VILÁGP STA
Újfolyam, XV évf. 2. sz.

A verbita missziós szerzetesek lapja

2019. nyár

„»Hittem, azért szóltam«,

mi is hiszünk, és ezért beszélünk”
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Városmisszió a felvidéki Szencen
Nyolc Magyarországon szolgáló verbita szerzetes tartott
városmissziót március 10. és 17. között a szenci Szent Miklós templomban Bošňák András káplán szervezésében.
A városban korábban 2003-ban, 2005-ben és 2006-ban
került sor hasonló eseményre. A világ számos országából
érkezett verbita szerzetesek között volt a Szenchez közeli
Nádszegről származó Juhos Ferenc svd atya is.
A városmissziót „A boldogságok – Jézus szemével és mai
szemmel” mottó jegyében rendezték. A misszionáriusok
arra buzdították a résztvevőket, hogy az Isten országát itt
és ma kell megélni, a boldogság pedig a kis dolgokban is
megtalálható, ha keresik, de nem az e világi múló dolgok és
élvezetek adják meg.
A hívek szentmiséken vehettek részt, melyek ünnepélyességéhez hozzájárultak az egyházi énekkarok és a helyi általános iskola leánykara. A szertartások során az atyák állandó
gyónási lehetőséget biztosítottak. A plébánia pasztorációs
központjában missziós előadásokat tartottak; rávilágítottak
a mindennapi ima fontosságára, a boldogság elérésének útjaira, valamint a közösség és a missziók kiemelkedő szerepére.
A verbita szerzetesek a misszió során külön találkoztak a
helyi közösségekkel, a rózsafüzér társulat tagjaival, a Jézus
szíve csoporttal, a kisgyermekes anyukákkal, a cserkészekkel, a ministránsokkal, az Édesanyák imája elnevezésű imacsoporttal, az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülők-
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kel. Meglátogatták az iskolai hittanórákat és az óvódásokat
is. Ők vezették a templom körüli keresztutat, valamint utcai evangelizációt tartottak a város főterén és sétálóutcáján.
A misszió utolsó estéjén nagy sikert aratott a verbita koncert, melyen bemutatkozott az egész verbita család, a papok, szerzetesek és szerzetesnővérek. A koncerten felcsendültek indiai, indonéz, angol, lengyel és szlovák egyházi
énekek, melyeket mindenki a saját anyanyelvén énekelt, de
magyar nyelvű közös éneklésre is sor került.
Szenci magyar hívek
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Legyen meg
a te akaratod
Az Isteni Ige Társasága magyarországi rendtartományának új tartományfőnöke Tete Remis svd atya. Május 1-jén iktatták be a kőszegi Szent Imre Missziósház kápolnájában. Remis atya megbízatása négy évre szól.
Az apostolok kérték Jézustól, hogy
tanítsa őket imádkozni. Jézus a legszebb imát, a Miatyánkot tanította meg
nekik. Az imádság első felében ezzel a
kéréssel fordulunk Istenhez: „Jöjjön el
a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is”(Mt
6,10). Ezzel Jézus maga is kereste az
Atya akaratát, és aszerint is cselekedett.
Isten akaratának keresése nem mindig
könnyű. Az ember többnyire bizonytalan, nem tudja pontosan, hogy tényleg
az-e az Isten akarata az ő életében, amit
éppen tenni készül.
A saját akaratunk megtalálása sokkal
könnyebb, mint Istené. Az ember tudja,
mire vágyik a szíve, és igyekszik elérni az álmait. De hogyan keressük Isten
akaratát az életünkben? Ez a folya-

mat elsősorban a benső életben zajlik.
A keresés imádsággal, szemlélődéssel
és megfontolással jár. A cél pedig, hogy
amit teszünk, az tetsző legyen Isten színe előtt.
Isten örül annak, amit cselekszem.
Ugyanakkor nem biztos, hogy nekem is
mindig tetszik Isten akarata. Valamikor
nagy öröm teljesíteni, de gyakran fájdalommal és szenvedéssel is jár. Mert ilyen
az Isten akaratának engedelmeskedni.
Isten akaratának keresése
és megvalósítása
Janssen Szent Arnold alapító atyánk
mindig arra buzdította a papokat, testvéreket és nővéreket, hogy keressék
Isten akaratát, minden élethelyzetben.
Isten nem enged semmit sem megtörténni életünkben, csak az ő akaratát.
Egy másik alkalommal Arnold atya azt
mondta: „Ne keresd mindenben a saját
akaratodat, hanem igyekezz mennyei
Atyádét teljesíteni. Ne akarj magadnak
tetszeni, hanem egyedül csak Istennek.
Kívánd, hogy téged megalázzanak,
de Istent mindenki dicsőítse.”Alapító
atyánktól megtanulhatjuk, hogy Istent
helyezzük az első helyre az életünkben,
és igyekezzünk nap mint nap megvalósítani az akaratát, Isten dicsőségére.
Váljunk újra Isten emberévé
A hívő embernek minden áldott nap el
kell döntenie, hogy Isten embere, Isten
papja, Isten testvére és Isten gyermeke
lesz. Minden keresztény erre hivatott.
Ha mi nem élünk úgy, mint Isten embere, papja, testvére és gyermeke, akkor sajnos nem vagyunk hitelesek, mint
meghívottak. Janssen Szent Arnold egyszer azt mondta: „A misszionárius maga
nem a fény, hanem a többieket vezeti
a fényhez – Krisztushoz.” Mint Istennek szentelt ember, Isten képviselője, a

misszionárius, a pap, a szerzetestestvér
Istenhez vezeti a többieket, a hívő népet. Utat mutat Istenhez.
Az önzetlen szolgálat
kereszthordozással jár
A keresztény élet egyik célja, hogy
szolgáljunk: Jézus Krisztus nyomába lépünk, és követjük őt a szolgálat útján.
Ahhoz, hogy másokat feltétel nélkül
tudjunk szolgálni, nagylelkűeknek kell
lennünk. A nagylelkűség pedig az önzetlen magatartásból fakad. A szerzetesi,
de minden keresztény élet az önzetlen
szolgálatra hív bennünket. „Ha valaki
utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen
engem!”(Mt 16,24) Az önzetlen szolgálat kereszthordozással is jár. Ne féljünk
ezt a keresztet felvenni, és tovább haladni az életünkben Jézus nyomán.
Reménnyel tekintsünk a jövő felé
Janssen Szent Arnold nagy reménységgel és bizalommal kezdte el az új
missziósházak létesítését, bár többször
nehéz helyzetben volt. A keresztény
ember a reménység embere, ezért tekintsünk pozitívan a jövőre. Isten megsegíti azokat, akik szorgalmasan végzik
Isten dolgait. Mert „méltó a munkás
a maga bérére” (Mt 10,10). Nem kell
aggódnunk, mert a Jóisten megadja
nekünk, amire szükségünk van. Csak
dolgozzunk és szolgáljunk hitelesen és
szeretettel.
Tete Remis svd
tartományfőnök
2019. nyár –

Világp

sta

3

Belső úton

Teremtő Lélek, jöjj!
A húsvét utáni ötvenedik nap
kezdődik az új tanév, az egyházi személyek beiktatása és választása. Természetesen egyénileg is énekelhetjük,
imádkozhatjuk a himnuszt.

