuló helye 
van, és ahol rendtestvérei is élnek.  
A verbiták által 1961-ben újraalapított 
egyetem bejáratnál áll egy hatalmas, 
ölelő karokra emlékeztető kereszt, 
amely egész ottlétünk szimbólumának 
tekinthető. Szilárdan, egyszerűen, fe-
gyelmezetten „őrzi” a bejáratot, mu-
tatja az utat, és hirdeti az intézmény 
értékrendjét, ugyanakkor van benne 
valami vonzó, békességet, nyugalmat 
sugárzó. Mintha azt mondaná: „Isten 
hozott, lépj be, befogadlak, örülök ne-
ked, pihenjél meg! Hazataláltál.”

Bármerre is jártunk a következő há-
rom hétben az országban, az emberek 
szeretete, a végtelen óceán szabadsága 

keleten, a felhőkbe burkolózó magas 
hegyek, a sűrűn lakott városok fegyel-
mezett és biztonságos forgataga, az 
őslakosok tizenötezer éves kultúráját 
őrző mesevilág vagy a nyugati partvi-
dék sziklái, simogató sós vize, féltve 
óvott élővilága ezt az első benyomást 
erősítette bennünk.

Ez a rövidke beszámoló kevés ah-
hoz, hogy leírjam, mi mindent jelen-
tett számunkra ez az út. Egy tizenöt 
éves kamaszlánynak életre szóló min-
tát adott közösségi életről, önzetlen 
szeretetről, mindenki számára termé-
szetes munkafegyelemről, megterem-
tett és megélt bizalomról, becsületes 
magatartásról. Egy édesanyának azt  
a megnyugtató érzést, hogy a gyerme-
ke jó helyen van, és a bizonyosságot, 
hogy az elmúlt évek nyugtatgatása 
nem az aggodalmaskodó szívének 
szólt, hanem a valós helyzetről nyúj-
tott hiteles képet.

Tajvanon az emberek minden tal-
palatnyi helyet kihasználnak, hogy 
növényeket ültessenek, élelmiszert 
termesszenek. A környezetvédelem 
nem csak egy hangzatos szlogen, ha-
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nem gyakorlat. Természetes a má-
sok munkájának megbecsülése, és  
a közbiztonsággal nincs gond. 

Önkéntelenül is felmerül a kérdés: 
ha ilyen fejlett a társadalom érték-
rendje, mit keresnek itt a missziósok? 
Megőrizni, segíteni azt, ami van, nem 
hagyni, hogy elvesszen, ami érték.  
A „lehajtott fejű emberek generáció-
jának” (egyre többen okos telefonnal, 
tablettel a kezükben közlekednek, áll-
nak sorba, „kommunikálnak”) szüksé-
ge van arra, hogy az idegenek észreve-
tessék velük, milyen nagy szeretetből, 
tiszteletből, alázatból, belső fegyelem-
ből táplálkozó örökséget hagytak rájuk 
az őseik, és ezt meg kell őrizniük. Nem 
megy ez egyedül nekik sem, szükségük 
van Isten segítségére, a kegyelem ere-
jére, a Szentírás útmutatására. Amikor 
„Gergő atya” prédikációja, beszélgeté-
sei alatt az emberi arcokon látott meta-
kommunikációs jelekben gyönyörköd-
tem, anyaként büszkeséget és örömöt 
éreztem. Egy szót sem érttettem ab-
ból, ami elhangzott, de éreztem, hogy  
a gondolatok, amelyeket Isten akaratá-
ból közvetíthetett, a szívekig, lelkekig 
hatottak. Az a szeretet pedig, amivel 
a plébános atyák, nővérek fogadtak, 
szállást adtak, vendégül láttak bennün-
ket, annak is köszönhető, hogy az el-
múlt két évben elfogadták, befogadták 
a fiamat Tajvanban.

Jártunk egy óvodában is – ezek szá-
ma sajnos rohamosan csökken, mert 
nincs elég gyermek. Az intézményt, 
amit meglátogattunk, egykor a misszi-
ósok építették. Az atyák észrevétlenül, 
személyes varázserejükön keresztül 
juttatják el Isten szeretetét, meghívását 
a családokhoz.

Tajvan legfontosabb Mária-kegyhe-
lye Wan Jin kisvárosban van. A temp-
lomot 1863-ban a domonkosok ala-
pították. Az ottani zarándokok vagy 
a gyerekeknek programot szervező 
felnőttek látszólag semmiben sem kü-
lönböztek azoktól, akik egy magyar-
országi búcsújáró helyre látogatnak. 
Talán egyvalamiben: jobban figyeltek 
egymásra, és ezért még inkább érezhe-
tő volt a kegyelem.

Tajpejben a missziós közösséggel el-
töltött utolsó reggel örök emlék ma-
rad. A több nemzetből érkezett atyák-
nak a miséről kiszűrődő, lelket erősítő 
éneke segített megszólalnom, hogy 
megköszönjem vendégszeretetüket. 
A szemükből rám sugárzó melegség-
nek köszönhetően – kortól függetle-
nül – mindenkit fiamnak éreztem, és 
anyaként öleltem magamhoz. Szívem 
legrejtettebb zugából táplálkozó sze-
retettel mondtam ki, hogy boldog va-
gyok, hogy ilyen testvérei, családja van 
Gergőnek. Tudom, köztük otthonra 
lelt tőlem távol is. Mindenkor segítik, 
támogatják egymást, hogy teljesíteni 
tudják alapítójuk akarata szerinti kül-
detésüket, és tudom, hogy nem adód-
hat olyan nehézség, amivel nem tudnak 
együtt, Isten segítségével megbirkózni. 
Igazi csoda az, aminek részesei, alko-
tói ebben a távoli országban. Az elöljá-
rójuk válasza, bíztatása egybecsengett  
a bennem élő gondolatokkal: örül-
nek Gergő jelenlétének, büszkék arra, 
hogy ilyen testvérük van, s ha valaha 
elkerül tőlük, akkor is segítő figye-
lemmel kísérik missziós munkájában. 
Biztosítottak arról, imádkoznak ér-
tem, mintha saját édesanyjuk lennék, 
hogy utunk hazafelé biztonságos le-
gyen. Akkor nem is gondoltam, mi-
lyen óvó erő volt az imájuk: ugyan-
azon az Ukrajna feletti légifolyosón 
repültünk hazafelé, ahol nem sokkal 
később megtörtént a tragédia a malaj-
ziai géppel.

