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Fogadalom-
tétel

Szeptember 8., Kisboldogasszony ün-
nepe a verbita rendben mindig különleges

nap: 1875-ben ezen a napon alapította Szent Arnold a missziós
közösséget a hollandiai Steyl-
ben. Azóta is az a szo-
kás Európa szinte
minden rendtartomá-
nyában, hogy e napon
kezdõdik a noviciátus,
azaz újoncidõ, és ezen
a napon teszik le fogadalmukat
a missziós növendékek.

Idén ketten fejezték be a no-
viciátust az elsõ ideiglenes foga-

dalmak letételével: András Zol-
tán és Hajdu János. Hat fiatal
testvér (Sanyi, Lourdu, Siju, El-
mer, Lawrence és Seba) megújí-

totta egy évre szóló
fogadalmait. A két je-
lölt pedig megkezdte
a noviciátust a kõsze-
gi Szent Imre Misszi-
ósházban.

Imádkozzunk a fi-
atalokért, akik misszionáriusként szeretnék szolgálni Istent!

Alapítónk nyomában
Az egész világ a mi plébániánk, azonban van egy anyaplébáni-

ánk is! Azért indultunk el augusztus 5-én Steylbe, Hollandiába,
hogy e szent helyet közelebbrõl is megismerjük. Hosszú, megle-
petésekkel teli út után szerencsésen megérkeztünk a Szent Mi-
hály Missziósházba, ahol családias fogadtatásban volt részünk.

Másnap lelki napot tartottunk, amit Arnold atyánk sírjánál
kezdtünk ünnepélyes laudessel. Utána Gergely atya bemutatta ne-
künk a lengyel verbita vértanúk életét. Délután megismerked-
tünk a missziósházzal, a missziós nõvérek házával, valamint
Steyllel, a faluval. Kirándulásunk során felkerestük azokat a he-
lyeket, amelyek alapító atyánk életéhez kapcsolódnak. Jártunk a
németországi Gochban, ahol Arnold Janssen 1837-ben született,
Bonnban, ahol tanított, és a Rajna menti missziósházban, Sankt
Augustinban.

Elutaztunk Hollandia fõvárosába, Amszterdamba is, hogy a
kirándulásunk teljes legyen. Vasárnapi
szentmisén az örökimádó nõvérek ká-
polnájában vettünk részt, utána rövid
ideig beszélgettünk az egyik nõvérrel. A
steyli rektor meghívásának eleget téve,
kirándulásunkat közösségi esttel fejez-
tük be, amelyrõl nem hiányzott a szoká-
sos verbita jókedv és testvéri szeretet.

Nagyon örülök, hogy eljuthattam
alapítónk sírjához, és ott kérhettem köz-
benjárását, hogy jó misszionárius le-
gyek. Valamennyien megérezhettük,
hogy bárhova is megyünk a világon, ott-
hon vagyunk. Arnold atya egyik üzenete
volt útravalónk hazafelé: „Éljen Jézus
szíve az emberek szívében!”

Hurgoi Sándor SVD

Elhunyt P. Németh Antal SVD
Rendtestvérünk 1928-ban született a Somogy megyei Víz-

váron. Gimnáziumi tanulmányait a budatétényi Názáret
Missziósházban kezdte, majd Kõszegen fejezte be. Ott volt
novícius 1944-tõl és ott tette elsõ fogadalmát 1946-ban. Az
országot 1949-ben hagyta el, mikor is kalandos úton jutott el
a németországi Sankt Augustin Missziósházba, ahol teológiai
tanulmányait végezte. 1953-ban tett örökfogadalmat és szen-
telték pappá. Kinevezése a kanadai Granby-be szólt. Egyház-
történelmi tanulmányait késõbb a Sorbonne-on végezte, majd
doktorált, és mint középiskolai tanár munkálkodott. Nyolc-
vanéves korában, 2008. augusztus 7-én hunyt el Kanadában.
Az Úr adjon örök békét kedves Antal atyának!

Hajdu
János

András
Zoltán

Házunk tája
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Szeretettel köszöntelek benneteket. A világegyház ebben az
évben Szent Pálra emlékezik. A mi rendünk, amint tudjátok,
emellett még Szent Janssen Arnold és Szent Freinademetz József
atyák emlékévét is meghirdette. Szeretnék néhány mondatot írni
arról, hogy Arnold atyánk szíve is mennyire lángolt – akárcsak
Szent Pál apostolé –, hogy Isten Igéje egyre inkább elterjedjen az
egész világon, különösen a pogányok között.

Rendalapítónk apostoli tevékenységének legfõbb céljai voltak
a protestánsok egyesítése a katolikus egyházzal és missziósház
alapítása a pogányok közötti hittérítésre. Négy-öt évre elegendõ
pénzt gyûjtött, hogy Szent Benedek sírjánál, Monte Cassinóban a
protestánsok megtéréséért mindennap legyen szentmise. Kérte a
híveket is, hogy e szándékra imádkozzanak. Még jobban érdekel-
te azonban a másik cél: a missziósház megalapítása Németország-
ban. Ilyen ház akkor még nem volt sem német nyelvterületen,
sem Hollandiában. Ennek ügye akkor vált mindennél fontosabbá
számára, mikor a németországi kultúrharc megsemmisítette elsõ

tervét, a protestánsok egyesítését. A
gimnáziumi tanári munka sok idejét
vett igénybe és korlátozta apostoli tevé-
kenységében. Hogy teljesen az imaapostolko-
dásnak szentelhesse életét, feladta pedagógusi állását, és 1874-
ben megalapította a Jézus Szíve Kis Hírnöke újságot, melynek se-
gítségével állandóan ébren tudta tartani az érdeklõdést a hittérí-
tés iránt, és mind többeket tudott bekapcsolni a missziókért való
imába. „Erre isteni áldás szükséges – írja. – És mivel minden ál-
dást ki kell imádkozni, ki kell érdemelni, kérjük az olvasókat, pa-
pokat és laikusokat, hogy a legközelebbi szentáldozáskor e szán-
dékot ajánlják Jézus Szent Szívének.” Az újság minden számának
végén közölt egy imát, melyet a missziós országokért ajánlott fel
és kérte az olvasókat, hogy az újságot addig ne tegyék le, míg ezt
a szép imádságot el nem imádkozzák. És amit másnak ajánlott,
azt tette maga is!

P. Juhos Ferenc SVD

Az ima ereje

Világposta

A Nemzetközi Missziológiai Társa-
ság (IAMS) közgyûlése Jonathan J.
Bonkot választotta meg a szervezet
új elnökének augusztus 20-án Bala-
tonfüreden. A kanadai történész az
afrikai kereszténység kutatója, az
egyesült államokbeli New Haven-
ben mûködõ Tengerentúli Missziós
Tanulmányi Központ (OMSC) igaz-
gatója, a missziológia egyik legran-
gosabb folyóiratának, az Interna-
tional Bulletin of Missionary Re-
search kiadója. Az elõzõ négyéves
ciklusban a IAMS alelnöke volt.

Jonathan Bonk Etiópiában töltötte
gyermek- és ifjúkorát, mert édesapja egy
keresztény missziós szervezet képviselõje-
ként kétszáznál is több, leprásokat gyógyí-
tó kórházat épített szerte az afrikai ország-
ban. A IAMS új elnökének vonzódása a
földrész iránt megmaradt, és egész szak-
mai karrierjét meghatározta. Legbüszkébb
az Afrikai keresztény életrajztár nevû so-
rozatára, amely lexikonszerûen gyûjti kö-
tetekbe a kontinens vezetõ keresztény sze-
mélyiségeinek az életrajzát az elsõ század-
tól napjainkig. Az adatbázis négy nyelven
lát napvilágot, angolul, franciául, portu-
gálul és szuahéliül. Kiadói tevékenysége
nem kötõdik felekezethez, jóllehet Bonk
mennonita vallású, amely kisegyház a
XVI. századi reformáció egyik radikális
ágaként jött létre.

A Nemzetközi Missziológiai Társaság
elnökeként szeretné elérni, hogy a misz-
sziológusok a jövõben nagyobb figyelmet
szenteljenek a globalizációnak, az éghajla-
ti változások várható társadalmi következ-
ményeinek és a nyugati fogyasztói menta-
litás szegény országokba történõ exportjá-
ban rejlõ veszélyeknek. Meggyõzõdése
szerint ezek a jelenségek Földünk egészé-

nek létét kockáztatják. Ezen kívül az új
migrációs tendenciák problémakörére is
rá szeretné irányítani a keresztény hitter-
jesztéssel foglalkozó tudományág figyel-
mét. Az elmúlt öt évszázadban európaiak
áramlottak szét a világban és megváltoz-
tatták az etnikai viszonyokat Amerikától
Ausztráliáig és Dél-Afrikáig a világ jelen-
tõs részén. Most egy új migráció kezdetét
éljük, amikor a nyugati világba tömegek
érkeznek távoli országokból, magukkal
hozva hagyományos életmódjukat és val-
lásukat. Közülük sokan keresztények, de
az õ vallásosságuk is nagyon sokban kü-
lönbözik a nyugati világ keresztényeinek
vallásosságától. „Számos XXI. századi
problémával szembesülünk missziológus-
ként, és ezek kutatása is a feladatunk” –
állítja Jonathan Bonk, a IAMS Balatonfü-
reden megválasztott új elnöke.

A balatonfüredi konferenciára a világ
minden részébõl 270 missziológus érke-

zett, köztük húsz verbita. Az esemény elõ-
készítõ bizottságának munkájában és a
konferencia záró istentiszteletén részt vett
Német László SVD püspök, a sajtóirodát
Szerdahelyi Csongor, a Világposta szer-
kesztõje vezette és a magyar provinciából
három verbita testvér segítette steward-
ként a nagyszabású nemzetközi rendez-
vény lebonyolítását.