dig máskor tartjuk, idén június 9-én. Az
Isteni Ige Társasága konstitúciójában
ezt olvassuk: „Pünkösdkor húsvét üdvöt hozó beteljesedését ünnepeljük. Az
Úr lelke eltöltötte a tanítványokat, és
missziós közösséggé formálta őket. Félelem nélkül és teljes erővel hirdették
az örömhírt. A bérmálásban bennünket
is elárasztott ennek a Léleknek ereje,
hogy hitünket bátran megvalljuk.”
Elképzelhetetlen a papi, szerzetesi,
missziós vagy családi élet a Szentlélek
segítsége nélkül. Ahogy énekeljük a
Veni Creator Spiritus (Teremtő Lélek,
jöjj) himnuszban: „Ajándékoddal hétszeres, / te, ujj az Isten jobb kezén, / te,
ki az Atya megígért szavával áldod torkaink. // Érzékeinkbe gyújts te fényt, /
szívünkbe öntsd szerelmedet, / s mi
bennünk testi gyöngeség / örök erőddel izmosítsd.”
A verbiták számára minden egyes
nap ezzel a himnusszal kezdődik. Bízunk az ő segítségében, tudjuk, hogy a
missziós szolgálatunk, az ige hirdetése,
prédikációink, tanúságtételeink erőt
nyernek, amikor a Szentlelket hívjuk
segítségül. Pünkösdön kívül is énekeljük himnuszát: szentségek kiszolgáltatása előtt, lelkinapok, tanfolyamok
megnyitásakor. A Szentlélek hívásával

Érdemes visszaemlékezni a Szentlélek hét ajándékára: értelem, jótanács,
bölcsesség, tudomány, jámborság, lelki
erősség, istenfélelem. Ezek által Péter és
a többi apostol az első pünkösd napján
bátran hirdették Isten szavát. Ez volt
az „első bérmálás”, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket. Mekkora
a Szentlélek ereje! Jézus tanítványai
kimentek az utcára, és erővel eltelve
vállalták hitüket. Mesterük szenvedése
és halála után remegtek a félelemtől,
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Missziós
Miseszövetség

Pünkösdöt a húsvét utáni ötvenedik
napon ünnepeljük. Mivel a húsvét is
minden évben máskor van – mozgó ünnepnek nevezzük –, a pünkösdöt is min-

bezárkóztak, nehezen hittek Jézus feltámadásában – pünkösd napján viszont
Péter hangos szóval hirdette: „Izraelita
férfiak, halljátok meg ezeket az igéket!
A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az
Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az
Isten közöttetek, ahogyan magatok is
tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott
döntése és terve szerint adatott oda, ti
a pogányok keze által felszegeztétek és
megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál
fogva tartsa őt!” (ApCsel 2, 22-24)
Ahol Isten Lelke, ott nincs félelem.
Vele a szívünkben béke uralkodik,
Isten kezében vagyunk, és jó úton járunk. A Szentlélek velünk van akkor is,
amikor nem tudunk figyelni szentmise
közben, amikor nem megy az imádság,
mert a gondolataink elkalandoznak. Az
ima akkor is szép, fontos és értékes,
mert hűségesek vagyunk.
Számomra ez az ünnep azért is különleges, mert hét évvel ezelőtt éppen pünkösdkor mutattam be az első szentmisémet – piros miseruhában, a Szentlelket
hívó himnuszt énekelve. A plébános azt
mondta a prédikációban: a Szentlélek
képes megváltoztatni az emberi életeket.
Nagy csodákat láthatunk, amikor megnyitjuk szívünket az ő kegyelme előtt.
Ezt kívánom a kedves Olvasóinknak.
Gyakran hívjuk a Szentlelket! Fedezzük
fel ajándékait, és mint apostolok, erővel
legyünk Jézus követői a mai világban!
Marciszkiewicz Tamás svd
Örökös mise
napi 7-szer
a világ minden táján.

Egyszeri 7.000 Ft
vagy 23 Euro, vagy 25 US dollár
Jelentkezés:
www.missziostitkarsag.hu
/miseszovetseg
Magung Fransis svd
06-30-418-9196
Szabó Alex svd
06-94-562-205
HUF 10700024-69018251-51100005
EUR 10700024-69018251-50000005
USD 10700024-69018251-50100002

Világmisszió

A köztünk élő Jézus
Miért ne aggódjunk az egyházért?
Az egyház a köztünk élő názáreti Jézus. Saul abban a
hitben ment Damaszkuszba, hogy az egyházat üldözi.
Az úton megjelent neki Jézus, és kijavította: „Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4) Az üldözött egyház a
ma is keresztjét hordozó Jézus.
A mennybemenetel napján Krisztus látható alakban
eltávozott, mégis velünk maradt. Ahol dolgoznak a
papjai, ahol keresztelnek, feloldozást adnak a bűnöktől,
hittant tanítanak, ott maga Krisztus működik. Emberek
végzik az egyházi tevékenységet, de a hatalmuk nem
emberektől van. Ha hittel nézem papjainkat, Krisztust
látom arcukon, Krisztust hallom szavukból. Az egyház
Krisztus áldó keze, beszélő nyelve, békét hozó lába. Mikor a papok keresztelnek, feloldoznak, hittant tanítanak, Krisztus bocsát meg, Krisztus tanít, Krisztus erősít,
Krisztus áld. Akiket annak idején Júdás keresztelt meg,
azokat is Krisztus keresztelte.
A mai világnak szüksége van kereskedőkre, bankárokra és mérnökökre. De papokra is. Kellenek papok, mert
a nagy emberi kérdésekre nem a laboratóriumok és a
bankok, hanem csak a hit adhat elfogadható választ.
Az egyház évszázados bölcsessége nem más, mint a
kereszt oktalansága (vö. 1Kor 1,23). Ezért érthető az
egyház nyugalma amikor üldözik vagy megvetik. Ilyenkor is alleluját zeng. Nyugodtan folytatja az emberek
néha reménytelennek tűnő, nehéz nevelését, mert tudja, hogy „a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt
16,18).
„A versenyző is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerűen küzd” (2Tim 2,5). A gazdasági
verseny kiiktatta az erkölcsi szabályokat, azért beszél
szabad versenyről. Mindenki eltiporhatja a másikat, hiszen mindent szabad. Az egyházban azonban a szabad
verseny nem érvényes, sőt tilos. Szent Pál is csak egy
versenyt engedett: „A tiszteletadásban előzzétek meg
egymást” (Róm 12,10).
Jézus sem a szabad verseny szerint választotta ki apostolait. Nem az ország tizenkét legjobbját hívta meg, hanem átlagos embereket. Bennük megvoltak az emberek
és saját nemzetük bűnei és erényei. A mai papok sem
az ország legjobbjai közül kerülnek ki, átlagemberek,
az egyház mégis olyan szilárd, hogy a papság sem tudja
tönkretenni, noha többször megkísérelte.
A papokat nem lehet értékelni sem a szabad verseny
szabályai szerint, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb.
Egyszerűen csak különbözőek. A papot Krisztus hívja
meg az emberek közül. Ugyanakkor Szent Pál Lisztrában
megerősítette: „Hozzátok hasonló emberek vagyunk”
(Csel 14,15). És az emberek között vannak gazemberek és szentek, tudósok és írástudatlanok egyaránt. Az
igehirdetők képzettségében is nagy a különbség, még-

is elérhetik ugyanazt. Igehirdető volt Balaám szamara
is, mikor a prófétát a helyes útra terelte és Aranyszájú
Szent János is, akit senki sem múlt felül a szónoklásban.
A béke perceiben a mai ember Szent Péterrel együtt
fogadkozik: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, én meg nem botránkozom soha” (Mt 26,33).
A dúló viharban azonban mégis gyávák és gyöngék lehetünk. De ha aggódunk is magunkért, ne aggódjunk
az egyházért! Az egyház az a Krisztus, aki azt mondta
magáról: „Bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33)
Hányszor megélte az egyház, hogy amit századok
türelmével épített, lerontotta egy forradalmi éjszaka.
Hányszor átélte, hogy amit kitartó munkával nemesített, elvadította egyetlen ellentétes jelszó. Az egyház
ilyen körülmények között is alleluját tud zengeni: mert
a köztünk élő Jézus a nagypénteki keresztjét a húsvéti
feltámadás tudatában hordozza ma is.
Gaál Jenő svd
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Isten Igéje táplál

„»Hittem, azért szóltam«,
mi is hiszünk, és ezért beszélünk”
Tanúságtétel a feltámadt Jézusról
A feltámadás után Jézus a legközelebbi tanítványoknak jelent meg.
Először Mária Magdolnának, majd
az emmauszi tanítványoknak, a tizenegy apostolnak és a többi, hozzá közel álló tanítványnak. Később
Szent Pál is találkozott a feltámadott
Krisztussal a damaszkuszi úton. Az
apostolok és a többi, közelebbi tanítvány színről színre látták a feltá-

Verbita Baráti Kör
A misszió barátainak
közössége
Összeköt a misszió.
A távolság ellenére közösséget
alkothatunk az imádságban.
A missziós imaháló végtelen
ereje tartja meg szolgálatunkat
az egész világon.
Csatlakozz a misszió
barátaihoz! Küldd el nevedet,
címedet, és
felvesszük veled a kapcsolatot.
9730 Kőszeg, Park u 1.
• Szabó Alex svd • 06-94-562-205
• misszio@verbita.hu
• www.missziostitkarsag.hu
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madott és élő Jézust, aki megjelent
közöttük.
A feltámadott Jézusról szerzett
tapasztalat által a tanítványok hite
megerősödött. Erős gyökeret vert
ez a hit az életükben, és nem maradt
bennük kételkedés. Lángra lobbantotta a szívüket. Jézus pedig megparancsolta, hogy vigyék tovább az
örömhírt az egész világra.