Mióta hazaértem, nem csitul ben-
nem az érzés, hogy milyen jó lenne 
viszontlátni a Tajvanon élő embere-
ket, és erőt meríteni belőlük, hogy 
átadhassam azt az őszinte szeretetet, 
becsületességet, munkabírást, mások 
tiszteletét, amit közöttük tapasztal-
tam. Azóta imáimat az új családomért 
is mondom, akikhez a fiam vezetett 
el, akiket általa kaptam. Unokám, An-
namari pedig megtapasztalhatta, mit 
jelent megélni egy idegen kultúrában 
is az otthon biztonságát, szeretetét és 
a katolikus hitet. Imádkozzunk értük 
együtt!

Egyed Zsuzsanna
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Az idén nyáron megrendezett verbita 
táborok mottója ez volt: „Élet igazi 
örömmel”. E három szó olyan üze-
netet hordoz, amit mindannyiunknak 
fel kell ismernünk, a szívünkbe kell 
vésnünk, és meg kell mutatnunk a vi-
lágnak. 

Idén is három korosztály számára 
szerveztek a verbiták missziós tábort 
Kőszegen. A táborozást az általános 
iskolások kezdték, a középiskolások 
folytatták, és az egyetemisták zárták.

Mind a gyermek, mind az ifjúsági 
tábor résztvevőinek száma megközelí-
tette a kilencven főt. Az ország minden 
tájáról, sőt az országhatáron túlról is 
érkeztek diákok. A táborokat nemcsak 
a földrajzi különbségek tették színessé, 
hanem az is, hogy a résztvevők között 
voltak, akik gyermekotthonból vagy 
családok átmeneti otthonából érke-
zett.

A tábor idejére mindenkit beosztot-
tak egy „kis csoportba”. Ebben a kis 
körben zajlottak a reggeli imák és el-
mélkedések, a kiscsoportos beszélge-
tések és a játékok. A csoportok között 
folyt a versengés az ügyességi játékok 
és az akadályverseny során is. Ezen 
csapatokon kívül négy műhelyhez le-
hetett csatlakozni a hét során: tánc, 
ének-zene, dráma és média. A műhe-
lyek feladata az volt, hogy Élet igazi 

Nyári élmények, örök kincsek
Beszámoló a missziós táborokról

„A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez.  
Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében 

elment, eladta mindenét, amije csak volt és megvette  
a szántóföldet.” (Máté 13,44)

Rengeteg szeretetet kaptam mindenki-
től, megélhettem az életet igazi öröm-
mel. Nagyon sokat adott a minden-
napi szentmise a közös énekléssel és  
a szentségimádás is. A tábor csúcspontja 
és egyben zárása a pénteki „városmisz-
szió” volt, amikor az SOS Gyermekfalu 
gyermekeivel játszottunk, majd a főté-
ren előadtuk azt a táncot, amit a tábor 
alatt tanultunk. Az örömünket vittük 
ki a városba. Köszönöm Istennek és 
mindenkinek, aki bármit is tett azért, 
hogy ez a tábor ilyen jól sikerült! 

Magdi
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Nyári élmények, örök kincsek
Beszámoló a missziós táborokról

Köszönöm, hogy ott lehettem. 

Nekem legjobban az akadály-

verseny és a miniolimpia tet-

szett. Nagyon jó volt, hogy 

minden nap volt szentmise, és 

mindegyiken új énekeket tanul-

hattam. Izgalmas volt készülni 

a műhelymunkákon, és szépek 

voltak az előadások. És nagyon 

finom volt az ebéd is. Nagy kö-

szönet a szervezőknek! 
Tamás   

örömmel címmel kis műsort állítsanak 
össze és adjanak elő a búcsúestén.

A harmadik táborba, amely a fia-
tal felnőtteké – vagy inkább a gyerek 
lelkű felnőtteké volt –, Forintos Luca 
által kapunk betekintést: „Az idei 
egyetemista tábor is tele volt progra-
mokkal, amelyek között volt csendes 
imádság, elgondolkodtató előadás, 
tánc, kőszegi és szombathelyi város-
nézés, kirándulás, kvízjáték és Ki mit 
tud, amikor mindenki megmutathat-
ta, milyen tehetség rejtőzik benne.  
A szentmisét minden nap más verbita 
atya mutatta be. A búcsúestén pedig 
egy bálon vehettünk részt, melynek 
előkészületeiből mindenki kivette  
a részét. Örülök, hogy ebben az évben 
is el tudtam menni a verbita egyete-
mista táborba, és így ismét sok élmény-
nyel gazdagodhattam.”

A táborokban megtapasztalt élmé-
nyek által kincsekre találhattunk a 
lelkünkben. Kincsekre, amelyek bol-
dogsággal töltenek el minket, amelye-
ket nem vehetnek el tőlünk, amelyek 
életünk során mindig mosolyt csalhat-
nak az arcunkra. És legfőképpen olyan 
kincsekre, melyek segítenek abban, 
hogyan éljük az életet igazi örömmel, 
és melyek majd elvezetnek minket az 
öröm forrásához, Istenhez.

Bucsuházy Enikő

„A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez.  
Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében 

elment, eladta mindenét, amije csak volt és megvette  
a szántóföldet.” (Máté 13,44)
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Növendékek a Názáret Missziósház kertjének 

egyik eldugott szögletében, valamikor 

1925–27 között

A Názáret Missziósházat 1924 októberében maga Csernoch János esztergomi bíboros-hercegprímás áldotta meg, jóllehet Budatétény akkoriban még a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozott.

Josef Feikus a missziós növendékekkel 

az 1927–28-as tanévben

Az Isteni Ige Társa-
sága 2016-ban ünnepli 
a verbiták magyaror-
szági letelepedésének 
századik évfordulóját. 
A centenáriumi évre 
készülve hálát adunk 
Istennek a kapott ke-
gyelmekért, és tisztelet-
tel gondolunk azokra  
a verbita szerzetesek- 

re, akik az elmúlt száz 
évben odaadóan szol-
gáltak a magyarországi, 
illetve a világmisszió-
ban. Előző lapszámunk-
ban indított soroza-
tunkban fényképekkel 
is felidézzük az elmúlt 
évszázad fontos állomá-
sait, pillanatait.