Szerdahelyi Csongor

A missziológia új területei

SEGÍTHETEK A HARMADIK VILÁG MISSZIÓJÁNAK?
Hála Istennek és a sok-sok jótevõnek, egyre több missziós projektet tudunk támogatni
mi, magyarok. India szegényeinek mûtétjeit támogattuk, egy indonéz verbita templom
építéséhez járultunk hozzá, Botswanában AIDS-gyermekcentrum fenntartását segítettük,
idén pedig a zambiai missziós nõvérek prevenciós programjához járultunk hozzá.
Továbbra is várjuk a nagylelkû adományokat, melyekkel sok rászoruló/ránk szoruló
embertársunk életét segíthetik a verbita missziósok. A misszió és a szolidaritás közös
ügyünk, mellyel Krisztus egyenlõképp bízott meg minden embert.
Számlaszámunk: 11600006-00000000-12713314.
Kérésre tájékoztatást, csekket, adóigazolást küldünk!

A legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI a verbita Missziós Titkárság:
Zabos Róbert SVD testvér,
cím: 9730 Kõszeg, Park u. 1.
tel.: 06-94-562-205 (munkanapokon 9–11 óra között)
e-mail: misszio@verbita.hu
web: www.verbita.hu
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Mészáros Feri atyával június 5-én
Lengyelországba indultunk, hogy

részt vehessünk a Bytom városában
mûködõ missziós imaközösség alapításá-

nak 25. és a Pápai Missziós Gyermekség Mûve létrejöttének 150.
évfordulóján.

Az imaközösséget édesanyám, Burbela Franciska alapította a
bytomi ferences plébánián. Lányi Béla testvér öt éve, az elsõ ma-
gyarországi missziós imaközösségek megalapításakor írt róluk.

Édesanyám afrikai utazása után, 1983-ban érezte meg, hogy
milyen fontos a missziók támogatása és a missziókért való ima. A
plébánia híveivel megosztotta tapasztalatait: más kultúrákban is,
a nagy szegénység közepette milyen erõsen él az emberekben az
Isten utáni vágy.

Közösségében az eltelt negyed század alatt két missziós hiva-
tás született és sok világi hívõ ismerte fel a missziók és az evan-
gélium hirdetésének fontosságát.

A közösség tíz, különbözõ rendekhez tartozó misszionáriust
támogat imával és anyagilag is. Édesanyám saját munkájával mint
varrónõ, és gyûjtések eredményeképp sok adományt juttatott a
missziók javára. A jubileumi ünnepségen Mészáros Ferenc misszionárius tar-

tott elõadást Indonéziáról. Arról is beszámoltunk lengyel testvé-
reinknek, hogy Magyarországon is szépen fejlõdnek a plébániai
missziós imaközösségek.

A következõ nagy esemény a Pápai Missziós Gyermekség Mû-
ve megalapításának százötven éves évfordulója volt. Krakkó-La-
giewnikiben, az Irgalmasság bazilikájában tartott megemlékezé-
sen számos gyermekkel ünnepeltünk együtt.

Megtapasztaltuk, milyen fontos a gyermekek szívében már ko-
rán elültetni azt a gondolatot, hogy jó lenne az egész világgal
megismertetni Jézust. Felismertük, hogy mielõbb ki kell építeni
bennük a szolidaritás érzését, és rá kell õket ébreszteni a világ
más tájain élõ gyermekek iránti felelõsségükre. A gyermekek
missziókért mondott imája nyer leginkább meghallgatást az Irgal-
mas Isten elõtt: tiszta szeretetük az egész világon kapcsolatot te-
remt köztük. Reméljük, Magyarországon is egyre több helyen
megalakul a Pápai Missziós Gyermekség Mûve.

Újult erõvel és reménységgel jöttünk vissza Magyarországra.
Mészáros Ferenc atya július 8-án visszaindult Indonéziába, hogy
folytassa missziós munkáját.

Burbela Gergely SVD

Missziós jubileumok Lengyelországban
Misszió itthon

„Afrika-nap” 
Nagykanizsán

Kitûnõ programsorozaton vehettünk részt május 29-én a
nagykanizsai Honvéd Kaszinóban. A rendezvény célja az volt,
hogy megismertesse a közönséget a fekete földrész népeinek vál-
tozatos kultúrájával, a XIX–XX. századi magyar–afrikai kapcso-
latok alakulásával. A gondosan elõkészített mûsor végig ezt a célt
szolgálva, a rendezõk által vártnál is jobban sikerült.

Az alkalomra hivatalos volt Kirner Zoltán becsehelyi plébános
is, aki magával hozott két ghánai verbita misszionáriust. Nekünk,
a nagykanizsai imaközösség tagjainak a nap fénypontja Lõrinc és
Sebestyén nagyszerû „missziója” volt. Személyes bemutatkozásuk
elõtt Zoltán atya mondott rövid ismertetõt a verbita rendrõl, az
alapító Arnold atyáról és Jézus missziós parancsáról. Ezt követõ-
en ámuldozhattunk a két testvér magyar nyelvtudásán, de még
ennél is jobban a szívükben élõ szeretet és hála szóban-zenében
történõ közvetlen, egyszerû kifejezésmódján, amivel nagyban
hozzájárultak az est családiassá tételéhez.

Névsoruk 
az Úr tiszta tenyerén

Kényszer- vagy betegszabadságomat
töltöttem három hónapig kis magyar
hazámban 46 éves indonéz misszionári-
usi élet után. Lelkileg feldobva, meg-
újulva megyek vissza Indonéziába,
Flores szigetére, mert papszentelés és új
plébániatemplom szentelése vár ránk
hamarosan. A középiskolás lányok in-
ternátusa is készül. Ennek befejezésé-
hez még tízezer euró hiányzott, mikor
hazaérkeztem, de a magyar missziós ba-
rátok legújabb gyûjtése 1300 euróval
csökkentette az összeget. Köszönöm a nagylelkû adományokat.

Szívbõl jövõ hálát zengek az Úrnak, hogy mindig segített ben-
nünket jó szívû embertestvérek által, akik közül sosem hiányoz-
tak a magyar testvérek sem. Névsoruk az Úr tiszta tenyerén van
megörökítve, és hisszük, hogy örökre.

Mészáros Feri SVD, boldog misszionárius
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BRAZÍLIA: NÉVTELEN SZÜLÉS AZ

ABORTUSZ MEGELÕZÉSÉRE. Egy brazil tör-
vénytervezet javasolja, hogy legalizálják a
névtelen szülést, hogy azok az asszonyok,
akik nem akarják vagy képtelenek felne-
velni gyermeküket, anélkül szülhessenek
és adhassák gyermeküket örökbe, hogy
személyazonosságukat fel kelljen fedniük.
Azt remélik, hogy effajta intézkedés nyo-
mán csökken az abortuszok száma és a
csecsemõelhagyások gyakorisága. Egy asz-
szony, ha a névtelen szülést választja, men-
tesül a gyermekkel kapcsolatos minden
törvényes és társadalmi felelõsségtõl.
Eduardo Valvedere, a brazil Munkáspárt
képviselõje szerint a javaslat célja törvé-
nyes alternatívát nyújtani azoknak az
anyáknak, akik nem szándékoznak felne-
velni gyermeküket, anélkül, hogy ki len-
nének zárva az állami egészségügy nyúj-
totta ingyenes terhesgondozási ellátásból.
Véleménye szerint e célból az ilyen nõk
részére speciális programot kellene kidol-
gozni. Ez lehetõvé tenné a baba örökbefo-
gadásának gyorsított eljárását, hogy a kicsi
nyolchetes korára családba kerüljön. Ad-
dig is a szülõk vagy családtagok kérvé-
nyezhetik a felügyeletet. A teljes örökbe-
fogadási procedúrát a kórház intézné. Az
anya kilétét csak bírósági végzésre lehetne
felfedni, vagy genetikai problémák esetén.
„Személyazonosságát titokban tartva és
álnéven, az anya világra hozhatná a gyer-
meket a szükséges egészségügyi ellátás
mellett” – mondta Valvedere.

MALAWI: A KATOLIKUS EGYHÁZ EL-
TILTJA A PAPSÁGOT A PÁRTPOLITIKÁTÓL. Az
afrikai Malawiban jövõre parlamenti vá-
lasztások lesznek, ezért a katolikus egyház
felszólította papjait, hogy ne foglalkozza-
nak pártpolitikával. A „Felelõsen a jövõn-
kért: együtt a 2009-es választások felé” cí-
mû pasztorális körlevélben a püspökök fi-
gyelmeztetnek, hogy felfüggesztik azokat
a papokat, akik figyelmen kívül hagyják az
utasítást. „A papoknak lehetnek szemé-
lyes politikai vonzódásai, de ezek össz-
hangban kell legyenek a hitükbõl fakadó

szempontokkal, amelyek biztosítják a sze-
mély méltóságát, különösen a szegényekét
és a marginalizálódottakét” – olvasható a
levélben.

DÉL-AFRIKA: GYÛLÖLETHULLÁM JO-
HANNESBURGBAN. Idegengyûlölõ támadá-
sok hulláma söpört végig Johannesburg
külterületén a nyáron. Csõcselék táma-
dott meg Mozambikból származó beván-
dorlókat és gyújtogatott, az apartheidi
idõk jeleneteit idézve. A lincseléseknek
huszonkét halálos áldozata van.