Az evangélium továbbadásának
kiindulópontja a hit. E nélkül senki
sem tudja hitelesen továbbadni Jézus
feltámadásának örömhírét. A tanítványok követni tudták a jó példát,
hiszen saját szemükkel látták mindazt, amit Jézus tett és mondott.
Az apostolok és tanítványok továbbadták az örömhírt a hívő közösségnek, amit Jézustól kaptak. A tanítványok életén keresztül sugárzott
szét Jézus feltámadásának dicsősége,
és nyilvánult meg Jézus jelenléte. A
tanítványok élete tanúság volt a nép
számára, hiszen ez volt az ő küldetésük. A Krisztusba vetett hit megnyitotta ajkukat, hogy beszéljenek
Jézusról másoknak. „»Hittem, azért
szóltam«, mi is hiszünk, és ezért beszélünk” (2Kor 4,13)
A mai keresztény ember hitének is
sugároznia kell az életén keresztül.
Krisztust kell tükröznünk, ahogy az
apostolok tették, és tovább kell adnunk Jézus örömhírét, hiszen erre
vagyunk hivatottak.
Tete Remis svd

ADOMÁNYOZÁS MÁS FORMÁKBAN
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olyan eszközökre, amiket nem mindig áll módunkban megvásárolni. A kisebb és
nagyobb tárgyi adományokat, - akár ideiglenesen is - szívesen fogadjuk.
• Média támogatás: Negyedévente megjelenő ingyenes Világposta című kiadványunk költségeire is fogadunk felajánlásokat.
• Örökség útján hagyományozhatja ingó és ingatlan vagyonát a Missziónak.

Az adományozás jelen formái előzetes egyeztetést kívánnak.
Kérjük először adományozási szándékát jelezze – amennyiben
nem csak pénzt kíván felajánlani.

www.missziostitkarsag.hu

Hivatásgondozás

A Szeretet, aki meghívott
Egy hosszú út nehézsége és öröme
Sokszor türelmetlenek vagyunk.
Nem akarunk vagy nem tudunk várni.
Napjainkban a most egy hihetetlenül
kihasznált szó. Ám minden várakozásnak megvan a gyümölcse...
Tizennyolc évnyi út nagyon
hosszúnak tűnt. De a végén,
amikor megkaptam a papság
szentségét, már nem éreztem
annak. Rossz érzés nem, csak
jó volt bennem – tiszta öröm.
Mások is velem ünnepeltek
és örültek. Ez volt a hosszú út
megkoronázása.
Mindezt a Jóistennek köszönhetem, aki velem volt végig.
Harcolt velem, hogy odaérjek.
Számtalan megpróbáltatáson
kellett túljutnom, volt, hogy
majdnem feladtam. Hálásan
köszönök minden áldozatot és
értem mondott imát, amit azért
ajánlottak fel, hogy végigfussam az
utat, és kitartsak a hivatásomban.
A magyar barátaim a jelenlétükkel
tették szebbé az ünnepséget. Nagy

ajándék és megtiszteltetés volt ez,
nemcsak nekem, hanem az egész
családomnak, a helyi közösségnek
és az ottani verbita testvéreimnek
is. A nyitottságuk és bizalmuk egy

másik, ismeretlen világ és kultúra
felé nagyon sokat jelentett. Ezzel
megajándékoztak engem és az egész
népet.

Ugyanakkor a vendégek kicsit megtapasztalhatták, milyen misszionáriusnak lenni. Milyen teljesen idegen kultúrával találkozni, szokatlan ételeket
fogyasztani. Talán – ha nem is tudatosan – valamennyire átérezték milyen,
amikor el kell hagynunk az otthonunkat a hivatásunkért, Istenért, a küldetésünkért.
Nagy kihívás volt állandóan figyelni
és keresni Isten akaratát, minden apró
történésben. Hatalmas a Jóisten
kegyelme, ami végig kísért engem az úton. Az én erőm kevés
lett volna, és valóban a missziós szerzetesi hivatásunk nagy
misztérium. Felfoghatatlan.
Elérni egy nagy célt az életben senkinek sem könnyű. De
ha harcolunk, a célban biztosan
találkozunk a valódi örömmel.
A kétségbeesés, a kísértés és a
megpróbáltatás mindig ott van
az úton. Viszont a harc után, a
kitartásért ott van az öröm, ami
máshogy meg nem szerezhető.
Hálát adok Istennek, hogy
végig velem volt. Ő a Szeretet,
aki meghívott, és ő maga az ajándék a
szerzetesi missziós hivatásban, aki kinyilatkoztatta önmagát.
Hernandez Elmer svd

Missziós

ADOMÁNYBOLT
• Missziós imakönyv – 1000 Ft
• Küldetése a mi küldetésünk…
– Tóth Zoltán svd és Révész Éva könyve a
verbitákról – 1500 Ft
• Éljen Jézus Szíve az emberek szívében
– emlékkönyv az Isteni Ige Társasága
magyarországi centenáriumáról – 1500 Ft
• DVD a centenáriumról – 1300 Ft
• Missziós Napló – 1000 Ft
• Rózsafüzér – 300 Ft
Verbita kiadványok
megvásárlásával missziós
szolgálatunkat támogatja.
2019. nyár –
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Az Isteni Ige Társasága 18. általános
káptalanjának egyik gyümölcse, hogy
a generális tanács egy új tevékenységi
területet jelölt ki a rend számára: a
lelkiségi animációt. E terület felelőse
Peter Dušička svd lett. Cikkünkben az
ő gondolatait olvashatják.

re való felhívást jelent. Felhívást egy
olyan életre, amikor az ember egész
szívével, szenvedéllyel él Krisztus és az
emberek iránt.
Szent Pállal együtt éljük meg ezt a
megújulásra való felhívást, hiszen ő az
egyik legnagyobb példa az átalakulásra a Szentírásban. Merjük vállalni és
megélni azt, hogy az Istentől kapott
hivatásunk ajándéka lángol bennünk,
és nem csak takarékon pislákol. Lángoljon, ahogy lángolt Szent Pál szíve
is a Krisztussal való találkozása után,
és ahogy lángolt a tanítványok szíve