Közelebb hozott történelemCentenáriumi fotóalbum 1926–1935

Egy civil tanár az 1929–30-as  

tanév növendékeivel. Köztük 

van a későbbi első Kínába  

ment magyar misszionárius, 

Scheuermann József.

Peter Wodarka és Josef Schmidt 
a missziós növendékekkel az 

1926–27-es tanévben
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re, akik az elmúlt száz 
évben odaadóan szol-
gáltak a magyarországi, 
illetve a világmisszió-
ban. Előző lapszámunk-
ban indított soroza-
tunkban fényképekkel 
is felidézzük az elmúlt 
évszázad fontos állomá-
sait, pillanatait.

Közelebb hozott történelemCentenáriumi fotóalbum 1926–1935

2014 márciusától a centenáriumi év előkészületire, illet-

ve az ünnepi rendezvények költségeire szervezünk gyűj-

tést. Kérjük, adományaikkal segítsék, hogy méltó módon, 

a világmissziót minél többekkel megismertetve ünnepel-

hessük meg rendtartományunk centenáriumát. Adomá-

nyaikat a verbita Missziós Titkárságon keresztül juttat-

hatják el, a Világpostában található sárga csekken vagy 

az alábbi számlaszámra befizetve:
11600006–00000000–12713314

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 
centenárium

Hálásan köszönünk minden adományt!
A missziósház kápolnája

Josef Schmidt a növendékekkel a még ki nem bővített budatétényi templomnál 1928–29-ben

Együttlét az osztályteremben

Cesare Orsenigo apostoli nuncius 1927-ben 

meglátogatta a Názáret Missziósházat

Az 1924-ben megvásárolt villát 1929-ig 

kétszer is bővíteni kellett, ezért olyan 

zegzugos a Názáret Missziósház
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Amikor 2013 októberében és novemberében két hatalmas 
természeti katasztrófa sújtotta a Fülöp-szigeteket, az Isteni 
Ige Társasága általános rendfőnöksége – Heinz Kulüke gene-
rális atyával az élén, aki hosszú éveken át a Fülöp-szigeteken 
teljesített szolgálatot – nemzetközi gyűjtést rendelt el. Emel-
lett a térségben dolgozó rendtársak külön is kértek adomá-
nyokat ismerőseiktől és barátaiktól, hiszen az őket ismerő 
emberek nekik akkor is adtak, ha egyébként egy általános, 
„névtelen” gyűjtésbe esetleg nem kapcsolódtak volna be. 
Aki személyesen ismert adakozni vágyókat és rászorulókat, 
az nemcsak az anyagi javak célba juttatását tudta elősegíteni, 
de lelki hidat is tudott építeni az emberek között. A gyűjtés 
mérete és sokrétűsége miatt azonban sokakban felmerült  
a kérdés: miképpen lehet az ilyen sok helyről érkező ado-
mányokat lelkiismeretesen elosztani? Ezért szeretném be-
mutatni egyik segélyakciónkat. 

A múlt év október 15-én bekövetkezett 7,2-es erősségű 
hatalmas földrengésnek Bohol szigetén volt az epicentruma. 
Cebu városa, ahol én is lakom, szintén nagy károkat szen-
vedett, ám mivel a város egy másik szigeten helyezkedik el,  
a károk nagysága össze sem mérhető azzal, ami a szomszé-
dos Boholon történt. Rengetegen meghaltak, és több száz 
éves épületek dőltek össze. Néhány héten belül, november 
8-án azonban újabb katasztrófa ért bennünket. Egy szuper-
tájfunnal kellett szembenéznünk, amelynek Cebu városától 
mintegy százhúsz kilométerre északra húzódott a csapásvo-
nala. Csaknem mindent elsöpört Cebu sziget északi részén és  
a tőlünk keletre fekvő Leyte sziget nagy részén is, különö-
sen a fővárosában, Taclobanban.

A szigetvilág középső részén szinte egyedül a károsult 
területek súlypontjában elhelyezkedő Cebu városa maradt 
működőképes, így ez vált a három rászoruló terület (a saját 
sziget északi része, a szomszédos Bohol, illetve Leyte sziget) 
felé irányuló segélyakciók kiindulópontjává. Nálunk to-
vábbra is működött a repülőtér és a kikötő. Cebu városnak 
volt is annyi tartaléka, hogy segíthessen.

A verbita misszionáriusok a meglévő intézményhálózatuk-
ra támaszkodva szervezték meg segélyakcióikat. Cebuban  
a rend egy húszezer hallgatót számláló magánegyetemet 
vezet, melynek programjában a szakmai oktatás mellett 
a szociális értékekre nevelés is fontos szerepet játszik. Az 
egyetemen az intézmény saját, szociális tudatot formáló 
kezdeményezései mellett két úgynevezett JPIC (Justice, 
Peace, Integrity of Creation) szervezet is működik a rend 
irányításával. Ezek mind bekapcsolódtak a két természeti 
katasztrófa utáni újjáépítésbe.

Két és fél hónappal a tájfun pusztítása után járunk. Élel-
miszerek és egészségügyi eszközök hevernek mindenfelé  
a verbita egyetem sportcsarnoka alatti hatalmas teremben, 

mely kantinnak épült, de most raktárként szolgál. Az ál-
talános rendfőnökség felhívására sorra érkeznek a segély-
szállítmányok a közelebbi országokból, főleg Koreából és 
Kínából. Bár a rendi vezetés kérte a külföldi rendtarto-
mányokat, hogy ne természetben küldjék adományaikat, 
szomszédaink mégis így tettek. Természetesen örömmel 
fogadunk mindent, ám aki nem érti a kínai vagy a koreai 
írásjeleket, az csak a dobozokra ragasztott apró címkékből 
tudja kisilabizálni, honnan is érkezett az adomány.

Sokan szorgoskodunk a teremben. Kis csomagokba pa-
koljuk szét a nagy zsákokban érkezett cukrot, száraztésztát 
és szappant. Ez fontos, hiszen csak így lehet szétosztani a 
rászorulók között. Ereje van az együttműködésnek: majd-
nem éjfélig dolgozunk együtt verbita atyák, testvérek, test-
vérjelöltek, egyetemi oktatók és diákok.