URUGUAY: A PÜSPÖKÖK VISSZAUTASÍT-
JÁK AZ ABORTUSZT TÁMOGATÓK SÉRTÕ PLA-
KÁTJAIT. Az uruguayi püspöki konferencia
elnöke, Carlos Collazzi püspök (képün-
kön), határozottan visszautasítja azt a
kampányt, melynek során egy feminista
szervezet az abortusz legalizálását követe-
li. Az abortusz hívei támogatásgyûjtés cél-
jából olyan plakátokat helyeztek ki, me-
lyeken a rózsafüzér anyaméh formában
látható, olyan képaláírásokkal, mint: „Ve-
gyétek le rózsafüzéreiteket a petefészke-
inkrõl!”; „A saját testünkhöz való jog nem
hit kérdése. Demokrácia kérdése.” Egy rá-
dióinterjúban Collazzi püspök azt nyilat-
kozta, hogy a kampány a demokrácia el-
veivel ellentétes és nem tartja tiszteletben
az uruguayi nép számára fontos vallási
szimbólumokat. A püspökök számos alka-
lommal adtak ki állásfoglalást, melyek jel-
zik, hogy nem hagyják figyelmen kívül a
bonyolult körülményeket, melyekkel sok
állapotos nõnek szembe kell néznie. „Tud-
juk – mondta Collazzi püspök –, hogy a
szociális egyenlõtlenségekkel foglalkozni
kell, hogy nyilvánvalóak legyenek a ne-
hézségek, melyekkel a várandós anyáknak
meg kell küzdeniük, de a püspököket és a
hívõket nem lehet fundamentalizmussal
vádolni, amikor a meg nem születettek jo-
gait védik.”

WASHINGTON DC: A 2008. ÉVI PAP-
TERMÉS IGEN VÁLTOZATOS. Egy tanulmány
megállapítja, hogy igen változatos az ösz-
szetétele azoknak a ifjaknak, akiket idén
szentelnek pappá az Egyesült Államok-
ban. Az USA püspöki konferenciája elnö-
kének sajtóközleményében az olvasható,
hogy 2008-ban 401 fõt szentelnek pappá.
A georgetowni egyetemen végzett felmé-
rés szerint a legtöbb szentelendõ születése
óta katolikus, tíz százalékuk konvertita,
vagyis késõbbi megtérõ. A jelöltek általá-

ban katoli-
kus középis-
kolába és ka-
tolikus egye-
temre jártak. Át-
lagéletkoruk 36 év az egyházmegyei pap-
ság és 39 a szerzetes papság esetében. Az
új papok körülbelül harmada 25–29 éves,
negyven százaléka a harmincas éveit ta-
possa, a többi negyven fölött van. Az is ér-
dekes, hogy a szentelendõk egyharmada
nem az Egyesült Államokban született.

VATIKÁN: AZ ÚJRAEVANGELICIÓ KUL-
CSA. Példamutató életet élni – ez a kulcsa
az olyan országok újraevangelizálásának,
melyek elfelejtették keresztény gyökerei-
ket – mondta XVI. Benedek pápa a június
11-i általános kihallgatáson. Szent Kolum-
bán (képünkön) VI. századi ír szerzetest,
Európa egyik atyját hozta példának, aki
segítette újraevangelizálni Európának azt
a részét, amely összeroskadt a pogányság

újjáéledése következtében. „Kolumbán
minden energiáját arra fordította, hogy
táplálja Európa sarjadó keresztény gyöke-
reit. Szellemi erejével, hitével, Isten és fe-
lebarátai iránti szeretetével egyike volt
Európa atyjainak, és ma is mutatja, hol
vannak azok a gyökerek, melyekbõl Euró-
pa újjászülethet” – mondta a pápa.

AUSZTRÁLIA: KÉT NÕT SZENTELTEK

PÜSPÖKKÉ AZ ANGLIKÁN EGYHÁZBAN. Évti-
zedes viták után az ausztráliai anglikánok
két nõt szenteltek püspökké. Az ügy tá-
mogatói úgy jellemezték az eseményt,
hogy az áttörés a nemek egyenlõsége te-
rén az egyházban. A nõi püspökök fel-
szentelését ellenzõk azonban figyelmeztet-
nek, hogy ez az egyház további szakadásá-
hoz vezethet Ausztrália-szerte.

NEPÁL: A KERESZTÉNYEK ÜDVÖZLIK A

VILÁGI KÖZTÁRSASÁGGÁ ALAKULÁST. Nepál-
ban a keresztények, köztük a katolikusok
is megünnepelték, hogy a nemrég megvá-
lasztott országgyûlés határozata értelmé-
ben az eddigi hindu királyságból világi
köztársaság lesz, vagyis eltörlik a monar-
chiát. „Ez a gyõzelem a vallásszabadság
gyõzelme is” – nyilatkozta Simon Pandey,
a Nepáli Nemzeti Egyházak Szövetségé-
nek fõtitkára.

SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ ••• SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ ••• SOKSZÍNÛ VILÁGEGYHÁZ

Hírek a missziókból



6

Már-már hagyománynak tekint-
hetõ, hogy Hirth Vilmos verbita

missziós atya augusztus végén papok
vagy civilek kis csoportját kíséri el három-

hetes misszióba egykori missziós területére, Paraguayba, ahol há-
rom évtizeden át szolgált.

Ma egy hete, hogy megérkeztünk
a dél-amerikai országba. Napról
napra lépésenként igyekszünk felfe-
dezni a keresztény missziók minden-
napi életének rejtelmeit itt, a trópu-
sokon. Ízelítõt kaptunk a vallási,
szociális és társadalmi életbõl.

Gaál Jenõ
atya egykori plé-
bániáján, Coro-
nel Bogadóban a
templom falai és
szobrai szinte
megremegtek a
cursillisták De colores énekétõl,
amellyel bennünket fogadtak. A má-
sik nagy lelki felüdülés a maroknyi
magyar közösséggel együtt ünnepelt
Szent István-napi mise volt.

Természetesen a lelkek táplálása,
amely lakomát a látogatóba érkezett
magyar atyák kínálták, a helybéliek
részérõl sem maradt viszonzás nél-
kül. Nincs olyan este, hogy Vilmos
atya barátai ne hívnának meg bennünket finom asado-partiyra
(roston sült marha), amely mindig kellemes beszélgetésekkel fû-
szerezett.

Hogy kulturális és történelmi ismereteinket is bõvítsük, egy
paraguayi és egy argentínai jezsuita redukciót is meglátogattunk,

ahová a hódítók ke-
gyetlenségével szem-
ben védtelen õslakó-
kat, a guaraní indiá-
nokat a XVII–XVIII.
században a jezsuita
atyák befogadták. 

A szociális élet ne-
hézségeibe azáltal
pillanthattunk bele,
hogy a fõváros cent-
rumában sétálva lép-
ten-nyomon gép-
fegyveres katonák és
rendõrök csoportjai-
val találkoztunk.
Csak hazaérve, az es-
ti híradóból tudtuk
meg, hogy a nemrég
államelnökké megvá-
lasztott verbita püs-
pök, Fernando Lugo
egyre inkább szembe
kell hogy nézzen a
hatvan évig uralkodó
párt leváltott vezérei-
vel, akik mielõbb

szabadulni szeretnének attól az embertõl, aki miatt hatalmuk el-
veszett, és a tömegek végre szabadnak érezhetik magukat. Az or-
szág érezhetõen fellélegzett Lugo államelnöki székbe kerülése
óta.

Nemrég érkeztünk vissza Asunciónba, a fõvárosba Caacupé-
ból, arról a Szûzanya-kegyhelyrõl, amely hallatán minden para-

guayi szíve büszkén megdobban. Ott a szentmisében minden Ma-
gyarországon és hazájától távol élõ magyart felajánlottunk a
Caacupéi Szûzanyának, hogy fogadjon köntöse alá mindenkit,
aki e világban élete útját rója a Tökéletesség felé.

Még elõttünk áll az a város, ahol Vili atya a legtöbb idõt töl-
tötte. Húsz évig
szolgálta Ciudad del
Estében a paraguayi
népet. Õ hazaérke-
zik, mi pedig elkí-
sérjük õt, hogy
megtanuljuk tõle,
milyen egy misszio-
nárius mindennapi
élete szeretett indi-
ánjai között. Köz-
ben Varga János
atyát is meglátogat-
juk, aki Argentína
Misiones nevû tar-
tományának egyik
közösségében, San
Andresitóban él.

Szeptember eleji
hazatérésünk elõtt a
teljesség kedvéért
még a brazil Cristo
Corcovaónál te-
szünk egy látogatást
Rio de Janeiróban.

Zabos Robi SVD

Magyar zarándokok Paraguayban

Misszió közelrõl

Magyarok és
leszármazottaik

Trinidad,
templomkapuSan Ignacio
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Idén kincskeresésre hívtuk a missziós táborok lakóit július fo-
lyamán Zsámbékra, Kõszegre és Tornyiszentmiklósra.

A keresgélés a tábor minden apró rezdülésében benne volt,
meghatározta annak programjait. Minden napnak megvolt a ma-
ga kincse – és eszköze. Életünket egy meghatározott kultúra szõt-
tesén éljük. Misszionáriusok elõadásai által távoli népek kincsei-
vel ismerkedtek meg a résztvevõk. A Szentírás kincseit a
lelkivezetõ atyák tárták a táborozók elé, hogy a Biblia évében

még inkább elmerüljünk annak ismeretében. Az egymás iránti
szolgálat kincsét egészen gyakorlatias módon sajátíthattuk el:
akadályversenyen, kézmûves foglalkozá-
sokon, sporteseményeken, hogy észreve-
gyük, egymást segítve sokkal könnyeb-
bek és szebbek mindennapjaink. Az utol-
só közösen keresett kincsünk pedig ma-
ga az élet volt, mely Istenben gyökerezve válhat teljessé.

A tábor szerkezetérõl talán nem kell sokat szólnunk, ugyanis
minden évben hasonlóképp épül fel. Viszont tartalommal az
adott pillanat örömei töltik meg. A zsámbéki gyermektábornak
idén is a premontrei nõvérek nagy szíve és iskolájuk kitárt kapu-
ja adott helyet. A két szerzetesrend évek óta együtt szervezi e tá-
bort, ami – büszkén állíthatjuk – egyedüli példa az egész ország-
ban. „Egy kis ima, egy kis áldozat” révén minden lehetséges – ta-
pasztalhattuk meg a tábor mindennapjaiban.

