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Jézus Krisztus nem személyválogató
A magyarországi verbita
cigánymisszióról
– 6. és 7. oldal

Új rovatunk:
Nemzetek lelkigyakorlatai
Lengyelország – 8. oldal

A misszió otthona

Verbita Központ Kőszegen
– 10-11. oldal

„Uram, jó nekünk itt lenni!”
Máté 17,4
Missziós Imaközösségek

– Verbita Baráti Kör –

Hírek a világmisszióból
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Akolitus avatás
Janssen Szent Arnold ünnepén
Az Isteni Ige Társaságának az egész
világon nagy ünnep január 15-e, ekkor
van rendünk alapítója, Janssen Szent
Arnold halálának évfordulója, egyben
liturgikus emléknapja. A hagyományokhoz hűen a magyar rendtartományban Szent Arnold-kilenceddel
készültünk az ünnepre.
Idén még különlegesebb volt ez a
nap, mert nem csak az alapító atyáról
emlékeztünk meg, hanem azt is ünnepeltük, hogy Mawasala M’bela Fabient
és az engem akolitussá avattak.
Az akolitus az egyházi rend egyik
szolgálati fokozata, az úgynevezett
állandó szolgálatok közé tartozik.
Fontos állomás a pappá szentelés felé
vezető úton, és nagy szerepe van az
egyházban, különösen az oltárszolgálatban, valamint a szentségek kiszolgáltatásában.
Az ünnepi szentmisét Burbela Gergely
tartományfőnök mutatta be. Homíliájában arra buzdított minket, legyünk
igazán az oltár szolgái az Úr Jézus
Krisztus és Szent Arnold alapító atya
példáját követve.
Idén nem magukban ünnepeltük
Szent Arnold napját, meghívtuk a
Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreket, barátainkat, ismerőseinket,
valamint a Názáret Missziósház és
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
munkatársait családjaikkal együtt.
A szentmise után vacsora következett,
amelyen különböző nemzetek ételeit
kóstolhatták meg a vendégek, amiket
a rendtestvérek készítettek.
Ngamba Mungwala Albert svd
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„A misszió nem áldozat, hanem kiváltság.”
(Freinademetz Szent József)

Sokféle módon szentelhetjük életünket a
missziónak. Krisztusi küldetésébõl fakadóan minden keresztény ember misszionárius
saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira a szóbeli hithirdetés, mint
inkább a hiteles életpélda a meggyõzõ a mai
kor embere számára. Egyesek azonban külön
szerzetesi, misszionáriusi hivatást kapnak,
és küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük
határain túl is meg szeretnék osztani másokkal.
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A verbita missziós szerzetesek negyedéves hírlevele
e-mail: verbita@verbita.hu • honlap: www.verbita.hu
Ingyenes, katolikus kiadvány,
fenntartása az olvasók önkéntes adományaiból történik.
Isten fizesse meg a legkisebb adományt is!
Felelõs kiadó: Burbela Gergely svd tartományfõnök
Szerkesztõ: Szalontai Anikó
Tördelés: Peidl Péter • Korrektor: Pintér Katalin
Rendi konzulens: Magung Fransis svd
A szerkesztõség címe: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.,
tel.: 06-1/424-5668 vagy 06-30/418-9196
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A verbita missziós atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt
Óceánia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok
plébániáján, iskolájában, kórházában, menekülttáborában, szociális intézményében, hogy
Krisztus örömhírét minden ember megismerje. Ha úgy érzed, hogy missziós hivatásod van,
ha misszionárius akarsz lenni, ismerd meg a
verbiták közösségét! Szívesen válaszol kérdéseidre: Hurgoi Sándor svd • Názáret Missziósház • 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
• e-mail: hivatas@verbita.hu