Szombat este indítjuk útnak a szállítmányt. A verbiták 
– más szervezetektől eltérően – nem bíznak maradéktala-

Lelki hidakat 
is építve
Segélyakció Leyte szigetén

 Ezt az új tantermet a verbita egyetem 
épitészhallgatói nyári szakmai 
gyakorlatuk alatt építették fel.

A verbita egyetem épitészeti tanszékének kutatói 
olyan átmeneti hajlékokat fejlesztenek ki, melyek 

gyorsan és egyszerűen felépithetőek idegen telken 
is. A telektulajdonosok rendszerint csak egy-két 
évre engedik meg  a viharkárosultak ottlakását, 
akiknek ezután máshová kell költözniük. Viszont 

vihetik magukkal a házukat, amely szétszerelhető, 
és egy új telken ismét összeállítható.
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Világmisszió

nul a helyi hatóságokban, melyek a mendemonda szerint 
időnként hajlamosak a korrupcióra. Ezért a verbita misszió 
saját teherautóival viszi el az emberekhez az adományokat. 
A szállítmányt a szerzetesek közül és az egyetemről tobor-
zott segítők kísérik autóbuszon, hogy aztán saját kezűleg 
rakjanak ki mindent. Így biztosan a rászorulókhoz kerül az 
adomány. 

Mielőtt elindulnánk Leyte szigetére, szentmisén veszünk 
részt. Eguen Docoy rendi felelős szentbeszédében kiemeli 
az anyagiak mellett a lelki segítségnyújtás fontosságát is.  
A kikötőben kis nehézség támad: még a hatalmas kompha-
jó számára is nehéz a két, zsúfolásig megrakott, tizenegy-
ezer egységcsomagot őrző teherautó és a segítőket szállító 
autóbusz. 

Viharos az idő, a kisebb hajókat még kifutni sem enged-
ték, a nagy komp is billeg a tengeren. Leytén óriási eső fo-
gad, mely minden reményünk ellenére sem áll el. Így jutunk 

el Tabango községbe, annak is Campokpok nevű település-
részére. Leyte sziget egyik legelhanyagoltabb része ez. Itt 
született a taclobani verbita iskolában szolgáló egyik atya, 
William. Ő készítette elő az akciót. Amikor megérkezünk, 
hatalmas várakozó sokaságot látunk. Máskor talán még tet-
szene is a színes esernyők kavalkádja, de mivel rettenetesen 
zuhog, azt sem tudjuk, a buszból kiszállva hogyan jutunk el 
a községházáig, ahol a helybeliek ünnepélyesen szeretné-
nek köszönteni minket. 

William atya elmondja földijeinek, miért jöttünk, hoz-
zátéve, lelki segítséget is hoztunk, ami legalább annyira 
fontos, mint a csomagok. Ma a missziónak párbeszéd-
dé kell válnia! Ennek jegyében nemcsak mi meséljük el 
a külföldi adományok hátterét, hanem meghallgatjuk  
a campokpokiak énekét, akik ezzel is köszöntenek minket. 

Néhány segítő a teherautó tetejére mászik, vállalva, hogy 
teljesen átázik, hiszen ott nincs ponyva. Fentről adogatják 
le a csomagokat. Én, aki a filippínó átlagnál magasabbra 
nőttem, leszek a köztes láncszem a fentről adogatók és  
a földön osztogatók között. Megpróbálunk bebújni 
a ponyva alá a zuhogó eső elől, de nem használ sokat. 
Ugyanakkor jó érzés látni, hogy minden szépen, szerve-
zetten megy. A rászorulók fegyelmezetten állnak sorba, 
mindegyikük rózsaszín kupont tart a kezében, melyet  
a helyi önkormányzat adott át azoknak, akikről tudják, 
hogy a tájfun tönkretette a házukat. Éppen annyi segély-
csomagunk van, amennyi rózsaszín cédulás sorban álló. 
Elkerültük, amitől tartottam, és ami sok segélyosztásnál 
megtörténik: többen várnak segítséget, mint amennyi cso-
mag van. Itt minden jól meg volt szervezve, és az emberek 
hálásak.

A visszaút nem olyan egyszerű. Egyik kikötőből megyünk 
a másikba, mert feltámadt a szél, és a parti őrség nem enged 
minden hajót a tengerre. Ahol vissza akartunk menni, ott 
nem indul a komp, a másik kikötőben pedig a hatalmas 
teherautóink már nem férnek be a hajóba. Úgy döntünk, 
hogy a segítők visszamennek Cebuba, de az autók Leyte 
szigetén maradnak további intézkedésig. Valóban nagyok 
a hullámok, mégis időben visszaérkezünk Cebuba. Hálát 
mondunk Istennek a szerencsés útért, a lelkes segítőkért – 
és értetek is, jólelkű adományozókért.

Lányi Béla svd

A Fülöp-szigeteki rászorulók javára adományait a 
Missziós Titkárságon keresztül juttathatja el, a Vi-
lágpostában található sárga csekken vagy az aláb-
bi számlaszámra befizetve: 

11600006–00000000–
12713314

A közlemény rovatban 
kérjük feltüntetni:

 Tacloban

Hálásan köszönünk 
minden adományt!

A szupertájfun alatt lerombolódott műemlék isko-
laépület sorsa kérdéses A tanulók az új tanterme-
ket használják.

MISSZIÓS BARÁTOK  
TALÁLKOZÓJA  

a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban, 
Budatétényben

SZePTeMBeR 28. 
• A KIHívÁSOK KöZePeTTe HOgyAN FORMÁL ISTeN

Előadó: Szeles Dorottya

OKTÓBeR 26. 
• öRöM KöRöMBeN...