Kõszegre, a missziósház parkjában érdekes módon nagyrészt
olyan fiatalok érkeztek, akik korábban voltak már missziós tá-
borban, és most visszatértek. Ez családias hangulatot kölcsönzött
a hétnek. Tornyiszentmiklós vadászkastélyában pedig fordítva;
azok voltak többségben, akik idén ismerkedtek meg a missziós tá-
borral. Nagy értéke volt a kõszegi tábornak, hogy idén elõször a

Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági
Fórumával közösen szervezhettük
meg. Egyházunk közösségi élete színe-
sedik ezáltal, és az együttmûködés újabb
barátságokat eredményez. Azt hiszem, hogy
ennek az összefogásnak köszönhetõen a missziós táborok életé-
ben még nem tapasztalt élményeknek lehettek részesei a résztve-
võk. Mint például a pónisimogatás és -lovaglás, majd a derékig

érõ tóban történt vadvízi evezés. A helybéliek
térdüket csapkodva nevettek, mikor látták,
hogy hatalmas vadvízi gumicsónakokkal verse-
nyeztek a csapatok a sekély tó apró szigete kö-
rül. A csoportvezetõk kis evezõkkel próbálták
irányítani a vastag falú csónakokat, míg 8–10

fõs csapatuk kézzel kapálózva evezett. Kezdetben a fiatalok úgy
tudták, hogy a tó három méter mély, ezért mindenki messzirõl vi-
lágító narancssárga mentõmellényt vett fel. A turpisság csak ak-
kor derült ki, mikor az elsõ fiatal a vízbe esett...

Egyik nap, mikor az esti programhoz készülõdtünk, egy sziré-
názó rendõrautó állt meg padlófékkel a táborban. Határsértõk
rabolták ki a falut, és a tábor lakóit kérik az elrabolt értékek és a

határsértõk felkutatásában. Az egyik csapatot egy biztos úr, a má-
sikat a polgárõr, a harmadikat a plébános atya vezette. Egyesek
rémült arccal, mások hitetlenkedve hallgatták a komoly szavakat.
Egészen bonyolult történet állt össze a domboldalon felfelé veze-
tõ úton: a határsértõk csakis kínaiak lehetnek, akik a budapesti

nyolcadik kerületbe igyekezve rabolták ki Tor-
nyiszentmiklóst. Ott a helyi maffiával szövetkez-
ve emberkereskedelemmel foglalkoznak...

Az eredmény néhány átkutatott borospince
volt. Két „bûnözõt” találtunk. Az elsõ (aki való-

jában az egyik pince gazdája) megúszta annyival, hogy bilincsbe
verve vitték a frissen avatott nyomozók, a második (aki pedig egy
helybéli erdész) már rosszabbul járt, mivel egy karatéban jeleske-
dõ munkatárs talált rá. A pincébõl feltörõ kiáltások után sejtet-
tük, hogy az áldozat nem sok jóra számíthatott. Ilyen lehet egy
igazi valóságshow is?

Az idei táborokból sem hiányoztak az ismereteket bõvítõ elõ-
adások, a kézmûves és szórakoztató foglalkozások. Mindezért
számtalan jótevõnknek kell újra és újra köszönetet mondanunk
táborozók, munkatársak és verbiták nevében! Plébániák, imakö-
zösségek, falvak fogtak össze, hogy közel ötszáz fiatal tölthessen
el egy-egy csodálatos hetet a keresztény missziók jegyében. Isten
fizesse meg a segítõk jóságát!

Ahogyan a táborban búcsúztunk, most is hasonlóan teszek: a
világmisszió 2008-as ünnepén, október 11-én, szombaton a bu-
dai ciszterci plébániatemplomban ismét találkozunk!

Zabos Robi SVD

Kincsünk a misszió!

Missziós táborok – 2008

Zsámbék

Kõszeg

Tornyiszentmiklós
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A Világposta legutóbbi számában

már közöltük, milyen nagy öröm
érte nõvéreinket, a Szentlélek Szol-
gálói Missziós Nõvéreket – és ter-

mészetesen velük együtt minket,
verbitákat is. Jozefa anyát (Hendrina

Stenmanns, 1852–1903) Péter-Pál ünne-
pétõl kezdve a boldogok között tisztelhetjük.

Külön megtiszteltetés volt, hogy a boldoggáavatás ünnepét a
hollandiai anyaházunk közelében ünnepelhettük. Ebben a cikk-
ben nem is egy ünnepségrõl kell hírt adnom, hanem egész ün-
nepségsorozatról, melyet kitûnõ érzékkel szerveztek és rendez-
tek meg nõvéreink és mindazok, akik fontosnak érezték ezt az
alkalmat.

Már a boldoggáavatást megelõzõ nap este, a vigílián érezni le-
hetett, hogy itt valami más, mint a szokványos egyházi ünnepe-
ken. A steyli Szent Rókus-plébániatemplomban kezdõdtek az ese-
mények. Már a nõvérek csaknem megtöltötték ezt a nem kis
templomot, ahol sajátos liturgiájukba mindannyian bekapcsolód-
tunk. Azért mondom így, mert ez nem szentmise volt, hanem
olyan igeliturgiához kapcsolt meditáció, melyben nemcsak az ál-
talunk már-már megszokott kulturális sokszínûségnek jutott hely,
hanem spontán, érzelemgazdag megnyilvánulásoknak is, melyek-
re bátran mondhatom, ilyet mi, férfiak nemigen tudunk szervez-
ni. Ennek az estének az élménye úgy kötött össze minket, ahogy
mi kötöttük össze a liturgikus füzetünkben található színes szalag-
unkat az ünnepség csúcspontján. Semmi sem fejezhette volna ki
ennél jobban, hogy egy családba tartozunk, melynek most egyik
alapító anyját ünnepeljük, mi pedig mind testvérek vagyunk.

Másnap félórás sétával mentünk át a szomszédos Tegelenbe,
ahol szabadtéri szentmisén vettünk részt. A Doolhof egy gyönyö-
rû szabadtéri színpad, mely kifejezetten a nagypénteki passiójá-
tékokra lett kialakítva impozáns állandó díszleteivel és amfiteát-
rumszerû lelátójával. Nekünk, Arnold atya gyermekeinek megha-
tó tapasztalat volt, hogy alapítónk halálának századik évében
nemcsak azt mondhattuk el ezen az ünnepen, hogy az orosztól a
portugálig és az írtõl az olaszig találkozhattunk rendtestvérekkel
és nõvérekkel, de azt is, hogy argentinokkal ugyanúgy összefut-
hattunk, mint ausztrálokkal vagy kínaiakkal. És ez nem pusztán

A steyli missziósház kertjében

Jozefa nõvér bo

Alapítóink nyomában
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a szerzetesekre volt igaz, de a ro-
konszenvezõ zarándokokra is
ugyanúgy érvényes volt. A körülbe-
lül háromezer ember ugyan nem ha-
sonlítható a Szent Péter téri hihetet-
len tömegre, akik az egész világegyhá-
zat szokták jelképezni, ugyanakkor ennek
a sokaságnak is volt egyfajta varázsa: a szemé-
lyesség, a családiasság. Itt minden Jozefa anyáról szólt, és arról,
milyen csodát vitt végbe benne a Szentlélek, természetesen nem
nélküle. Ám az ünnep a holland egyházról is szólt – mivel elsõd-
legesen ott mûködött Jozefa anya –, reményt és célt adva az utób-
bi évtizedekben sokat bírált tagjainak. Ahogy liturgikus füzetünk
hátlapján állt: „A mi missziónk lényege, hogy minden szívet meg-
nyissunk a szeretetre” (Boldog Jozefa anya). A fõcelebráns Frans

Wiertz roermondi püspök volt, a Szentszéket Õeminenciája José
Saraiva Martins bíboros képviselte.

Másnap buszokkal látogattunk el a nem oly távol fekvõ né-
metországi Issumba, Boldog Jozefa anya szülõvárosába, ahol a
hasonló ünnepélyességgel megrendezett hálaadó szentmise kere-
tében elhelyezték Jozefa anya ereklyéit a plébániatemplomban.

Lettman münsteri püspök, aki a szentmi-
sét bemutatta, a Münsteri Egyházmegye
olyan szentjei közé helyezte Jozefa anyát,
mint Kempis Tamás vagy Terézia Bene-
dikta, vagyis Edit Stein, akiket szintén
magáénak tart ez a püspökség.

Bár Magyarország távol van Hollandi-
ától, minket sem hagynak érintetlenül ezek az események, ugyan-
is nõvéreink, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nõvérek idén õsszel
telepednek le újra hazánkban, Budatétényben, és ebbõl az alka-
lomból Boldog Jozefa anya pártfogása alá helyezik kezdeménye-
zésüket.

P. Tóth Zoltán SVD

Hollandiában és Németországban

Vörös Klára nõvér,
Tóth Zoltán atya,
Dobó Krisztina nõvér

Szlovák missziós nõvérek népviseletben

oldoggáavatása
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Erdõ Péter bíboros prímás, eszter-
gom–budapesti érsek július 5-én fel-

szentelte Német László verbita missziós
atyát a Nagybecskereki Egyházmegye me-

gyéspüspökévé. Az ünnepségre a szerbiai
Nagybecskerek városában került sor, a Nepomuki Szent Jánosról
elnevezett, nemrégen felújított székesegyházban. A meghívott ven-
dégekkel és az egyházmegye híveivel teljesen megtelt a templom. A
közel háromszáz vendég között jelen volt huszonhét püspök a Kár-
pát-medence egész területérõl. A két társszentelõ Juliusz Janusz bu-
dapesti apostoli nuncius és Huzsvár László nyugalmazott fõpásztor
voltak. A liturgia keretében a pápai bullát Eugenio Sbarbaro belg-
rádi nuncius olvasta fel latinul. Az ortodox és a protestáns egyhá-
zak is képviseltették magukat. Az ünnepi szentmisét családiassá tet-
te László atya édesanyjának jelenléte, valamint az egész világról ér-
kezett verbita szerzetesek részvétele. Külön említést érdemel
Konrad Keller, aki az Isteni Ige Társasága általános rendfõnökének
helyettese és az új püspök személyes barátja.