A verbita rend az egész világon
– Magyarországon is – a megújulás
időszakában van; ahogy talán minden szerzetesrend és egyházi közösség
napjainkban. Mondhatjuk tehát, hogy
a megújulás idejét éljük. Ezért a verbita
rend 18. általános káptalanjának mottója is egy felhívás volt a megújulásra,
átformálódásra: „Krisztus szeretete
sürget minket”, meggyökerezve az
Igében és elköteleződve a misszióban.
Ez a mottó a verbita rendtartományok közös gondolata volt, ami
megmutatta az összes közösségünk
vágyát a megújulásra. Feltettük magunknak a kérdést: mit vár tőlünk
Isten napjainkban? Mit jelent a megújulás? Mit jelent az, hogy alakítsam
át az életem, formáljam át saját magamat?
A megújulásra való meghívás nekünk, keresztényeknek egy teljes és
Krisztusban kibontakoztatott élet-

is, amikor a feltámadt Krisztussal találkoztak az emmauszi úton!
Gondold át a következő kérdéseket
a saját életre tekintve. A megújulás ott
kezdődik, hogyan válaszolsz ezekre
a kérdésekre – te, mint egyén, és te,
mint közösségben élő ember, legyen
az bármilyen közösség, a templomi,
iskolai vagy munkahelyi.
Akarok megújulni? Akarom átformálni az életemet, önmagamat? Magaménak érzem a vágyat a megújulásra,
vagy csak egy kívülről jövő kényszerként élem meg?
Meg akarom változtatni a környezetemet, a közösségemet azért, hogy a
világ egy jobb hely legyen mindannyiunk számára, és nem csak pár embernek? Tudok-e a közösség tagjaként és
nem egyénként gondolkodni?
A bennünk élő vágy a megújulásra
elsősorban Istentől származó hívás. Ő
kívánja, kéri és óhajtja, hogy életün-

Meghívás
a megújulásra
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ket alakítsuk az ő útja felé, szívünket
formáljuk át. Ő hív minket arra, hogy
szeretetének látható, élő és lángoló,
jelenlévő jelei legyünk a világban, ahová meghívásunk szól.
Életünk megújításával saját környezetünket szolgáljuk és közösségeinket
építjük. Egy megújult ember a közösségben olyan lehet, mint a kovász a
tésztában. A megújult ember sugárzik, feltűnő, főleg, ha a Krisztus iránti
szenvedélye válik láthatóvá. Különösen fontos ezért megújulnunk, hogy
a minket körülvevő „legkisebbek” is,
akikhez missziós küldetésünk szól,
erőt és reményt tudjanak meríteni belőlünk a nehézségek idején.
Mi, verbiták nemzetközi közösségekben élünk, ezért számunkra a
megújulás közösségeink éltető ereje.
Megfásult emberként nem tudnánk
nemzetközi közösségben együtt élni,
nem tudnánk a másik embert elviselni, tisztelni. Ha teszünk azért, hogy
átformált emberekként éljünk közösségeinkben, akkor olyanokká válnak
közösségeink is, amelyek tanúskodnak
arról, hogy Isten országa már most
köztünk van.
Erősen hiszem, hogy a megújulás
vágya szívünk mélyében gyökerezik,
és onnan kell kiindulnia. Merjünk
hallgatni a szívünkre, és akkor meghalljuk ezt a vágyat. Ha a válaszunk
erre a vágyra igen, akkor a helyes, az
igaz úton járunk. Az úton, ahol járt
már előttünk Szent Pál és az emmauszi
tanítványok, Janssen Szent Arnold és
Freinademetz Szent József is. Az Úton,
ami maga Krisztus.

Hivatás

Úton

... Isten álma rólad.
... Isten ajándéka
neked.
... Isten útja hozzád
– és rajtad keresztül
a világon mindenkihez.
Tete Remis svd
– hivatásgondozó

• hivatas@verbita.hu

Belső úton

Bőséggel kapunk,
adunk tehát nagylelkűen
A megújulás egy éve
„Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk…” (Ef 3,20)
A vándornak időnként meg kell állnia, hogy megpihenjen, és újult erővel tudjon tovább haladni az úton.
Ahhoz, hogy mélyen és tisztán lássa a
már megtett utat, meg kell állnia, és
hálát kell adnia. Hiszen amikor még
úton van a vándor, nem mindig látja
a dolgok, a nehézségek értelmét, de
ha megáll, rájön, hogy minden úgy jó,
ahogy történt, mert mindennek meg
kellett történnie vele azért, hogy most
ott legyen, ahol van. A megélt nehézségek és küzdelmek nemcsak a vándor
testét teszik próbára és erősítik meg,
hanem lelkének izmait is erősebbé teszik.
Minden embernek, minden házaspárnak, minden közösségnek szüksége van megújulásra, átalakulásra.
Nekünk, verbita misszionáriusoknak
is fontos ez a hivatásunk útján. Rendi szabályzatunkban szerepel, hogy
minden verbita tíz év szolgálati idő
után egy szabad évet, úgynevezett
szabbatikum évet kaphat. A római
rendi általános vezetőség minden évben meghirdeti a szabbatikum prog-

ramját, „Nemi-kurzus” néven, utalva a
Róma mellett fekvő városra, Nemire,
ahol a sabbatikum program zajlik az
Ad Gentes Verbita Lelki Központban.
Jómagam tizenhárom év magyarországi szolgálat után kértem ki a
szabbatikum évemet. Chicagóban
vettem részt a Hesburg szabbatikum
programon: négy hónapot töltöttem el
kilenc másik szerzetessel, akik a világ
minden tájáról érkeztek. Minden nap
előadásokon és lelki programokon
vettünk részt, és megosztottuk egymással személyes lelki és pasztorációs
tapasztalatainkat. Egy nagyon jó és
bensőséges közösség alakult ki a program végére.
Egy misszionárius tanítványnak a
szív megtérésére van szüksége, illetve
nyitottságra a Lélek vezetésére – ez fogalmazódott meg bennem a négy hónap gyümölcseként. Az utolsó napon
a csoportos megosztásban ezekkel a
szavakkal búcsúztam: „Éhesen érkeztem, és jóllakva távozom” – utalva a
kenyérszaporítás történetére.
Mielőtt Chicagóba beköszöntött
volna az extrém tél, amikor mínusz 40
fokot mértek a városban, délre utaztam Bay Saint Louisba, ahol januárban
egy harmincnapos Szent Ignác-i lelkigyakorlaton vettem részt hét verbita
novíciussal együtt. Ez volt a megújulási évem csúcspontja, mert a harminc
napot végig csendben töltöttem; újra
megéltem és megtapasztaltam, milyen
nagyon szeret engem Isten és mennyire irgalmas hozzám.
A márciust egy nemzetközi verbita
plébánián töltöttem Wheeling városban, Chicago mellett. Ezen a plébánián három nagy közösség van: lengyelés spanyolajkú, valamint a helyiek
csoportja. Jó volt bekapcsolódni ennek az élő és összetartó plébániának a
működésébe. Öröm volt látni, hogy a
verbita lelkiségünk alapja, hogy nemzetközi közösségben élünk együtt,

mennyire megnyilvánulhat egy plébániai közösségben is, ahol a különböző
nemzetek lelkiségi hagyományai szépen megférnek egymás mellett, sőt,
gazdagítják egymást. A templom egyik
kis kápolnájában állandó szentségimádás zajlik – e nagy közösségnek ez az
összetartó ereje, és minden forrásuk
ebből fakad.
Újra találkozhattam régi osztálytársaimmal, barátaimmal, ismerőseimmel. Sokat beszélgettünk, nagyon
örültünk, hogy ennyi idő után ismét
láttuk egymást. Sok erőt merítettem
ezekből a találkozásokból.
Az utam elején sokat töprengtem
azon, vajon miért Chicagót választottam a megújulásom helyszínéül, hiszen
mehettem volna számos más helyre is.
Amikor a program véget ért, minden
résztvevőnek választania kellett egy
szimbólumot, ami kifejezi, mit jelent
számára a szabbatikum. A missziós
keresztet választottam, amit az örökfogadalom után kap minden verbita.
Én a missziós keresztet Chicagóban
kaptam, ahol örökfogadalmat tettem
tizennégy évvel ezelőtt, és ahol pappá
szenteltek tizenhárom éve. A keresztem a chicagói székesegyház oltárkeresztjének másolata. Erre rátekintve
megértettem az Úr útját, hogy miért
vezetett vissza oda, ahonnan elindultam missziós utamra, Magyarországra.
Mert ha valóban töltekezni akarok,
akkor a forráshoz kell visszatérnem,
oda, ahonnan a „vándor” elindult.
Ott találkozik újra a döntéssel, ami
elindította, ott szembesül újra az igennel, ami Krisztushoz kapcsolta, és ez a
talákozás adja meg a teljes erőt ahhoz,
hogy hazatérjen missziójába.
Magung Fransis svd
2019. nyár –
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Vissza kell térni a forráshoz, Jézushoz
Európában szolgáló verbiták találkozója
1990-ben Írországban tartották az Isteni Ige Társasága Europa zónájához
tartozó tartományok elöljáróinak találkozóját – a rend vezetői itt ébredtek rá
arra, hogy Európa már nemcsak küld misszionáriusokat a távoli tájakra, hanem
fogad is azokról a területekről, melyek eddig missziós területnek számítottak.
Ez a felismerés hozta magával a hivatalos döntést, hogy a római rendi generális
központ már tudatosan és irányítottan küld nem európai misszionáriusokat is
földrészünkre. Több mint huszonöt év elteltével már kettőszáznégy nem európai származású verbita szerzetest tartanak nyilván a kontinensen.
Május 13. és 18. között Budapesten zajlott az Európában szolgáló verbita
misszionáriusok első találkozója. Tizenhárom országból, több mint negyven
misszionárius volt jelen a találkozón.
Rövid interjúkat olvashatnak a program néhány résztvevőjével.