Előadó: Chavvakula Lourduraju svd

NOveMBeR 30. 
• egy édeSANyA LÁTOgATÁSA A MISSZIÓBAN

Előadó: Egyed Zsuzsanna (Farkas Gergely svd atya édesanyja)

• 17.15 – kezdés (szentségimádás és gyónási lehetõség) 
• 18.00 – szentmise • 19.00 – elõadás 
• 20.00 – agapé, kötetlen beszélgetés
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Levelek a misszióból

Az első magyar verbiták 1934-ben 
mentek távoli misszióba. Ternay János 
szeptember 14-én indult el Kínába, 
Nyugat-Kanszuba. A hosszú, három 
hónapig tartó hajóútjáról útinaplót 
írt, amely 1935 folyamán részletekben 
megjelent a Világpostában. Ternay Já-
nos Steynből vonattal ment Genová-
ba, ott szállt fel a Kínába tartó Majna 
fedélzetére. A hajó október 2-án futott 
be Colombóba, Ceylon (ma Sri Lanka) 
legnagyobb városába. Mi most itt csat-
lakozunk képzeletben a magyar misszi-
onáriushoz…

Korán érkeztünk a kikötő közelé-
be, de még nem lehetett bemenni, és 
így nyílt tengeren megállva vártuk az 
angol urat, hogy bevigyen bennünket 
a szép és nagy kikötőbe. A hivatalos 
útlevél és rendőrségi igazolások után 
motorcsónakon siettünk a városba. 
Colombo mindent jóvátett, és elfelej-
tetett minden kellemetlenséget, mely-
lyel a Vörös-tenger és általában a hosz-
szú út Port-Saidtól Colombóig egybe 
volt kötve.

Szeptember 15-e óta most vagyunk 
először szárazföldön. Némelyek attól 
féltek, hátha már nem tudnak raj-
ta járni. Jól ment, különösen, mikor  
a nap nyakunkba ült, igyekeztünk 
árnyékot találni, és onnét szemlélni  
a szép és hatalmas délszaki növénye-
ket és gyümölcsfákat, melyek már az 
állomás közelében elterülő parkban 
magukra vonták a figyelmet. A banánt, 
kókuszpálmát stb. most láttuk először  
a maga hazájában és termőfáján.  
A park különben ugyanazt a képet 
mutatta, mint a mi városi parkjaink, 
ahol a munkanélküliek járnak-kelnek, 
azzal a különbséggel, hogy itt a fák ár-
nyékában hevernek… 

Engem leginkább az emberek érde-
kes, tarka-barka képe érdekelt: szinga-
lézek, indusok, kínaiak, európaiak és 
ki tudja, hány féle ember lakik itten. 
Utunk a tengerpart felé vezetett, és 
valóban nem sajnáltuk, hogy megint 
tengert néztünk, mert amit itt láttunk, 
az igazán megragadó volt. Először hal-

lottuk a tenger zúgó morajlását, mely 
mint a természet óriási orgonája zú-
gott-búgott mélységeket járó akkord-
jaival. A habzó hullámok ezer meg 
ezer orgonasíp gyanánt tornyosulnak, 
és mindegyike szüntelen muzsikál  
a természet alkotójának, az isteni kar-
mesternek vezénylete alatt.

Nagy örömünkre rátaláltunk egy ka-
tolikus templomra, melybe betértünk 
és imádkoztunk. A hajón éppen csak 
szentmise alatt van jelen az Úr Jézus, 
itt megint állandóan, így bennünket is 
várt. Sokáig tudtunk volna imádkozni, 
hiszen annyi mondanivalónk lett vol-
na, de az idő rövidsége nem engedte 
meg. Azért röviden megemlékeztünk 
hozzátartozóinkról, jótevőinkről, há-
lát mondtunk eddigi szerencsés utun-
kért, és egyben új segítséget kértünk, 
hogy a tenger hullámainak csillapítója 
legyen kegyes, és vezérelje hajónkat 
biztos kikötőbe. 

Gyors iramban végigjártuk a város 
különböző negyedeit, így a kínai üzle-
teket, ahol a többi között láttam budd-
hista képeket, európai meztelensége-
ket, Szent Antal-, Madonna-képeket 
és nem kis csodálatomra egy magyar 
huszárt ábrázoló képet. Buddha, Krisz-

tus, erkölcstelenség egy tarisznyában, 
más szóval: az üzlet, a pénz, a mam-
mon mindent össze tud egyeztetni,  
a lényege az egésznek az, hogy anya-
gi haszon származzék belőle, az esz-
közök mellékesek. A hajónkhoz érve 
nyomban elindultunk. Colombóban 
kiszállt egyik útitársunk, és helyébe 
jött egy Fülöp-szigeti fiatal bennszü-
lött orvos. Hamar megismerkedtem 
vele, és miután megtudtam, hogy Ma-
gyarországon is járt már, jó barátok 
lettünk. Már több mint egy éve utazik. 
Kínában, Japánban, Amerikában és 
Európában, különösen Németország-
ban, Ausztriában, Bécsben tanult, és 
négy napot töltött el Budapesten. Igen 
dicsérte. A többi között szerette a csir-
kepaprikást és a tokajit. Igen sajnálta, 
hogy nem járt vidéken, különösen 
mikor megmutattam a magyar vise-
letről és népszokásokról Budapesten 
szerzett felvételeimet. Megint el akar 
menni Magyarországra. Katolikus lé-
vén meginvitáltam az 1938-as Szent 
István-jubileumra, melyen én ugyan 
nem vehetek részt, de talán ő. Mani-
lában búcsúztunk el egymástól egymás 
hazáját éltetve: ő „Éljen!”, és én maláj 
nyelven: „Mábuháj!”

Az isteni karmester vezénylete alatt
Részletek Ternay János útinaplójából

Az első magyar misszionáriusok búcsúztatása Budatétényben. Az ülő 
sorban balról a második Ternay János, mellette jobbra Hubert Hansen 
provinciális atya. A sor jobb szélén Scheuermann József ül, aki szintén 
akkor indult Kínába, Dél-Santungba.
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Örökségük kötelez

Az elmúlt hónapokban a világ orszá-
gaiban sorra megemlékeztek a „nagy 
háború” kitörésének századik évfor-
dulójáról. 1914. július 28. nem ün-
nepnap, hiszen a háborúban nincsen 
győztes fél. Az első világháború majd 
húszmillió áldozata és hozzátartozóik 
is mind a háború vesztesei. 

Ugyanakkor voltak igazi hősök is, akik 
a harcra kényszerítettekért, a szenvedő-
kért küzdöttek. Szolgálatuk valóban 
hősies küzdelem volt. „Vitézeink küz-
döttek ember ember ellen; mikor pedig 
megsebesültek, akkor a gyógyító szere-
tet, az ápoló könyörület küzdött sebek s 
halál ellen, hogy azokat szerezze meg az 
életnek, kik meghalni nem féltek” – írta 
Prohászka Ottokár. Közéjük tartoztak  
a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek, 
akik az orvosok mellett más női szerze-
tesrend tagjaival, illetve rengeteg laikus 
ápolónővel együtt próbálták enyhíteni  
a fronton harcoló katonák szenvedéseit. 