A szentelési szentmise nyelve többnyire magyar volt, de az
evangélium négy nyelven, és az eucharisztikus ima latinul hang-
zott el. A püspöki hivatásról Erdõ Péter bíboros a homíliában ki-
fejtette, hogy a püspök Krisztust jeleníti meg a hívõk körében,
mint tanítót, fõpapot és pásztort. Mély értelmû egybeesés volt,
hogy Német püspök urat azon a napon szentelték fel, amikor a
helyi egyház Szent Cirillt és Metódot ünnepli, akik szintén misz-
szionáriusként teljesítették hivatásukat. A fõszentelõ kézrátétele
után átadták a püspöki jelvényeket: az evangéliumos könyvet, a
gyûrût, a mitrát és a pásztorbotot.

Az új püspök a mise végén – amelynek õ volt a fõcelebránsa –,
a Te Deum eléneklése közben áldást osztva, körmenetben vonult
végig a templomon, majd hat nyelven elmondta székfoglaló be-
szédét. Az egyházmegye múltjában sok szomorú esemény történt,
hangzott el a beszédben: az õsi csanádi püspökség Trianon utáni
feldarabolása, a második világháború utáni megtorlások és a ki-
lencvenes években zajlott balkáni háborút követõ elvándorlás.
„A mi Istenünk azonban az élõ Isten: a múlt az õ kezében van,
hagyjuk rá a múlt sebeinek gyógyítását, és foglalkozzunk a jövõ-
vel” – tette hozzá az újdonsült fõpásztor.

Jelmondatáról – Áldjátok, az Úrnak minden mûvei, az Urat! –
elmondta: Istent áldani az egész teremtett világ legfõbb hivatása, az
ember számára pedig, aki ezt tudatosan is megteheti, kitüntetés,

feladat és egyben hivatás is. Istent áldani azt jelenti, hogy észre tud-
juk venni csodás tetteit, amelyeket az idõk kezdete óta véghezvisz.

Saját életútját felelevenítve megjegyezte: „Bácskából indulva
31 éve hagytam el a volt Jugoszláviát, most pedig a Bánátba té-
rek vissza, ez lesz az új hazám. Veletek együtt, világi híveim, ked-
ves paptestvéreim és szerzetes testvéreim, szeretném úgy alakíta-
ni a jelenünket, hogy abban Isten mûködni tudjon, mert Isten
nélkül nincs jövõnk. Nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem a
többi itt élõ nemzetnek és nemzetiségnek sem.” 

Hajdu János SVD novícius és Pisztora Ferenc jelölt

Tanító, fõpap és pásztor

Püspökszentelés

A családi címert jó esetben
örökli az ember. Püspökök
esetében azonban személyes
döntés a pajzs tartalma, a he-
raldika szabályainak figyelem-
bevételével. Az ilyen alkotá-
sokba sok minden van belesû-
rítve. Miniatûr hitvallás és
életrajz is egyszerre. Az új
nagybecskereki püspök, Né-
met László címere ilyen esz-
szencia. Sokat elárul tulajdo-
nosáról, habitusáról, szülõ-
földjérõl, illetve új egyházme-
gyéjérõl.

Egyszerû, áttekinthetõ, kö-
zérthetõ a kompozíció elsõ lá-
tásra is. A teremtett világ szép-
ségét, derût és harmóniát su-
gároz, összhangban a pajzs

alatt elhelyezkedõ szalagba írt
latin idézettel, amelyet Dániel
prófétától kölcsönzött (3,57),
és magyarul így hangzik: „Áld-
játok, az Úrnak minden mûvei,
az Urat.”

A mezõ alsó karéjában víz-
szintesen négy-négy ezüst és
piros hullámos sávot találunk,
amelyek a Bánságra, vagyis az
egyházmegye fekvésére, illetve
tágabb értelemben a püspök
szülõföldjére utalnak. Az ezüst
sávok a Nagybecskereki Egy-
házmegye négy folyóját jelké-
pezik, a Dunát, a Tiszát, a
Temest és a püspöki székváro-
son átfolyó Begát. A Duna és a
Tisza egyben a szülõföld, a
Bánsággal szomszédos Bácska

határfolyója is. A sötétpiros sá-
vok pedig a Délvidék termé-
keny földjét jelölik.

E gazdag talajból táplálko-
zó dús vegetációt és Német
László természet iránti szere-
tetét, kertészkedési szenvedé-
lyét egyszerre szimbolizálja a
címerpajzs központi motívu-
ma, a dús lombozatú, évszá-
zadokig élõ, éppen virágzó
hársfa, melyen otthonra talál-
nak az ég madarai, és amely-
nek virágjából kiváló gyógy-
hatású tea készíthetõ. A püs-
pök e szép növény kiválasztá-
sakor arra is gondolt, hogy
hársfából mennyi szép gótikus
Madonna-szobor is készült
Európa-szerte. 

A címerpajzs felsõ eleme a
mindent éltetõ és fényével be-
sugárzó Nap, amely egyben a
feltámadt Úr és az Eucharisz-
tia, vagyis az oltáriszentség
szimbóluma.

A püspöki címer további ré-
szei természetesen a pajzs mö-
gé állított kereszt és a fölötte
látható zöld kalap a kétszer
hat bojttal.

A Nap, a hársfa és a folyók üzenete
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Santung tartomány szentjére, Freinade-
metz Szent Józsefre emlékeztek halálának
századik évfordulója alkalmából január
25-én Pekingben, a déli székesegyházban.
A templomot kínai és külföldi katolikusok
töltötték meg. A gyönyörû történelmi
templombelsõt virágdíszbe öltöztették és
pompás dekorációval látták el. A székes-
egyház falai sokat mesélhetnének a katoli-
kus egyház kínai történetérõl... A terüle-
tet, ahol felépítették, a kínai császár aján-
dékozta Mateo Ricci jezsuita atyának a je-
zsuita misszionáriusok munkájának elis-
meréseként. A temp-
lomot, melyet 1650-
ben Ricci utóda,
Adam Schall SJ atya
épített, kétszer fel-
gyújtották (1775 és
1900); a jelenlegi
épület pedig 1904-bõl
származik.

A Szent Freinade-
metz Józsefnek szen-
telt ünnepséget Auszt-
ria pekingi nagykö-
vetének kezdeményezésére tartották. A
szentmisére számos külföldi vendég érke-
zett, fõleg Németországból, Ausztriából és
Olaszországból. Jelen voltak katolikus kí-
naiak is, közöttük szerzetes nõvérek. A

szentmisét jelenlétükkel kitüntették a dip-
lomáciai testületek tagjai: Ausztria, Olasz-
ország, Szlovákia, Lengyelország nagykö-
vetei, továbbá német és holland diploma-
ták.

A székesegyház plébánosa, Cseng atya
és öt káplánja közösen mutatták be a
szentmisét; köztük volt a német és osztrák
közösség káplánja, Michael Bauer atya is.
A mise elején az egybegyûlteket az olasz

nagykövet kö-
szöntötte, Szent Frein-
ademetz Józsefrõl kínai és angol nyelven a
Freinademetz családdal rokonságban álló
Evelin Woell-Zhang osztrák hölgy emléke-
zett meg. Az ünnepi szentmise után az
osztrák nagykövetségen fogadást tartot-
tak, melyen a diplomáciai testületek tagjai
és számos vendég vett részt.

Zwolski Jan, Kína

Miközben az egész világ az olimpiát rendezõ Kínára figyelt, a
Dolomitokban nyaraló pápa lélekben szintén elzarándokolt a vi-
lág legnépesebb országába. Felkereste ugyanis a dél-tiroli hegyek
között lévõ kicsiny falut, ahol Szent Freinademetz József, Dél-Ti-
rol egyetlen szentje 1852-ben született. A verbita rend elsõ misz-

szionáriusa harminc éven át Kínában szolgált, negyvenezer sze-
mélyt keresztelt meg és erõs közösségeket hozott létre. Misszio-
náriusi tevékenysége sok újdonságot tartalmazott. Elengedhetet-
lennek tartotta, hogy a hitterjesztõ európaiak minél alaposabban
megismerjék és megértsék a kínaiak mentalitását, szokásait, az
õsök iránti szinte vallásos tiszteletét. Élesen kritizálta az európai
keresztények fölényes, kínaiakat lenézõ viselkedését, fellépését.
A magukat kereszténynek tartó európai birodalmak Kínában te-

vékenykedõ polgári, katonai és kereskedel-
mi képviselõinek magatartását pedig igen
gyakran kifejezetten keresztényietlennek
ítélte, és ennek hangot is adott. Olyannyi-
ra megszerette ezt az országot, hogy nem is
akart visszatérni Európába. Szállóigévé vált
mondása: „Én a mennyországban is kínai
szeretnék lenni.” Ötvenhat éves korában
tífuszban halt meg. VI. Pál 1975-ben bol-
doggá, II. János Pál pedig 2002-ben szent-
té avatta az idén száz éve Kínában elhunyt
verbita misszionáriust.

XVI. Benedek pápa zarándoklata a nagy
apostolhoz mély tartalommal bíró üzenet
Kína mai vezetõinek és a kínai katoliku-
soknak, akik még ma sem élhetnek vallás-
szabadságban. A világ legnépesebb orszá-
gában a becslések szerint 12–13 millióan
lehetnek katolikusok, az egyház az állami
korlátozások ellenére dinamikusan fejlõ-
dik. Sok a hivatásuk, és a felnõtt megtérõ.

Sz. Cs.