Nyomtatás: Printpix Nyomda (www.printpix.hu)
Felelõs vezetõ: Szakáll Tamás
ISSN 1814–6163
Címlapkép: Szent Imre Missziósház – Verbita Központ, Kőszeg
Kapcsolatfelvétel és adományok:
Missziós Titkárság:
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5. • tel.: 06-30/418-9196
9730 Kőszeg, Park u. 1. • tel.: 06-94/562-205
www.missziostitkarsag.hu
Adományok, miseszövetségi befizetések:
10700024-69018251-51100005 (CIB)
Kérésre csekket küldünk.
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Jobb élet
Ha fejlődni akarunk a szeretetben,
és egy jobb életet élni, fel kell tennünk néhány kérdést: Megéri, amit
csinálok? Mi a jó, és mi a rossz? Mi
az igazán lényeges? A régit vagy az
újat választom?
Lehet, hogy nem mindig merjük
feltenni az ilyen kérdéseket, de ha
nem nézünk szembe velük, egy önző
életbe merülünk, ami egy ideig jó,
aztán pokol lesz. Vagy egyáltalán
nem ismerjük meg azt, amire meghívást kaptunk: az élet teljes szépségét.
Maga Jézus hív minket a megtérésre, hogy életünk teljes legyen.
A jobb élet ajánlata magától Istentől
származik – egy jobb életé, amikor a
szeretetben megbékültünk saját magunkkal és a világgal, és amelyben
van helye a szenvedésnek is.
Henri J. M. Nouwen pap, lelkiségi író Ki tudod inni a kelyhet? című
könyvében olvastam: „Nem elég
csupán élni az életet, tudnunk kell,
mit élünk át.”
Mi a különbség az ember és az
állat között? A teremtéskor mi

megkaptunk a lelket Istentől, hogy
megfontolhassuk tetteinket, hogy
dönthessünk, hogy képesek legyünk
elhagyni azt, ami rossz és igent mondani a jóra.
E döntések meghozatalára szolgálnak a lelkinapok, lelkigyakorlatok, a képzések és az egyénileg,
magányban töltött napok. Ezeken az
alkalmakon találkozhatunk önmagunkkal és Istennel, hogy fejlődjünk
a szeretetben. Mi verbiták is számos
ilyen programot szervezünk Budapesten, a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban és Kőszegen, a Verbita
Központban.
Boldog Michał Sopoćko egyszer azt
mondta: „Az imádság nem más, mint
hagyni, hogy Isten cselekedjen bennünk”. Az elmélkedés, szemlélődés
nem más, mint Isten életünk központjába helyezése újra és újra, hiszen bűnös emberként észrevétlenül
gyakran elfoglaljuk az ő helyét. Ezért
bármilyen döntés, hogy valamilyen
formában találkozni akarok Istennel,
magammal és az emberekkel arra

szolgál, hogy tisztábban lássam az életemet és azt, ki van a központjában.
Minden kedves Olvasónak azt
kívánom 2017-re, hogy merjen elmenni lelkigyakorlatra, lelkinapra,
képzésre vagy más formában „a lelki
pusztaságba”, és engedje, hogy Isten
szóljon hozzá. Mert az övé vagyunk,
és őbenne mindenkivel találkozunk.
Burbela Gergely svd
tartományfőnök

Egy édesapa és tanár távozott
Édesapám, Magung József 2016. december 14-én, élete
nyolcvanhatodik esztendejében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Nővérünk, Fransiska nagy áldozattal és szeretettel
ápolta őt az utóbbi években, utolsó pillanataiban is imádsággal és énekekkel kísérte őt. Édesanyánk, Pada Bibiana,
akivel ötvennyolc évig éltek házasságban, szintén vele volt