Lucjanek Hubert Sebastian (Lengyelország): jelenleg Lengyelországban, egy
plébánián szolgál.
– Mi volt az első benyomásod a találkozóról, milyen újdonságot tapasztaltál?
– Ez volt az első valóban interkulturális tapasztalatom. Már találkoztam
más országokból származó rendtestvérekkel, de mindig mi, lengyelek voltunk
a legtöbben, nem úgy, mint itt. Eddig
leginkább csak a lengyelek szemszögéből láttam a dolgokat, és rájöttem,
hogy saját gondolkodásom ebből adódóan kissé etnocentrikus. Ráébredtem,
hogy nem kell lecserélnem a lengyel
indentitásomat, miközben tanulhatok a
különböző kultúrákból, mert egyik sem
jobb vagy rosszabb a másiknál, hanem
egyszerűen csak különbözőek.
– Mit jelent számodra verbita misszionáriusnak lenni?
– Mielőtt verbita lettem, azt tapasztaltam, hogy a verbiták nagyon közel
állnak az emberekhez. Ez a benyomásom csak erősödött, hogy már verbita
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pap vagyok, és most is, az itt elhangzott
megosztások alatt.
Lopes Ailton Rodrigues (Brazília):
Portugáliában szolgál egy plébánián,
valamint Biblia-koordinátorként is tevékenykedik.
– Miben látod a misszió lényegét Portugáliában?
– Brazíliában úgy gondolnak Európára, hogy az nem missziós terület, de
amikor megérkeztem ide, és elkezdtem
dolgozni, akkor jöttem rá, hogy nagyon
sok a feladat, és Európa valóban missziós terület.
– Mi az első benyomásod a találkozóról?
– Nagyon érdekes felismerés volt számomra, ahogy a rendtársaim beszámolóit hallgattam, hogy bár egy kontinensen vagyunk, mégis minden országban
mennyire különbözőek a missziós feladatok. Sokan gondolják, hogy Európa
egységes kontinens, de most már látom,
hogy ez nem így van.

Ho Tuan Anh Joseph (Vietnám):
Németországban szolgál, a menekültekkel foglalkozik.
– Nagyon fontos tapasztalat volt
számomra a találkozón, hogy nem
vagyunk egyedül itt, Európában.
Bár különböző országokban szolgálunk, de a missziós munkában
együtt vagyunk.
– Volt valami, ami különösen
megérintett téged ezekben a napokban?
– Örültem, hogy több mindent
megtudhattam a verbitákról Európában. Ismertem adatokat, de most
bővült a tudásom és a közvetlen
tapasztalatom is minderről, azáltal,
hogy sok tanúságtételt hallhattam
a különböző európai országokban
szolgáló rendtestvéreimtől.
Lobo Richard (India): jelenleg
Hollandiában szolgál.
– Nagyon örülök a lehetőségnek,
hogy találkozhattam a kortársaimmal a rendből, és megoszthattuk egymással a misszióban szerzett tapasztalatainkat. Élmény volt hallgatnom,
hogy a többiek örömei és küzdelmei
ugyanazok, mint az enyémek. Sokat
tanultam tőlük, és rájöttem, hogy
mindannyian ugyanabban a hajóban
evezünk, és együtt hajózunk a közös
célunk felé. Ami közös bennünk: Jézus szeretete, és az, hogy ő velünk
van, erőt ad nekünk!

Világmisszió

Hiagi Motofaga (Fidzsi-szigetek):
Olaszországban szolgál a börtönpasztoráció területén.
– Milyen volt számodra a találkozó?
– Számomra már az is, hogy találkozhatok az Európában dolgozó
rendtestvéreimmel, egy nagyon pozitív dolog.
– Mi volt számodra hasznos a programban?
– Nagyon sok jó tapasztalat ért itt
engem, de talán Madassery Benvin
atya előadása volt a legfontosabb
ezek közül. Arról beszélt, mennyire fontos visszatérnünk a forráshoz.
Személyesen ez mélyen érintett engem, és emlékeztetett a saját hivatásomra. Legyünk mindig kapcsolatban a forrással! Ez azért fontos, mert

– Mi az a lelki többlet, amit hazaviszel a találkozóról?
– A többiek által megosztott személyes és mély tapasztalatok. Európára
nagyon jellemző az individualizmus,
ami miatt sokszor célt tévesztünk mi,
misszionáriusok, mert nagyon erősen
hat ránk, akik egy teljesen más kulturális közegből érkeztünk ide. Másrészről nagyon fontos, hogy mindig
visszatérjünk a forráshoz, Jézushoz,
és belőle merítsünk erőt.

nagyon sokszor annyira elfoglaltak
vagyunk a munkánkkal, hogy egyszerűen elfelejtjük ezt, és azt is, hogy
a misszió nem rólunk szól, hanem
Istenről, és hogy neki szerezzünk dicsősséget.
Mau Loko Isidorus (Indonézia):
Olaszországban szolgál.
– Jelenleg verbita testvérként Nemiben [a rend Ad Gentes Központjában] szolgálok, karbantartóként.
Eleinte nehézséget okozott számomra a nyelv, de ezt ellensúlyozta, hogy
Nemiben szinte a teljes verbita rendre rálátást kaptam, mert nagyon sok
verbitával találkozhattam. Ez a találkozás is gazdagított engem, ahogy a
rendtestvérek beszámolóit hallgattam.
Dolotallas Julipros (Fülöp-szigetek): jelenleg Svájcban szolgál.
– Úgy éreztem itt magamat, mint
az európai misszió egyik gyümölcse. Nézve a rendtársaimat, a régi,
európai misszionáriusok fáradtságos munkájának eredményét láttam
bennünk, és ez örömmel és hálával
töltött el. Megerősödtem abban,
hogy az interkulturális közösségben való élet nem egyszerű, nem
hétköznapi dolog, hanem valódi
hivatás kell hozzá, és sok munkával
valósítható csak meg.

Mukinisa Germain (Kongó) jelenleg Oroszországban szolgál egy
verbita plébánián.
– Oroszországban a plébánián leginkább külföldi fiatalokkal foglalkozom, mert a helybeliek közül nagyon
kevesen és nagyon ritkán járnak
templomba.
– Milyen volt számodra ez a találkozó?
– Nagyon buzdító volt ez a találkozó számomra. Azáltal, hogy meghallgathattam, hogy a többi rendtestvér
milyen kihívásokkal küzd, támogatást és vigasztalást kaptam tőlük, és
új megközelítéseket tanulhattam,
amik segítenek a saját kihívásaim
megoldásában. Most éreztem meg,
hogy mennyire fontos a tapasztalataink megosztása egymás között.