Az elsõ verbita misszionáriusra
emlékeztek Pekingben

Szent Freinademetz József

Ünnepi szentmise
Santungi 

Szent 
Freinademetz 

József 
halálának 

100. évfordulóján

Aki kínaivá akart lenni
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Már több mint
egy éve vagyok a Fü-

löp-szigeteki misszióban, Cebu szigetén,
ahol a verbiták 1935-ben vették át a „Uni-
versity of San Carlos” egyetemet, mely
Ázsia legrégibb iskolája. Utána a Szent Ar-
nold által alapított másik két szerzetesrend
is megtelepedett: az aktívan misszionáló
„kék nõvérek” (Szentlélek Szolgálói) és a
missziót állandó szentségimádással támo-
gató „rózsaszín nõvérek” (Szentlélek Szol-
gálói Örökimádó Nõvérek). A missziós
szerzeteseket sok világi támogatja, külön-
bözõ szervezetekbe tömörülve. Most a
Szent Arnold Plébánián mûködõ „Arnold
Janssen Ladies” (Arnold Janssen-hölgyek)
nevû missziós imaközösséget szeretném
bemutatni, mivel szeretnék felvenni a kap-
csolatot magyar közösségeinkkel.

Az imaközösség összefonódik a Cebu
egyik szegény külvárosában elhelyezkedõ
plébánia megalapításával, tudtam meg
Florenda Sabillano Matutinao elnök asz-
szonytól, aki négygyermekes édesanya.
Eleinte nehéz volt összegyûjteni az embe-
reket, hiszen ez a terület egy másik plébá-
nia peremvidéke volt és az ottani atya eb-
be az újonnan benépesült zugba ritkán tu-
dott kijárni. Az emberek ahhoz sem voltak
hozzászokva, hogy anyagi áldozatot vál-
laljanak a közösségért. Az alapító Vic Uy
verbita plébános erõfeszítése láttán azon-
ban húsz hölgy nagyszerû felajánlást tett.
Személyenként ezer pesóval (4000 forint)
járultak hozzá a plébániaalapításhoz. Az
itteni viszonyok között ez ma is nagy
pénz, de akkor különösen soknak tûnt!
Vic atya arra kérte õket, hogy lelkileg is
segítsék a plébánia megszervezésében: ala-
kítsanak imaközösséget, mely a misszió
ügyéért imádkozik és dolgozik! Legyen az
új imaközösség égi pártfogója Szent Ar-
nold Janssen, akinek tiszteletét (a többi
verbita szenttel és boldoggal együtt) a ta-
gok különös buzgalommal terjesztik.

„1997 decemberében indult a közösség
– mesélte az elnök asszony. – Én csak
2001-ben csatlakoztam, és nemsokára el-
nökké választottak! Mivel otthon pontos-
ságra és precizitásra neveltek, így az volt
az elsõ dolgom, hogy szabályzatot kapjon
a közösség. Ezután bevezettük az egyenru-
hát is.” Szerénysége tiltja, hogy megemlít-
se: bizony az õ családjuk adományozta a
plébániának azt a telket, melyen most a
templom és a plébániaépület áll, melyet
Vidal bíboros „Szent Arnold Fõegyházme-
gyei Zarándokhellyé” nyilvánított, s így az
egész országból fogadhat zarándokokat.

Mivel foglalkozik az imaközösség?
Legfontosabb az imádság. Háromhetente
gyûlnek össze a plébánián. Van egy na-
gyon szép, missziós lelkületû imarendjük,

a verbita missziós társaság saját imáival: ez
különböztet meg õket a plébánián mûkö-
dõ sok más közösségtõl. Ebbõl a lelki for-
rásból merítve sokat tesznek a plébániá-
ért. Sok a szegény ember, és annak ellené-
re, hogy nagy többségük meg van keresz-
telve, sokan mégsem járnak templomba.
Nagyon kell a hithirdetés!

„Amikor a plébániának konkrét akciói
vannak, akkor mi is megmozdulunk. Pél-
dául gyûjtöttünk szociális célokra úgy,
hogy a plébánián lévõ huszonegy körzet je-
lölteket állít a Király, Királynõ, Hercegnõ,
Kis Hercegnõ címek elnyerésére. Amelyik
körzet a legtöbb pénzt adja, annak a jelölt-
je lesz az év királya és így tovább. A király-
lyá avatási ünnepet is mi rendezzük, ott is
elég sok pénz jön össze. A bevételt átadjuk
a plébános atyának, aki így hatékonyabban
tudott segíteni a szegényeknek.”

Egy másik alkalommal meghívták Jerry
Orbos verbita atyát, akit az egész szigetvi-
lág gyógyító papként ismer. Gyakran szer-
veznek bingót, ami itt kedvelt társasjáték.
A nevezési díjakból jelentõs összeg folyik
be. A nyerteseknek olyasmit kapnak, ami
segíti a megélhetésüket. Legutóbb az elsõ
díj egy élõ disznó volt, a második egy élõ
kecske, a harmadik pedig egy élõ tyúk. 

A plébánia területén huszonegy körzet
van, mindegyikben egy-egy kápolna. A ká-
polnák búcsúnapjára kilencnapos novéná-
val készülnek a helybeli hívek, hogy aztán
nagy vigassággal üljék meg a védõszent
ünnepét. Majdnem mindig (21 x 9 = 189
napon át) valahol fiesta (ünnep) van a plé-
bánián, vagy ünnepi készülõdés. De a leg-
nagyobb fiesta a plébániatemplom két bú-
csúnapja: január 15., Szent Arnold ünne-
pe és október 5., Arnold szenttéavatásá-
nak az évfordulója. Ilyenkor Szent Arnold
hölgyei igyekeznek mind a huszonegy

körzeti kápolnába eljutni, hogy elõadáso-
kat tartsanak a rendalapító, valamint a
többi verbita szent és boldog életérõl. A
verbita jellegû ünnepeken és az elõttük
tartott kilencnapos novénákon az imakö-
zösség a felelõs templomdíszítésért. „Hús-
vétkor és karácsonykor is mi díszítjük a
templomot és a plébániát, mi is takarítunk

olyankor – meséli büszkén az elnök asz-
szony. – Liliomszínû ruhánk feltûnik a tö-
megben. Az embereket érdekli, hogy mi-
ért lettünk Szent Arnold-hölgyek. Akkor
tanúságot teszünk!”

Az elnök asszony és egy másik Arnold
Janssen-hölgy külön felajánlással is segíti a
plébánia életét. Ez a Charity Clinic, a sze-
gények ingyenes orvosi ellátása. Mivel a
Fülöp-szigeteken mûködõ több-biztosítós
rendszer nagyon sújtja a szegényeket, a
plébánia hetente egyszer ingyenes orvosi
tanácsadást biztosít a környéken lakók-
nak. A két hölgy ápolóként segíti az orvos
munkáját, teljesen ingyen. Míg õk a ren-
delõben asszisztálnak az orvosnak, a vára-
kozó pácienseknek egy-egy másik Arnold
Janssen-hölgy lelki elõadásokat tart, hi-
szen nemcsak a testet kell gyógyítani, ha-
nem a lelket is... 

Rodrigo Salac verbita atya, a Szent Ar-
nold Plébánia jelenlegi plébánosa nagyra
értékeli az Arnold Janssen-hölgyek aposto-
li munkáját, kreativitását és áldozatkészsé-
get. A csoport létszáma ma is állandóan nõ.
A harmincöt bejegyzett tag mellett sok-sok
„szimpatizáns” is segíti munkájukat. 

Amikor az elnök asszony meghallotta,
hogy Magyarországon nagyszerû imakö-
zösségek mûködnek, kért, hogy segítsek a
kapcsolatteremtésben. Akit érdekel a kap-
csolatfelvétel, kérem, keresse meg Gergely
atyát.

Lányi Béla SVD testvér

Az Arnold Janssen-hölgyek
tanúságtétele

Fülöp-szigetek
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XVI. Benedek pápa engedélyezte, hogy San Pedro korábbi
püspöke, Paraguay új államelnöke, Fernando Lugo visszatér-
jen az állandó laikusi állapotban, ami elõzmény nélküli egy-
háztörténelmi esemény. Felmentést kapott a cölibátus alól is,
tehát még akár házasságot is köthet. Orlando Antonini nun-
cius a döntést indokolva azt mondta, „el kellett fogadni a nép
akaratát”.

A Szentszék július 30-án hozta nyilvánosságra álláspontját
Antonini nuncius által, miután a dokumentumot átadták Lugo el-
nöknek.

A pápa képviselõje közölte, a dekrétum tartalmazza, hogy a
Szentatya megadta a klerikusi állapot alóli felmentést, és felmen-
ti minden papi, püspöki, verbita szerzetesi kötelezettsége alól.

A dekrétum a Szentszék Püspöki Kongregációjának válasza
Fernando Lugo elõzõ év december 18-i laicizálási kérelmére. Ak-
kor az exszerzetes hangsúlyozta, hogy kérelme „nem a papi szol-
gálatról és a szerzetesi életrõl való lemondást foglalja magába”.

A pápai dokumentum jelzi, hogy a Szentszék megpróbálta
Lugót lebeszélni, hogy jelöltesse magát a köztársasági elnöki po-
zícióra, és január 20-án felfüggesztették a papi szolgálat végzése
alól. Köztársasági elnökké választása azonban az ügy alapos felül-
vizsgálatát tette szükségessé az ország érdekében.

Az alapos vizsgálatok után, minden körülményt figyelembe
véve, Õszentsége XVI. Benedek pápa megadta Lugónak a felmen-
tést a klerikusi állapotból, és minden ahhoz kapcsolódó jog gya-
korlása alól, egyidejûleg felmentette õt az Isteni Ige Társaságában
tett szerzetesi fogadalmai alól, így a cölibátus kötelezettsége alól
is, és minden kötelezettség alól, melyet a klerikusi állapot magá-
val von.

A Szentatya buzdítja Lugót, hogy legyen hû a katolikus hithez,
és éljen evangélium szerinti életet.

Az Apostoli Nunciatúra ismertette az álláspontját Lugo új ál-
lapotáról és jelezte, hogy az egyházi eljárásnak ebben az esetben
kizárólag kánoni és pasztorális okai vannak. Rávilágít, hogy az
Egyház, anélkül, hogy lemondana prófétai szerepérõl, továbbra
is ápolja kapcsolatait a civil hatóságokkal a Gaudium et Spes
konstitúció alapján, mely szerint „a politikai közösség és az Egy-

ház egymástól függetlenek és autonómok a
saját területükön. Mégis, mindkettõ, bár különbözõ megnevezés
alatt, az emberiség személyi és közösségi hivatásának szolgálatá-
ban állnak.”