A háború első évében a hadiszerencse 
mindjárt elfordult a Monarchiától, és 
az orosz „gőzhenger”, ahogy akkoriban 
mondták, nemcsak Galíciát foglalta el, 
hanem a Kárpátok csúcsait és hágóit is, 
úgyhogy már-már a magyar Alföldet ve-
szélyeztette. Ebben a katonailag válságos 

pillanatban, november 18-án érkezett 
meg Kassára az első öt missziós nővér a 
Ferences Mária Misszionárius Nővérek 
öt tagjával együtt, hogy a városban fel-
állított katonai kórházban megkezdjék 
szolgálatukat. A kassai azonban csak 
egyike volt azoknak a frontkórházak-
nak, ahol nővéreink katonákat ápoltak. 

Kassán az elsődleges feladat nem any-
nyira a sebesültek ellátása volt, mint in-
kább a háborús évekre nagyon is jellem-
ző járványokban szenvedők kezelése.  
A tífuszkórházat a korábbi kadétis-
kolában alakították ki. A kényszer 
szülte helyzetet a kassai püspök, 
Fischer-Colbrie Ágoston a gondvise-
lés ajándékaként élte meg. Így ugyan-
is püspöki székhelyén letelepedtek 
a Szentlélek Szolgálói Missziós Nő-
vérek, akiket még stockeraui diák-
korában ismert meg, és akik iránt 
már akkor eltelt csodálattal, mint 
azon nők iránt, akik Krisztusért és  
a hit hirdetéséért mindet vállaltak.

Nem is kellett a nővérekben csalatkoz-
nia. Néhány hét múlva Kassát annyira 
megközelítették a cári csapatok, hogy el 
kellett rendelni a város részleges kiüríté-
sét. A kolostorokban és a kórházakban 
összekészülve várták az emberek a kite-

lepítést. A lakosság nagy része elmene-
kült, és a katonai elöljáróság is elhagy-
ta már a várost, de a missziós nővérek 
végtelen nyugalommal végezték tovább 
feladatukat és nyugtatták a betegeket 
mindaddig, míg a veszély el nem hárult. 

Később a generális nővér újabb rend-
társakat küldött a városba, így egy idő-
ben tizenöten dolgoztak Kassán. Közben 
a ferences nővéreket máshova helyezték 
át, ugyanakkor a feladatok egyre csak 
szaporodtak. Egy másik kórházat is  
a missziós nővérekre bíztak, ahol a se-
besülteket – mai szóval élve – rehabili-
tálták. Itt orosz hadifoglyokat is ápoltak, 
ezzel is kifejezve Isten feltétel nélküli 
szeretetét. Amikor véget ért a tífuszjár-
vány, a nővérek közvetlenül a harcme-
zőről érkező sebesültek ápolásával foly-
tatták a munkát.

Azt azonban biztos nem gondolták, 
hogy a tífusz, a kolera és a vérhas után 
a háború utolsó évében fog megérkezni 
az a járvány, amelyik a legnagyobb ál-
dozatot kívánja tőlük: a spanyolnátha.  
A súlyos áldozat pedig egyik társuk, 
Blasia nővér élete lett. 

A járvány miatt történhetett meg az 
is, hogy bár már véget ért a háború,  
a várost elfoglalták a cseh megszálló 
erők. A magyar, valamint az osztrák or-
vosoknak el kellett hagyniuk a várost, 
és így a kórház orvos nélkül maradt, de 
a nővérek nem adták fel a küzdelmet  
a betegekért. Végül a járvány lecsen-
gésével, 1919 áprilisában hagyták el 
Kassát a Szentlélek Szolgálói Missziós 
Nővérek, hogy később, már békésebb 
körülmények között egyszer majd visz-
szatérjenek.

Tóth Zoltán svd

Az ápoló könyörület küzdelme
Missziós nővérek a „nagy háborúban”

Kedves Missziós Barátaink!

Mióta a verbita rend Isten csodálatos se-
gítségével Magyarországon újra legálisan 
elkezdhetett tevékenykedni, folyamatosan 
azon vagyunk, hogy a lassan száz éves ha-
zai történelmünket minél aprólékosabban 
feldolgozzuk, és a már feledésbe merült 
események emlékeit megőrizzük az utó-
kornak. Mivel azonban 1950-ben a magyar 
régió archívuma eltűnt, ez a kutatás nem 
egyszerű.

Ezért szeretnénk kérni kedves baráta-
ink 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 magyaror-
szági múltjának, rendtestvéreink tevékeny-
ségének megismerésében. Köszönjük!

Tóth Zoltán svd
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Missziós nővérek

Tegnap átszaladt hozzánk a szomszéd néni. Nagyon bol-
dog volt, mert hazaért a fia egy hosszú távollét után. Az 
asszony mindig nagyon aggódik a fiáért, minden este felhív-
ja, és minden imádságot érte mond. A fia jelenléte a legna-
gyobb öröm és ünnep a számára. 

A férje a legtöbb időt a kertben tölti, mert ott mindenki 
meghallgatja. Korán reggel azzal kezdi a napot, hogy meg-
gyújtja a pipáját, és a kutyájával kimegy a kertbe. Először 
üdvözli a fákat, virágokat, madarakat, majd Istenhez fordul 
áldását kérve az otthonára, a feleségére, a gyermekeire és 
a kertjére. Tegnap felfedezett egy fészket, amelyben fiókák 
vannak. Ez nagy öröm volt a szemében, és elhatározta, hogy 
ezen a napon nem fog dolgozni, mert számára ez ünnep.

Az ablakomtól nem messze lakik a kertészünk, aki na-
gyon szerény ember. Azt mondja, gyakran imádkozik, és  
a magány számára a legnagyobb szabadság, mert akkor biz-
tos, hogy hallgat és ért. Ha szabadnap van, bárki, aki a háza 
mellett elmegy, zenét hall. A zene a kertészünk számára  
a jelenlét érzését adja, az ének értelmet ad az ünneplésnek. 
Néha táncol is, hogy a zene ritmusában fejezze ki a háláját. 
A gyerekek is boldogok és mosolyognak, amikor ezt látják. 
Akkor a homokos úton is kezdődhet az ünnep: a gyerekek 
hívják a felnőtteket a közös táncra és ünneplésre, mert Af-
rika számára a kettő ugyanazt jelenti.