Koutandji Janvier W. (Togo):
Franciaországban szolgál egy plébánián.
– Mi volt a benyomásod a találkozóról, mi érintett meg a leginkább?
– Számomra gazdagító és buzdító volt a találkozó. Újdonság volt,
hogy olyanok tartottak előadásokat, és beszéltek nekünk, akik nem
európaiak, hanem máshonnan érkeztek ide, és megtudhattuk, hogy
ezek a misszionáriusok hogyan látják az európai missziót. Nem elvárásokkal találkoztam, hanem valódi
tapasztalatokkal azoktól, akik terepen dolgoznak a missziókban.
2019. nyár –
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És tanítsátok meg őket

Éljünk a húsvét tudatában
Örülünk-e annak, hogy aki szeret minket, él?
Már nem úgy böjtölünk, mint a régiek, ám sajnos kevésbé
is örvendezünk Krisztus feltámadása miatt. Ha összehasonlítjuk a karácsonykor megélt érzelmeinket a húsvétiakkal,
szembetűnő különbséget tapasztalhatunk. Érzünk-e boldogságot a feltámadás kapcsán? Örülünk-e annak, hogy aki
szeret minket, és akit mi is szeretünk, él? Vagy csak tudomásul vesszük? És az évközi időben gondolunk-e arra, hogy
egy keresztény élete „örök húsvét” kell, hogy legyen?
A húsvétkor a világ különböző pontjain a keresztények
más és más módon próbálják kifejezni az Úrba vetett hitüket, szeretetüket és örömüket a megváltás miatt. Például a
Fülöp-szigeteken az emberek nemcsak Krisztus kereszthaláláról emlékeznek meg sajátosan, de a feltámadás megünneplésének is nagyon érdekes rituáléja van. Az országban
spanyol hatásra, illetve mert előfordultak időszakok, amikor súlyos paphiány volt, nincs szokásban az a fajta szentségi körmenet, amilyet mi tartunk. E helyett a helybeliek
úgynevezett találkozás körmenetet tartanak: megelevenítik
Szűz Mária és a feltámadt Úr általuk elképzelt találkozását. Ilyenről nincs szó a Bibliában, ez egy apokrif jellegű
misztériumjáték, de nagyon szép, és megható. A feltámadási szentmise után, kora hajnalban a férfiak és az asszonyok csoportokba szerveződnek, és külön utakon, énekelve
indulnak el egy kocsira helyezett Jézus-, illetve egy Szűz

12

Világp

sta – 2019. nyár

Mária-szoborral – mely fekete fátyollal van leterítve – az
őserdőbe. Hosszú kilométerek után, egy előre megbeszélt
helyen találkozik a két csoport, egy korábban megépített
állványzat alatt. Itt egy vagy kettő, angyalkának öltöztetett
kislány függ a derekánál fogva kötélen, ismerősök tartják
őket. A két, szobrot hordozó kocsi az állványzat alatt találkozik. A lánykák alig várják, hogy a Szűz Mária-szoborról
leránthassák a gyötrelem fekete leplét. Az érzelmi hatást
fokozza, hogy akik az „angyalkákat” tartják, hol leengedik,
hol felhúzzák őket. Amikor pedig az egyik kislánynak sikerül elkapnia a fátylat, és lerántania, az egész közösség hatalmas ovációban tör ki, örvendezve hogy „Mária megláthatta
a feltámadt Urat”.
Bár ez a játék egy kicsit hatásvadász, és teológiailag kérdéses, de mindenképpen jól jellemzi az ottani emberek sajátos lelkületét, a húsvét, a feltámadás miatt érzett örömét,
és lehetőséget ad arra, hogy a böjt után mindenki valóban
felszabaduljon lelkileg.
Ehhez hasonló felszabadító ereje van egy orosz, pravoszláv szokásnak, ami elsőre kissé morbidnak tűnhet, mégis
mély teológiát hordoz. Ortodox testvéreink az egész éjszakát kitöltő liturgia után számos helyen körmenetben vonulnak ki a temetőbe, hogy hatalmas kacagásban kitörve
kinevessék a halált, kifejezve, hogy Krisztus feltámadása
után már nincs hatalma felettük.
Arra, hogy a húsvét valamint a pünkösd örömét biblikus
szertartás segítségével tudjuk átélni, vannak újonnan elterjedt paraliturgikus lehetőségek is. Ilyen az egyre ismertebb
örömút is. Ez a szertartás a tanítványok Krisztus feltámadása és a Szentlélek kiáradása között megélt tapasztalatait
idézi fel a hagyományos keresztút mintájára, tizennégy állomásban.
Ahhoz, hogy keresztény hitünk kiegyensúlyozott legyen,
átélve mind a személyes bűnbánatot és a feltámadás feletti
örömöt, szenteljünk időt és erőt rá, hogy hálával megköszönjük Krisztus Urunk feltámadásának ajándékát.
Tóth Zoltán svd

Világmisszió

„Most Krisztus Szent Testét
fogjátok magatokhoz venni”
Elsőáldozás a körömi és a girincsi plébánia közösségében
A körömi és a plébánia által ellátott
girincsi közösségben sok hittanóra
előzte meg az elsőáldozás ünnepét,
mondhatjuk, hogy már szeptembertől
készültünk rá. Az előkészületek nagy
része a hitoktatókra hárult, de mi, papok – Chavvakula Lourduraju svd és
én – is hozzájárultunk ehhez a nagy
eseményhez.

Körömben 2017-ben egyházi
fenntartásba került az általános iskola, ahol több mint százkilencven diák
tanul. Az iskolában minden évfolyamon heti két hittanóra van, de januártól külön hittanórákat is tartottak
az elsőáldozásra készülők számára,
melyeken a hitoktatók még jobban
elmélyítették a gyerekekben a bűnbánat szentsége és az Oltáriszentség
fontosságát. A plébániai hittan után
pedig az elsőáldozó-jelöltek közösen mentek a vasárnapi szentmisére. Azok lettek elsőáldozók, akik
kitartottak a felkészülésben, akik a
szüleikkel együtt komolyan vették e
két szentség kiszolgáltatásának fontosságát.
Május 12-én Körömben tizenegy
gyermek járulhatott először szentáldozáshoz. Az ünnep előtti napon a
gyermekek elvégezték az első szentgyónásukat, majd részt vettek a próbán, hogy vasárnap már minden
szépen, gördülékenyen menjen. A tizenegy gyermekből tíz cigány származású volt, és a cigány testvérek megtöltötték a templomot az ünnepen.

Girincsen hasonlóképpen történtek az előkészületek, bár ott
nem volt külön hittanóra az elsőáldozásra készülőknek, de a vasárnapi szentmiséken természetesen
részt kellett venniük. Többször
elmentünk a templomba, hogy
közösen elpróbáljuk a szentgyónást és az áldozást. Felhívtam a
gyermekek figyelmét a próbákon,
hogy amit akkor kapnak, még nem
Krisztus teste, hanem csak ostya,
mely nincs átváltoztatva. Viszont
az ünnepi szentmisében többször
kihangsúlyoztam: most már Krisztus Szent Testét fogjátok magatokhoz venni. Látni lehetett a kilenc
cigány gyermeken a vágyakozást és
az örömöt, ami sugárzott felénk a
szemükből.
A girincsi templom is megtelt
az elsőáldozás ünnepén cigány
testvérekkel, ami reményt ad,
hogy ezeknek a falvaknak van jövője, és lesznek, akik a következő
generációkat vallásosan fogják
nevelni.
Juhos Ferenc svd
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Arnoldus Nota

Verbita hírek négy égtájról
Az Isteni Ige Társasága a világ minden földrészén jelen
van. A rend négy zónát, kontinenseket magukba foglaló
szervezeti egységet alakított ki: az AFRAM Afrikát és Madagaszkárt; az ASPAC Ázsiát és Óceániát; az EUROPA

„

kontinensünket; a PANAM pedig az amerikai földrészt
fedi le. Új rovatunkban az egyes zónák legfrissebb híreiről,
eseményeiről olvashatnak.