A sajtótájékoztatón a nuncius elmondta, hogy a klerikusi álla-
pot elvesztése, mely Lugóval történt, azt jelenti a kánonjog sze-
rint, hogy egy klerikus, aki lemond állapotáról, nem térhet vissza
a klerikusi állapotba a Szentszék engedélye nélkül.

Lugo kijelentette, hogy szeretne visszatérni a hierarchiába, mi-
után mandátuma lejár. Errõl a témáról Antonini azt mondta,
hogy a laikusi állapotba való visszatérésnek végleges természete
van, hacsak a felsõbb elöljárók alapos vizsgálatok után úgy nem
döntenek, hogy mégis visszatérhet. A nuncius ezzel lezárta a té-
mát, és arra kérte az újságírókat, hogy öt év múlva térjenek rá
vissza.

Mikor afelõl kérdezték, hogy Lugo köthet-e házasságot, a
nuncius hangsúlyozta, hogy felmentést kapott a cölibátus alól,
ami azt jelenti, hogy a katolikus egyházban házasságot köthet.

Antonini azt mondta, hogy a felmentés, melyet a Vatikán adott
Lugónak, példátlan, egy paraguayi rekord.

Arra a kérdésre, miként fogadta Lugo a Szentszék válaszát, azt
felelte, hogy nagyon hálás volt, mivel pontosan ezt várta. Ezzel a
felmentéssel Lugo már nem egy lázadó püspök, mert a nuncius
szerint elfogadta a nép óhaját, mely túlnyomó többséggel válasz-
totta õt meg, és mert felismerte, hogy nem egyeztethetõ össze
klerikusi állapotával az államelnöki pozíció. Az elnök a nuncius-
sal közölte, hogy õ lélekben mindig pap marad, csak jogilag vált
ismét civillé.

A nuncius szerint a hierarchia számára fájdalmas tény, hogy
egy testvér elhagyta a szolgálatot, mert a politikai szolgálatot
fontosabbnak tartotta, de a felmentéssel megnyílt az a lehetõség,
hogy Lugo meglátogassa a Vatikánt, és államelnöki fogadtatásban
részesüljön.

ABC Digital – paraguayi napilap, 2008. július 31.

A Vatikán engedélyezte 
Lugo püspök laicizálását

Verbitából államfõ

A Szentháromságról Nevezett Örökös
Missziós Miseszövetség
A szentmise nem kötelesség, hanem lehetõség – mondta egy
lelkivezetõ. Lehetõség arra, hogy személyesen bekapcsolódjunk 
és másokat is belehelyezzük Isten kegyelmébe, 
a Szentháromság szeretetháromszögébe, 
melynek következményeként talán észrevehetetlen vagy éppen
konkrétan megtapasztalható módon életünk új fordulatot vesz.

Zabos Róbert SVD testvér továbbra is várja új tagok
jelentkezését:
cím: Missziós Titkárság

9730 Kõszeg, Park u. 1. Pf. 74.
tel.: 94/562-205 (munkanapokon délelõtt 9.00–11.00)
e-mail: misszio@verbita.hu
bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 7 1 3 3 1 4
web: www.verbita.hu
A miseszövetség egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulásával a szegény
országok missziós munkáját segítjük.

Kérésre csekket és tájékoztatót küldünk!

Misszióm: Isten dicsõségére és az emberek
üdvösségének szolgálatára szentelt élet
Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Minden

keresztény ember a krisztusi küldetésébõl fakadóan
misszionárius családjában, közösségében, munkahelyén. Nem
annyira a szóbeli hithirdetés, mint inkább a hiteles életpélda a
meggyõzõ a mai kor embere számára.

Vannak fiatalok, akik küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük
határain túl is meg szeretnék osztani másokkal.

Verbita missziós atyák és testvérek nemzetközi
közösségek tagjaiként dolgoznak Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika
és Európa plébániáin, iskoláiban, kórházaiban,
menekülttáboraiban, szociális intézményeiben, hogy Krisztus
minden ember szívében feltámadjon.

Ha szeretnéd közelebbrõl megismerni a verbiták közösségét,
szívesen válaszol kérdéseidre:

O h o i l e d w a r i n  E l i a s SVD atya
cím: Szent Imre Missziósház

9730 Kõszeg, Park u. 1.
mobil: 06-30/570-5925

e-mail: hivatas@verbita.hu
web: www.verbita.hu
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A Betegápoló Irgalmasrend budai
háza néhány éve lehetõséget nyújt fiatal

szerzeteseknek, hogy bepillantást nyerjenek a kórházi életbe. Az
irgalmasrendi testvérek határozott idõre befogadnak más szerzet-
belieket a rend alapszabályai értelmében eredetileg zárt, a külvi-
lággal szemben védelmet nyújtó közösségükbe. A lehetõséggel
mostanáig a jezsuiták és a verbiták éltek, és küldték fiataljaikat
kórházi gyakorlatra, mely az igényektõl függõen ápolási, illetve
klinikai lelkigondozói szolgálatból áll. Gyakorlati idejének végé-
hez közeledve az ideiglenes fogadalmas Tengan Sebastian verbita
testvér az irgalmasrendieknél szerzett tapasztalatairól számol be:

1975-ben születtem Ghánában és ott léptem be az Isteni Ige
Társaságába. Az ott eltöltött négy év alatt végeztem el a noviciá-
tust és filozófiát is hallgattam. Az elsõ szerzetesi fogadalmak le-
tétele után a tartományi tanács döntése alapján egy másik ghánai
társammal együtt teológiai tanulmányok végzése céljából Ma-
gyarországra küldtek. Miután másfél évvel ezelõtt megérkeztem
a budatétényi Názáret Missziósházba, a világ legkülönbözõbb ré-
szeirõl származó testvéreimmel együtt késedelem nélkül nekilát-
tam a magyar nyelv tanulásának. Õsztõl a Sapientia Hittudomá-
nyi Fõiskolán teológiát tanulok.

A kilenc hónapos intenzív nyelvtanfolyam után a képzésemért
felelõs elöljáróm az irgalmasrendi testvérekhez küldött, akiknél
régebben már három rendtársam vett részt gyakorlaton. Az én
gyakorlati idõm öt hónapig tartott. Hétfõtõl péntekig napi nyolc
órát dolgoztam betanított mûtõsként a kardiológiai osztály labo-
ratóriumában. Feladatom a betegek mûtétre való elõkészítése és
szállítása, a mûtõhelyiség aktuális beavatkozásnak megfelelõ be-
rendezése és mûtét utáni takarítása, a gépek és készülékek felüle-
ti tisztítása és fertõtlenítése, valamint a manuális eszközök steri-
lizálásra való elõkészítése volt. 

Kezdeti nehézségeim jobbára nyelvtudásbeli hiányosságaimból
adódtak, melyeken új szavak gyors megtanulásával, szakmai fo-
gások elsajátításával és a kommunikáció szelíd csodafegyvere, az
udvariasság bevetése révén sikerült viszonylag gyorsan túltennem
magam. Megfigyeltem, hogy ha a beteg nem csupán a beleegye-
zõ nyilatkozat aláírásával fejezi ki egyetértését a beavatkozással,
hanem azt õ maga is határozottan akarja, azután pedig sorsát
ugyanezzel a lelkülettel és orvosa iránti nagy bizalommal annak
kezébe helyezi, megszûnnek a félelmei, és nem uralkodik olyan
nagy feszültség a mûtõben, könnyebben elérhetõ a mûtéti cél is:
a szívritmuszavar pontos diagnosztizálása és megszüntetése. Ezen
a felismerésemen felbuzdulva az esetenként több óráig is elhúzó-
dó beavatkozások alatt magamban sokszor azért imádkoztam,
hogy Isten adjon a mûtõasztalon fekvõ betegnek rendületlen hi-
tet, s így az egészség helyreállítására szervezõdött csapatunk fára-
dozása se legyen hiábavaló. Munkatársaimmal igen jó kapcsolat-
ba kerültem, melyet a kölcsönös elfogadó szeretet jellemzett. A
háromfõs irgalmasrendi közösség pedig – a hétvégék kivételével,
amikor budatétényi rendházunkban voltam – az öt hónap folya-

mán mindent megosztott velem. Együtt laktunk, zsolozsmáztunk,
étkeztünk, ünnepeltünk és a kikapcsolódásnak is megtaláltuk a
közösségi formáit. A liturgikus feladatokból és a háztartási mun-
kákból én is ugyanúgy kivettem a részemet, mint vendéglátóim.
A klauzúra nyugalma és a mindennapos rózsafüzér-imádkozás a
Szent István-kápolnában eredményesen szolgálták lelki növeke-
désemet. Kedves embereket ismertem meg és néhány új barátra
is szert tettem. Mindig szeretettel fogok gondolni rájuk, kapcso-
latteremtõ készségem fejlõdéséért is hálás vagyok nekik. 

Összegezve az öt hónap alatt megélteket, elmondhatom, hogy
a kórházi gyakorlat elérte a célját, és az irgalmasoknál szerzett ta-
pasztalataim tovább szilárdították verbita életfilozófiámat: Jó do-
log segíteni!

A beszélgetés a Betegápoló Irgalmasrend budai házában zajlott
2008. június 25-én.

Lejegyezte Koncz Asztrik OH

VERBITA BARÁTI KÖR
A VBK olyan közösség, melynek tagjai, bár nem feltétlenül ismerik
egymást, mégis együtt imádkoznak nap mint nap a missziókért.
Felvételi díj nincs, viszont kérjük a jelentkezõket, hogy adják meg
nevüket, születési idejüket és születési helyüket, valamint
postacímüket Zabos Róbert SVD testvérnek. Õ megküldi a felvételi
igazolást és a missziókért végzendõ, ajánlott rövid napi
imádságokat. Ugyancsak küldi negyedévenként a Világposta címû
missziós újságunkat. Halász Lajos atya minden hónap 15-én

szentmisét ajánl fel a VBK tagjaiért és azok szándékaira.