A mindennapi élet apró örömei értelmet adnak a menny-
ország felé vezető utunknak. Az öröm tánca, a zene, a fió-
kás fészek, a fiú hazatérése – kis feltámadások az emberek 
történetében, amelyek a szürkeséget ünneppé változtatják. 
Mindenkinek vannak olyan pillanatai, amelyek számára az 
ünnep érzését adják. Fontos, hogy ezekben a pillanatokban 
minden erőnkből örüljünk és higgyük Istenben, aki min-
denkinek ad apró örömöket, és azt szeretné, hogy felfedez-
zük ezeket, és hálásak legyünk.

Apró örömök
Zok Dolores missziós nővér 
Afrika bölcsessége 
című könyvéből

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

SZENTLÉLEK SZOLGÁLÓI 
MISSZIÓS NŐVÉREK

Több mint háromezer nővérünk tevékenykedik a világ negyvenhét or-
szágában. 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

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 épí té sé re kap tunk meg hí vást. Hisz -
szük és re mél jük, hogy lel ki és anya gi tá mo ga tá sunk kal se gí te ni 
tu dunk má so kon. A mis  szi ós mun ka, ame lyet a mis  szi o ná ri u-
sok vé gez nek a vi lá gon, az imád ság gal, az ige hir de tés sel és  
a szo ci á lis mun ká val együtt lesz tel jes sé. A verbiták ál tal se-
gít he tünk azok nak a tõ lünk tá vol élõ sze gé nyek nek, akik sa ját 
ere jük bõl nem tud ják kór há za i kat, is ko lá i kat, ül tet vé nye i ket és 
a meg él he té sük höz szük sé ges dol go kat elõ te rem te ni és fenn-
tar ta ni. Se gít he tünk ne kik, hogy ne csak a meg él he té si gon dok 
kös sék le a fi gyel mü ket. 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.

missziós adományok 
az igazán rászorulóknak
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A világ a mi plébániánk

Nem lehet figyelmen kívül hagyni 
Ázsia világra gyakorolt befolyását, sem 
általánosságban, sem a misszió tekin-
tetében. Ázsia népességének három 
százaléka katolikus, de az ott élő hívek  
a világ katolikusainak tizenegy százalé-
kát teszik ki. 

Az Isteni Ige Társasága ausztrál rend-
tartománya, amely magában foglalja 
Új-Zélandot és Thaiföldet is, tükrözi 
a világegyházban zajló változásokat.  
A tartomány misszionáriusai közül hat-
vankilencen Ázsiából, tizenhárman Eu-
rópából, hatan Amerikából, egy ember 
pedig Afrikából érkezett. A hatvanki-
lenc pap, a hét örökfogadalmas testvér 
és a tizenhárom szeminarista feladatai 
között szerepel a plébániai szolgálat, az 
oktatás-nevelés, a hivatásgondozás és 
egyéb apostolkodás, valamint a szociális 
és egészségügyi segítségnyújtás.

Ausztrália lakosságának csak mint-
egy két százaléka őslakos, a társadalmat 
többségében a bevándoroltak alkotják: 
legnagyobb részben keresztény euró-
paiak, de az utóbbi évtizedekben nagy 
számban érkeztek migránsok Délkelet-

Ázsiából is. Ez mondható el Új-Zéland 
népességéről is. A papság egyre idősebb 
mindkét országban, és nincs is sok re-
mény e tendencia megfordulására. 
Thaiföldön az őslakosság mellett sok 
kínai bevándorló él, délen pedig erős a 
muzulmán malájok beáramlása. A több-
ségében buddhista társadalom jól együtt 
tud élni a katolikusokkal, azonban vidé-
ken az egyház anyagi gondokkal küzd.

A plébániákon örömmel fogad-
ják a külföldi papokat, szerzeteseket.  
A verbiták – a híd szerepét betöltve – 
kilenc multikulturális, többnemzetiségű 
plébánián szolgálnak Ausztrália és Új-
Zéland nagyvárosaiban, de jelen vannak 
a távol eső vidékeken is. Közép-Auszt-
ráliában és Thaiföldön a bennszülött 
közösségek körében is szolgálnak.

A tartomány apostoli tevékenységé-
hez tartozik az Isteni Ige Társasága és  
a Szentlélek Szolgálói által közösen 
létrehozott Vallásközi és Kultúraközi 
Kapcsolatok Intézetének a működte-
tése, mely a kölcsönös megértést, elis-
merést, együttműködést mozdítja elő  
a különböző kultúrájú és vallású em-

berek között. Válaszképpen a helyi 
papság csökkenésére a verbita misz-
szionáriusok kifejlesztettek egy fel-
nőttképzési programot, melynek célja  
a katolikus és más felekezetek vezetői-
nek felkészítése és motiválása a vallás-
közi párbeszédre. Aktívan részt vesznek 
a tengerentúli egyházmegyés vagy más 
rendből érkező papok és szerzetesek 
felkészítésében az ausztráliai missziós 
munkára, továbbá az egyházban szolgá-
ló laikusok képzésében is. Melbourne-
ben teológiai és missziológiai oktatási 
központot vezetnek.

Jelentős szerepe van a rendtartomány-
nak az igazságosság, a béke és a teremtett 
világ megőrzése területén kifejtett szer-
vezői tevékenységben: pasztorális tervet 
készítettek a Darwini Egyházmegye és 
a közép-ausztráliai bennszülött katoli-
kusok számára. Ugyanakkor a verbiták 
tevékenyen is részt vesznek a segítség-
nyújtásban: jelen vannak a városi sze-
génynegyedekben az egész tartomány-
ban, Thaiföld legszegényebb régiójában 
pedig megkezdték a szolgálatot a HIV 
és AIDS áldozatai körében. Létrehozták 
a Mindenkor Segítő Szűz Mária Köz-
pontot az AIDS-betegek családjai szol-
gálatára. A központból, amelyhez egy 
árvaház, valamint egy hospice ház tar-
tozik, felkészült laikusok járnak segíteni  
a távoli területeken élő betegekhez. 
Ezek a munkatársak vezetik tartomány-
szerte az állami iskolákban a HIV-felvi-
lágosító programokat is.