PANAM
24 órás verbita tévécsatorna Kaliforniában

A Kaliforniában, Riverside-ban működő verbita médiaközpont üzemeltet egy
tévécsatornát WordNet néven, ami mostantól napi 24 órában sugároz műsort
– elsősorban verbita műsorokat, de más, ismert producerek alkotásait is. Két
kiemelt program fut a csatornán: az egyik a Missziós percek című műsor, ami
a verbiták missziós tevékenységét mutatja be. A másik a napi elmélkedés, iGod
címen. Ezzel a missziós tévécsatornával válaszolnak a verbiták napjaink médiadömpingjére.

EUROPA

„

PANAM

„

AFRAM
Új egészségügyi központot nyitottak
a verbiták Kongóban
A helyi szükségletekre reagálva Centre Hospitalier Verbe Divin néven új
egészségügyi központot nyitottak a verbiták Kongó közepén, Bandunduban. A
névválasztással az isteni Ige, Jézus gyógyító erejére utaltak. A közel 150 ezer fős
városban létrejött új intézményt Innocent Kibule SVD testvér vezeti, aki maga
is képzett orvos. Csak korlátozottan állnak rendelkezésre berendezések, de sok
világi orvos és segítő dolgozik a központban.
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Arnoldus Nota

„

EUROPA
Egy németországi középiskola együttműködése a helyi missziós
irodával

Bonnban a Miasszonyunkról nevezett lányiskola együttműködést kezdeményezett
a helyi verbita missziós irodával. Céljuk, hogy az iroda működését segítve az iskola
diákjai és tanárai aktívan bekapcsolódjanak az adománygyűjtésekbe.
Az iskolában létrejött egy munkacsoport Egy-világ néven, aminek a mottója: „A
Miasszonyunk-iskola akcióban – Mi, magunkért és másokért”. A diákok poszterek,
filmek és más eszközök segítségével hívták fel a környékbeliek figyelmét első projektjükre: „WC-ket Kenyába!”.

„

ASPAC
AFRAM

„

ASPAC
Örökfogadalmat tett
az első laoszi verbita misszionárius

Toub Anisong Chanthavong svd az első laoszi, aki verbita misszionáriusként tett
örökfogadalmat. Igazi mérföldkő ez a verbita missziók történetében. Toubot a
közelmúltban szentelték diakónussá, és Ausztriában, Melbourne egyik plébániáján
fog pasztorális szolgálatot teljesíteni.
Toub így vall hivatásáról: „Néha felteszem magamnak a kérdést: miért választottam a verbita rendet, miért választottam a szerzetesi életet az Isteni Ige Társaságában? Az egyetlen lehetséges válasz, hogy nem én választottam a hivatásomat,
hanem Isten választott ki engem.”

„
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A világ a mi plébániánk

Megélt közösség
Európai központi tartomány: Ausztria, Svájc,
Franciaország, Horvátország
„Nemzetközi közösségekként úgy élünk és dolgozunk,
hogy tanúságot tegyünk Isten országáról” – vallják az Isteni
Ige Társasága Európai Központi Tartományának tagjai. A
helyzet a tartomány egyes országaiban meglehetősen eltérő
a különböző történelmi múltnak köszönhetően. Ugyanakkor mind a négy országra jellemző, hogy a társadalom szekularizálódott, multikulturális, posztkeresztény és öregedő.
Megfigyelhető a szellemi értékek iránti éhség, ugyanakkor
hovatartozás nélküli, „maga módján hívő” magatartás.
A hivatások száma mind a négy országban általánosságban csökken; hosszú évek óta csak egy fiatal kérte felvételét
a verbitákhoz. Az új vallási közösségekben és mozgalmakban, valamint a szigorú hagyományokkal rendelkező szerzetesrendeknél tapasztalható a hivatások csekély növekedése. Sok fiatal pap vagy az új vallási mozgalmakhoz tartozik,
vagy bevándorló családból származik.
Franciaországban – a francia forradalom elveire építve
– erősen elkülönül az állam az egyháztól, és az egyházat
a hívek adományaiból tartják fenn. A lakosság, főként a
nagyvárosokban vegyes és nemzetközi. A különböző országokból érkező bevándorlóknak köszönhetően tapasztalható némi fellendülés az egyház iránti érdeklődésben, ugyanakkor kihívást jelent a gyarapodó muszlim közösségekkel
való kapcsolattartás.
Svájcban az egyházmegyés papok számának csökkenése
szervezeti változásokat hozott, emiatt megsokszorozódtak
a pasztorális problémák. Másrészt az a tény, hogy a pap
egyre inkább csak „felszentelt menedzser”, nem vonzó hivatás a fiatalok számára. A gondok megoldása érdekében az
egyház ösztönzi a laikusokkal való együttműködést.
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Ausztriában vidéken még többé-kevésbé fennmaradt a
hagyományos egyházi élet. A városokban viszont nő azok
száma, akik semmilyen valláshoz nem tartoznak. A paphiány miatt számos átszervezés történt, ami feszültséget eredményezett a papok és hívek közt.
Horvátországban az egyház jelenleg is fontos szerepet játszik sok ember életében, akiknek fontos a régi, vallásos hagyományok megtartása. A városokban azonban megfigyelhető a fiatalok lemorzsolódása az egyházi közösségekből.
Az Európai Központi Tartomány egész területén elsőbbséget élvez a plébániai pasztorális munka, de a hithirdetés
minden formája kiemelkedő fontosságú a régióban, ahol
a keresztény hit már majdnem eltűnt. Horvátországban a
verbita papok a szigeteken élő, kisebb és idősödő keresztény
közösségek ellátására kaptak megbízást. Franciaországban
három plébánián különleges körülmények – különböző
kultúrájú és vallású emberek – között zajlik a pasztorációs
munka. Pontosan ez az a terület, ahol a verbiták jelenléte nélkülözhetetlen. Bár csak néhány rendtárs foglalkozik
közvetlenül bevándorlókkal, nagy előnyt és segítséget jelent, hogy a verbita közösség soknemzetiségű és soknyelvű.
A tartományban lévő missziósházak és plébániák többsége
átmeneti helyet biztosított a menekülteknek a közelmúltbeli válság idején.
A verbiták jelenléte érdemben hozzájárul, hogy csökkenjen az emberek idegenektől való félelme; példát adnak arra,
hogy lehetséges az együttélés interkulturális közösségben.
Az európai központi tartománynak 125 tagja van 19 nemzetből, a közösség átlag életkora 62 év.
Hajós Katalin

Missziós nővérek

A tisztaság védelmében
Száz éve született Klamminger Caeliane
missziós nővér

SZENTLÉLEK
SZOLGÁLÓI
MISSZIÓS NŐVÉREK
„Mindent meg kell tennünk azért,
hogy Isten szeretetére
minden szív kinyíljon.”
Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns

A Szentlélek szolgálóiként szeretnénk
minden nemzetnek hirdetni a Szentháromság egy Isten megváltó szeretetét. Rendünk alapja és célja a missziós
szolgálat. Több mint 3000 nővérünk
tevékenykedik a világ 47 országában.