Missziós Barátok Találkozója
Szeptember utolsó vasárnapjától – a nyár elteltével – újrakezdõdnek
a budatétényi Názáret Missziósházban a missziós barátok havi
találkozói.
Program:
17.15 szentségimádás és szentgyónás
18.00 szentmise
19.00 elõadás, majd kötetlen beszélgetés agapé keretében

SZEPTEMBER 28.
A szentmise után két filmet nézünk meg közösen:
• „A Teremtés szigete” – dokumentumfilm MÉSZÁROS FERENC

atyáról, aki az indonéziai Flores szigetén misszionárius
• Zambiában dolgozó nõvérek

OKTÓBER 26.
Elõadó: NÉMETH MARIETTA, a zugligeti missziós imaközösség tagja
Ahogy én láttam: egy magyar misszionárius élete Argentínában

NOVEMBER 30.
A szentmise celebránsa és elõadó: LANDO MODEST SVD atya, a hajósi
plébánia adminisztrátora – A magyar egyház egy indonéz plébános
szemével

Jó dolog segíteni
Kórházi gyakorlat az irgalmasoknál

Szolgálat
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A Biblia éve alkalmából „Hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek”
mottóval rendezett a Pápai Missziós Mûvek és
a verbita rend  közös bibliatábort július 29. és
augusztus 2. között a kõszegi missziósházban.
Negyven gyermek vett részt tizenhat egyházkö-
zösségbõl, munkánkat huszonhárom felnõtt,
köztünk Assisi Szent Ferenc leányai segítették. 

A Jóisten esõmentes szép napokkal ajándé-
kozott meg bennünket. Mindenki nagyon jól
érezte magát. Öröm volt egyre közelebbrõl
megismerni Krisztus tanítását elõadások, biblia-
dráma és egyéb programok segítségével. Az
egész tábor programja a Szentíráson alapult: a
csoportoknak bibliai neveket adtunk, és nekik
ezen nevek alapján kellett több elõadásra ké-
szülniük. Szeretném pár résztvevõ gyerek véle-
ményét idézni:

„Ennél jobb táborban még nem voltam. Öt
nap alatt nagyon sok mindent csináltunk, sok-
féle játékot játszottunk. Reggelente fölkeléskor
tornásztunk. Csütörtökön elmentünk a hegyek-

be, ott különféle vetélkedõk voltak:
vízivóverseny, íjászat, a Bibliában sze-
replõ állatok kitalálása. Nekem ezek
közül az íjászat volt a legkönnyebb. A bib-
liadráma is jó volt, a Szentírásból kellett választani egy részt, és
azt kellett elõadni. A vezetõk végig velünk voltak, és vigyáztak
ránk. Nekem nagyon tetszett a tábor, és máskor is el szeretnék
jönni.” (Soós László)

„Elsõ nap kipakoltunk, és szétnézhettünk a tábor területén.
Nagyon szép hely. Kisebb csapatokra osztódtunk, én a „Betle-
hembe” kerültem, Magdi néni vezetésével. Sok jó barátot talál-
tam, nagyon örülök, hogy eljöhettem. Sokat imádkoztunk és ta-
nultunk ezen az öt napon. Játékosan ismerhettük meg a bibliai
történeteket, személyeket. Nekem ez a tábor nagyon sokat jelen-
tett, és jövõre is mindenképp eljövök.” (Kóczián Martina)

Sebastian SVD atya

Gyermekkorom egyik „misztériuma”
és álma volt az üvegbe zárt hajó. Hogyan
tehette azt oda be alkotója? Vagy pedig a
hajó készült elõbb, és valami furcsa mó-
don köré tették az üveget? Végül is válasz
híján elfogadtam puszta létét, és a meg-
fejthetetlen titkok polcára került.

Egészen addig, míg egy ismeretlen ba-
ráttól érkezett egy csomag. A feladó Szûcs
István Zsolt a sopronkõhidai börtönbõl.
Ismeretlen, mert személyesen eddig még
nem volt alkalmunk találkozni, viszont
barát, mivel már lassan két éve rendszere-
sen levelet váltunk. Az ember azt várná,
hogy egy börtönbõl érkezett levél panasz-
szal, nehézségekkel, problémákkal van te-
li. Az övé viszont az elmúlt idõszak esemé-
nyeirõl, örömökrõl, találkozásokról szól,
mindig egy-egy meglepetés kíséretében,
mint például egy vers vagy egy faragott
Szûzanya-kép. Az említett csomagot ki-
bontva, mely jóval nagyobb volt az eddigi-
eknél, elkerekedett a szemem: a megfejt-
hetetlen titkok polcáról elõkerült a hajó,
mely most még nagyobb titokká vált,

ugyanis nem üvegben, hanem egy nagy iz-
zóban volt. Azóta olyan helyen van a kõ-
szegi missziósházban, hogy bárki, aki be-
tér hozzám, irigykedve legalább ennyit
mondjon: „ejha!” Én meg büszkén mesé-
lem történetét.

Azt még hozzá kell tennem, hogy Zsolt
több mûvészi alkotása kiállításokon is sze-
repelt már.

Zabos Robi SVD

Börtönlevél 
Sopronkõhidáról II.
Nem kell, hogy alakot öltsön!
Nem kell a bizonyságtétel!
Nem kell meggyõznie engem!
Nem kell keresnem Õt mindenhol!

Mert tudom, mindenhol ott van!
Mert tudom, számíthatok rá, mikor eljön 

az idõ!
Mert tudom, Õ ismeri minden hajszálam!
Mert tudom, Õ nem hagyja, bajom essen!

De ki is Õ valójában? Merre forduljak?
Õ az, akire mindig is vártunk!
Õ az, akire mindig is vártam!
Õ az, aki megváltotta a világ bûneit!

A sopronkõhidai börtönbõl a római ka-
tolikus hívek és ministráns testvéreim ne-
vében kívánok Szekeres János atyánknak
az Isteni Ige szeretetében áldott és nagyon
boldog 76. születésnapot, sok erõt és jó
egészséget!

Szûcs István Zsolt
Sopronkõhida, 2008. augusztus 11.

Bibliatábor

A Biblia éve

Börtönüzenet
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Ha sietsz, menj lassan – figyelmeztet bennünket a Fülöp-szigeteki közmondás, mellyel együtt Lányi Béla testvér üdvözletét küld-
te minden magyar missziós barátnak. Az egyre növekvõ számú megfejtõk közül a nyári rejtvény három nyertese: Trizna La-
jos Balassagyarmatról, Pataki Józsefné Nagykanizsáról és Gellért Anna Érd-Parkvárosból. Gratulálunk! Nyereményeiket pos-

tán küldjük el. Az õszi rejtvény megfejtésének beküldési határideje: 2008. november 5.

Bilincs a kézen, az ajkon lakat, 
De felhõk felett, de vizek alatt 
Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat! 

Legyen tanyám kietlen szirtorom 
Vagy börtönöm pokolmély vártorony, 
Én amit akarok, azt gondolom! 

Ó, mi gyönyör, Ó mily Isteni kép: 
Repülni! Dús képzeletem, ne félj, 
Nem gátol ebben zsarnoki szeszély. 

Repülj képzelmem, csillagokig szállj, 
Az Isteneknek lángitalt kínálj! 
Durva õrszem rád nem rivallhat: „állj!” 

Repülj, semmi se szegje kedvedet, 
Repülj, szakítsd magadra az eget, 
Építs, vagy ronts; neked minden lehet! 

Repülj, oltsd ki a földi lángokat 
És népesíts be új világokat, 
Nincs porkoláb, aki meglátogat! 

Öltözz hulló csillagok ezüstjébe, 
Köd oszlopába, áldozat füstjébe, 
Rögbe nem botolsz és nem lépsz tüskébe! 

Te tövistelen téped a virágot 
S nyomodba kémek serge meddõn hágott, 
Mûhelyedben, Mester – téged ki látott? 

Fölötted nincs Cézár, nincs Imperátor, 
Se rongy tömeg, babért tépdesni bátor, 
S nincs, aki Téged bekerít, határol. 

Szabad vagy, mint ûrben a fénysugár, 
Szabad, mint a morajló tengerár, 
S csak öntörvényed s korlát, határ. 

Élet, Halál: minden beléd merül, 
És bíróul fölötted ki sem ül, 
Csak aki lát – az Isten egyedül. 

(Beküldte: Szûcs István Zsolt,
Sopronkõhida)

Reményik Sándor

A gondolat szabad
A zsámbé-

kival veteke-
dõ nagyságú

és szépségû
XVI–XVIII. szá-

zadból való rom-
templomok hirdetik

a misszió embert próbáló nagyszerûségét
Paraguay, Argentína és Brazília közös ha-
tárvidékén, ahol Hirth Vilmos SVD vezeté-
sével 15 fõs magyar papi zarándokcsoport
járt a közelmúltban. 

E templomokat a tudatlannak tartott
bennszülöttek építették az egyenként
négy-ötezer lelkes indián települések (re-
dukciók) központjában, két-két jezsuita
tanácsadó segítségével. Azonban a spa-
nyol és portugál gyarmatosítók elõbb-
utóbb elpusztították a száz éven át virág-
zó városállamocskákat. Számukra ugyan-
is nem az indiánok felemelkedése, hanem
kizsákmányolásuk volt a cél. S hogy még
írmagjuk sem maradhasson a saját közös-
ségeik gyarapodására megszervezõdõ, ke-
reskedõ, ipart és mûvészeteket magas fo-
kon ûzõ közösségeknek, a jezsuitákat ki is
ûzték a földrészrõl. 

Címoldali képünk: 
Sau Miguel redukció, Brazília

Mozaik
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