Az ausztrál tartomány misszionáriusai 
így foglalják össze szolgálatuk lényegét: 
„Keresztelő Szent Jánoshoz hasonló-
an, mi is törekszünk felfedezni a fényt, 
mely már jelen van, és tanúságot tenni 
erről a fényről az embereknek, akik 
közt dolgozunk. A Lélek arra hív ezek-
ben az országokban, hogy tanúságtevők 
legyünk a multikulturális nagyvárosok-
ban és a távoli országrészekben, hogy 
együttműködjünk a helyi egyházzal az 
egyház laikus vezetőinek képzésében, és 
szolgáljuk az igazságosság megőrzését és 
a vallásközi párbeszédet.”

Hajós Katalin

Tanúságot tenni a fényről
Az ausztrál rendtartomány
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Imaközösségek

A címben szereplő idézetet (1Kor 
13,8) meghalt testvérünk, Bense Sán-
dorné Marianna családja választotta. 

Marianna Kiskunfélegyházán, a 
Szent István-plébánián működő misz-
sziós imaközösség vezetője volt annak 
megalakulása, 2004. óta. Az évenkén-
ti, imaközösségeknek tartott lelkigya-
korlatokon, a világmissziós ünnepe-
ken és a kiskunfélegyházi közösségbe 
tett látogatások során derűs és elköte-
lezett asszonynak ismertem meg őt. 

Isten nagy szeretetet adott szívébe 
a férje és egész családja iránt, de eb-
ből a szeretetből másoknak is adott, 
miközben keresztény hitünk tovább-
adásán fáradozott. Nagyon fontosnak 
tartotta az imádságot az egész világért, 
a misszionáriusokért. Ugyanakkor, 
ahol csak tudott, tevékenyen is segí-
tett, például a missziós táborok javára 
történő gyűjtések során, vagy a Világ-
posta terjesztésével, amelyen keresztül 
a verbita renddel együttműködve Isten 
országát hirdette saját környezetben.

Elsősorban legyen hála Istennek 
Marianna életéért és áldozatos sze-
retetéért, amellyel családjában és  
a missziós imaközösségben hirdette az 
öröm evangéliumát. Ferenc pápa azt 
mondta, az örömtelen keresztény nem 
keresztény. Marianna életével, bol-
dogságával és szenvedésével is tovább-
adta ezt a szereteten alapuló örömöt.

Halálának pillanata is a gondvise-
lő Atyaisten szeretetéről tanúskodik.  

A missziós imaóra, majd az azt köve-
tő szentmise után hazatérve, szeretett 
férje karjaiban hívta őt magához Isten 
az örökkévalóságba. Temetése július 
30-án volt. Halála a fájdalom mellett 
a keresztény öröm üzenetét is hordoz-
za, amely az igazi szeretetben gyöke-
redzik, és soha nem szűnik meg. Le-
gyünk ennek az örömnek hirdetői!

Burbela Gergely svd

„A szeretet soha nem szűnik meg…”
Bense Sándornéra emlékezünk

VErbITA bAráTI kÖr
Hívjuk a testvéreket a verbita Baráti Körbe! 
Olyan közösség vagyunk, melynek tagjai – 
bár nem feltétlenül ismerik egymást – együtt 
imádkoznak nap mint nap a misszióért. Fel-
vételi díj nincs. 
Missziós Titkárság • 9730 Kõszeg, Park u. 1. 

• tel.: 06–30/418–9196  
• verbita@verbita.hu
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Kis misszionárius

Jézus, amikor halála előtt bú-
csúzott tanítványaitól, azt mondta 
nekik, hogy nagyon szereti őket: 
annyira, amennyire az Atya szereti 
őt. Majd még hozzátette, hogy azért 
mondta nekik ezeket, mert szeret-
né, ha annyira örülnének, amennyi-
re ő is örül, és hogy teljes legyen az 
örömük. Jézus tudta, hogy nagyon 
nehéz, szomorú napok várnak rá-
juk, de azt akarta, hogy a sötétség 
és a szenvedés ellenére legyen ben-
nük öröm, amely az ő szeretetéből 
fakad. 

Jézus felajánlotta önmagát értünk 
a keresztfán, megmutatta nekünk, 
hogyan szeret minket. Az, aki tud-
ja, hogy szeretik, vidám és boldog. 
Mi is azok lehetünk életünk min-
den helyzetében, mert Jézus nagyon 
szeret minket. Ő a legnagyobb örö-
münk és boldogságunk. De csak 
akkor leszünk igazán boldogok és 
vidámak, ha úgy, mint Jézus, meg-
szenteljük életünket másokért, ha 
nemcsak a saját boldogságunkat ke-
ressük, hanem megpróbálunk bol-
doggá tenni másokat is, és megoszt-
juk Jézus örömét és szeretetét.

Legyen 
bennünk 
öröm!

Az Apostolok Cselekedetei szerzője idézi Jézus szavait, aki arról beszélt, 
honnan fakad az igazi boldogság és öröm. Fejtsd meg az alábbi rejtvényt, és 
megtudod, mi az igazi boldogság titka!

Menj végig a rejtvényen úgy, hogy az első sárga hatszögtől 
kezdve összeszeded a betűket abban a sorrendben, aho-
gyan a kis ábra mutatja: sárga hatszögről mindig jobbra 
menj, rózsaszínről lefelé, pirosról balra, narancssárga hat-
szögről pedig mindig felfelé lépj. ▼

Az öröm a Szentlélek gyümölcse, és 
nagy ereje van. Tudod, hogy melyik 
szent mondta: „Az ördög fél a vidám 
emberektől”? A választ megtalálod az 
alábbi rejtvénben. ▼
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Mozaik

A nyári lapszámunk megfejtése: Szent XXIII. János pápa: „Sem aranyom, sem ezüstöm nincsen, de mindenemet, 
amim van, neked adom” (ApCsel 3, 6). Szent II. János Pál pápa: „Az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32). Nyer-
tesek: Bence Vilmos – Bátaszék; Dr. Makk Zoltán – Mosonmagyaróvár; Csomor Györgyi – Battonya. Gratulálunk! 

Aktuális rejtvényünk megfejtése Pál apostol egyik leveléből vett két rövid idézet. Várjuk a szentírási helyek megadását is. 
Beküldési határidő: október 31.