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek lengyel tartományában
idén különleges módon megemlékeznek a száz éve született Klamminger
Caeliane ssps nővérről, aki a II. világháború alatt a tisztaság védelmében
szenvedett vértanúságot. Az osztrák
származású nővér a mai Lengyelország
területén, Głubczycében halt meg.
A missziós nővérek idén márciusban
kéréssel fordultak a helyi főpásztorhoz, hogy indítsa el Caeliane nővér
boldoggá avatási eljárását.
Anna Maria Klamminger, a későbbi
Caeliane nővér, Ausztriában született
Ponigl faluban, 1919. február 4-én.
Szülei földműveléssel foglalkoztak. Ő
volt a legkisebb a kilenc gyerek közül.
Kiskora óta arra vágyott, hogy missziós
nővér legyen, és tizenhét éves korában
belépett a Szentlélek Szolgálói Mis�sziós Nővérek rendjébe Stockerauban.
A II. világháború kezdete előtt, 1939.
június 8-án kapta meg a szerzetesi ruhát, 1941. június 9-én tette le első fogadalmát. Derűs, optimista természetű
fiatal nővér volt. Óvónő szeretett volna lenni, és bár megszerezte a képesítést Bécsben, a háború kitörése miatt
soha nem dolgozott a szakmájában.
1943 elején több nővérrel együtt
érkezett a verbiták Maria Treu (Hűséges Mária) nevű kolostorába,
Głubczycébe. A település a mai Len-

gyelország területén található, a háború előtt Németországhoz tartozott. A
kolostort tábori kórházzá alakították.
1945-ben Głubczycéhez ért a front,
heves harcok kezdődtek. A nővérek
kimenekültek a kolostorból, a településhez tartozó erdő felé haladtak.
Ratka Gamaliela ssps nővér így
mondta el, mi történt. Az úton orosz
katonák állították meg őket. Egy részeg orosz katonatiszt egyesével ellenőrizni akarta a nővéreket az erdőben. Egy másik katona segített neki.
A nővérek egymásba kapaszkodtak,
és kérték, hogy együtt mehessenek az
erdőbe. A katonatiszt puskával megütötte az egyik nővért, úgy, hogy vér
fojt az arcán. Utána erősen megragadta Caeliane nővért, el akarta választani
a többiektől. A nővérek erősen tartották őt, de a katona ütögette a kezüket
a puskával, így már nem bírták fogni
Caeliane nővért. A másik katona megragadta a nővér lábát, és behúzta az
erdőbe. Ezután csak kiáltás és lövés
hallatszott. A huszonhat éves Caeliane
nővér utolsó szavai ezek voltak:
„Anya, Mária”. A nővéreknek csak
tíz hét után nyílt lehetőségük, hogy
megkeressék a holttestét az erdőben,
és eltemessék.
Caeliane nővér a tisztasága védelmében halt vértanúhalált. Bízunk benne
és imádkozunk azért, hogy mielőbb
csatlakozhasson azokhoz, akiket szentként tisztelhetünk az egyházban, mert
olyan érték védelmében szenvedtek
vértanúságot, amit mostanában sokan
elutasítanak, a tisztaság védelmében.
Forrás: siostrymisyjne.pl
Fordította: Zygar Malgorzata ssps

Legyél te is missziós nővér!
Kapcsolat: 6449 Mélykút,
Széchenyi utca 115/d

www.ssps.hu
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Missziós imaközösség

Lelkigyakorlat telefonon keresztül
Egy rendhagyó imaóra Egerben
Évekkel ezelőtt az egri bazilikában,
a Könnyező Szűzanya kápolnájában
Katona István segédpüspök mutatta
be minden reggel a szentmisét. Én és
az imaközösség egy másik tagja voltunk a reggeli miséken a felolvasók. A
püspök atya érdeklődött az imaközösségről, és meg is hívtuk egy imaórára.
(Erről akkor a Világpostában is hírt
adtunk.) Kapott tőlünk egy missziós
imakönyvet, és a következő szentségimádási órán, amit ő tartott, a missziós
rózsafüzér titkairól elmélkedett. Katona István egészségi állapota és idős
kora miatt sajnos azóta a nyíregyházi
egyházmegyei papi otthonba került.

Az április 9-én tartott imaóra különleges volt, hiszen felhívott bennünket mobiltelefonon. Érdeklődött
felőlünk. Méltatta, milyen fontos
munkát végeznek a verbiták, majd
tartott egy körülbelül húszperces
elmélkedést a szent háromnapról,
a húsvétról és a jelentőségéről a keresztények, de minden ember életében, azokéban is, akik még ezt nem
is tudják. Felhívta a figyelmünket az
irgalmasság vasárnapjára, és kérte,
imádkozzuk az irgalmasság kilencedet nagypéntektől, s ha tudunk, vegyünk részt az irgalmasság konferenciáján Mátraverebély-Szentkúton. Ez

az elmélkedés felért számunkra egy
lelkigyakorlattal.
Kértük, mondjon pár szót magáról,
hogy van. Elmondta, a meglévő testi bajokat leszámítva jól érzi magát. Amennyire
ereje engedi, eleget tesz a felkéréseknek,
előadásokat tart, vagy más egyházi feladatokat teljesít. Végezetül püspöki áldásban
részesítette az imaközösség tagjait. Ígérte,
nem veszi le a tekintetét rólunk.
Isten áldja meg Katona István püspök atyát, és adjon neki erőt, hogy
még sokáig közöttünk lehessen, és segítsen minket a hit útján járni!
Bóta Györgyné, Ági
az egri imaközösség vezetője

Verbita házak – A misszió otthonai
• Lelkigyakorlatok • Missziós programok • Közösségi találkozások • Konferenciák • Táborok
Zarándok- és ifjúsági szállás • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház

Szent Imre
Missziósház és Verbita Központ

Őri István Ifjúsági Ház

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

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu
Wolowicz Ádám svd
06-30-280-0106

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.verbita.hu/
ori-istvan-ifjusagi-haz
Tóthné Borsos Éva
06-20-490-0670
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Kis misszionárius

Hol találkozhatunk
a feltámadt Jézussal?
Kedves Gyerekek!
A húsvéti időben, a szentmise olvasmányaiban halottuk, hogy feltámadás után Jézus még negyven napig maradt a földön. Néha megjelent a tanítványainak
és különböző jeleket adott nekik, hogy felismerjék
őt. Nagyon különlegesek voltak ezek a találkozások.
Emlékeztek arra, hogy kiknek jelent meg Jézus, és mit
mondott nekik? Milyen jeleket adott nekik? Ha nem,
akkor keressétek meg ezeket a történeteket az evangéliumokban, és olvassátok el újra!
Az egyik legfontosabb jel a kenyértörés volt. A feltámadt Jézus többször megtörte tanítványai számára a
kenyeret, ahogy az utolsó vacsorán tette, a világ legelső
szentmiséjén. Ebből a gesztusból a tanítványok mindig
felismerhették őt. Szeretnétek ti is találkozni a feltámadt Jézussal? Persze, hogy mi is találkozhatunk vele!
Jézus számunkra is megtöri a kenyeret minden szentmisén. A mise olyan esemény, amikor találkozhatunk a
feltámadt Jézussal, megünnepelhetjük a feltámadását,
amikor hálát adhatunk azért, hogy szenvedett és meghalt értünk. Vegyetek részt buzgón a szentmiséken,
mert a feltámadt Jézus vár minket! Ne féljetek hirdetni, hogy Jézus feltámadt és él! Osszátok meg másokkal
a húsvét örömét!
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Mozaik
ADOMÁNYOK A MISSZIÓKNAK

VILÁGP STA

Kérjük, támogassa adományával a verbita
missziókat itthon és a világ minden táján
missziós projektjeinken keresztül.

issuu.com/missziostitkarsag

ONLINE

A Missziós Titkárság 2019-től bevezet
egy online adományozási rendszert,
amivel egyszerűbben,akár egy
gombnyomással is
küldhet adományt
a missziós
projektjeinkre.

www.missziostitkarsag.hu/aktualis-gyujtesek

• HUF 10700024-69018251-51100005
• EUR 10700024-69018251-50000005
• USD 10700024-69018251-50100002
Aktuális kiemelt célgyűjtéseink:
• Adományok a Kelet-Timor Verbita Régiónak
• Adományok a rászorulóknak

T

avaszi lapszámunk rejtvényének megfejtése Boldog Batthyány-Strattmann László szemész, családapa egyik gondolata volt: „Az ima, mint a mágnes, vonzza rád és minden rászoruló emberre Isten atyai áldását.” Nyertesek: Gellért
Anna – Érdparkváros; Marton Imre – Kőszeg; Czucor Anna – Budaörs Gratulálunk! Aktuális rejtvényünkben Ferenc
pápa egy mondatát rejtettük el, amit a megválasztása után mondott az egyik beszédében. Beküldési határidő: július 31.
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