a halálakor, a mellette lévő ágyban feküdt, mivel csaknem
egy éve agyvérzést kapott.
Az utolsó közös családi élményünk a halála előtti szombaton volt. Édesanyám és testvéreim ott voltak édesapám
mellett, én pedig Magyarországról videóhívás segítségével
csatlakoztam hozzájuk. Egy pap ellátogatott hozzájuk, és
így lehetőségünk volt együtt imádkozni.
Édesapám hűséges és felelősségteljes tanárként élt. Ezen
kívül Mészáros Ferenc atya segítője volt. Sokáig irányította
a filiákat, mint az egyházközségi tanács vezetője. Vasárnaponként igeliturgiákat tartott, Mária hónapjaiban pedig
rózsafüzér imádságokat vezetett.
Tanárként mindig határozott és szigorú volt a diákokkal,
édesapaként alázatos és szeretetteljes velünk. A legértékesebb örökség, amit tőle kaptunk, a hit. Esténként mindig
együtt imádkoztunk az ő vezetésével. Amikor hagyományaink szerint a halála után negyven nappal elbúcsúztunk tőle,
a következő témát választottuk:
„A jó harcot megharcoltam…” (2Tim 4,7).
Magung Fransis svd
2017. tavasz –
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Együtt felfedezni Isten akaratát
A verbita szerzetesek és világi segítőik közös hálaadása
Az Isteni Ige Társasága magyarországi rendtartománya
centenáriumi évének lezárása után, 2016. december 12-én
a verbita közösség hálaadó estre hívta világi barátait, segítőit, jótevőit, mindazokat, akik valamilyen módon közreműködnek a rend missziós munkájában.
Már a centenáriumi évben is többször elhangzott a különböző programokon, hogy az elmúlt száz évben a szerzetesek mellett mindig – a jó és rossz időben egyaránt – voltak keresztény világi munkatársak, akik az élet különböző
területein saját tehetségükkel segítették a missziót, hogy
az evangélium öröme tovább éljen. Burbela Gergely tartományfőnök elmondta, régóta érlelődött a gondolat, hogy
találkozót szerveznek a rend segítőinek, támogatóinak,
hogy így is megköszönhessék munkájukat, együttműködésüket a verbitákkal. A centenáriumi év vége különösen
jó alkalom volt erre, hiszen a jubileum a rend barátainak,
munkatársainak, jótevőinek ünnepe is volt, akik nélkül
nem működhetne a misszió.
Az ország számos pontjáról érkeztek vendégek az estre,
akik a legkülönfélébb területeken segítik a rendet, például
az orvosi ellátásban, jogi képviseletben, a médiában való
megjelenésben, az adminisztráció vagy a különböző programok szervezése terén. Jelen voltak azon települések polgármesterei, melyekkel kapcsolatban áll a társaság, valamint a
támogatók, akik adományaikkal lehetővé teszik az évente
szervezett programokat, táborokat.
Az est hálaadó szentmisével kezdődött, amit Burbela
Gergely mutatott be több verbita atya koncelebrálásával.
A szentbeszédben idézte Janssen Szent Arnoldot, aki azt

MISSZIÓS BARÁTOK
TALÁLKOZÓJA

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház

március 26.
Menekültügy testközelből
(Ami a hírekből kimaradt)
Előadó: Sári Gabriella SSS
szociális testvér

A budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban szeretettel várunk mindenkit,
aki lelki felfrissülésre vágyik. A www.szentarnold.hu oldalon tájékoztatást adunk a
lelkigyakorlatos ház különböző korosztályoknak szóló, csoportos és egyéni programjairól, az Isteni Ige Társasága és a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek által szervezett lelkigyakorlatokról és evangelizációs eseményekről, valamint a ház által nyújtott
szálláslehetőségekről.

a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házban, Budatétényben

április 30.
Angyali érintés
Előadó: A verbita rend JPIC irodájának
missziós gyermekközössége,
a Romano Teatro Kulturális Egyesület
közreműködésével
május 28.
• 17.15 – kezdés (szentségimádás és gyónási
lehetõség) • 18.00 – szentmise • 19.00 –
elõadás • 20.00 – agapé, kötetlen beszélgetés
www.missziostitkarsag.hu
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mondta, a misszióban nem a saját fejünk után kell mennünk, hanem a különböző körülmények között és helyzetekben fel kell fedezni Isten akaratát. „Mi, verbiták sokszor
a világi munkatársak, segítők révén tapasztaljuk meg, mi
Isten akarata – mondta Gergely atya. – Ezért nem csak a
konkrét munkájukra van szükségünk a misszióban, hanem
a tanácsaikra, tapasztalatukra, gondolataikra is.”
A verbita közösség nemzetközi, és a rendtartományban
több a külföldről érkezett szerzetes, mint a magyar. „Hálásak vagyunk, hogy a rend barátai, támogatói és családjaik
befogadtak bennünket – hangsúlyozta Gergely atya. – Ez
azért is jelent sokat, mert a misszióhoz elengedhetetlen
inkulturációs folyamat nem menne a magyar segítők nélkül, akik támogatnak minket a beilleszkedésben.”
A szentmise után a rendtagok ajándékcsomagot adtak át
a vendégeknek, amiben többek között benne volt a Ferenc
pápa áldásáról szóló oklevél. A szentatya a centenáriumi év
alkalmából adta apostoli áldását „a rendtartomány minden
tagjának, valamint a misszió minden jótevőjének, munkatársának és barátjának életére, kérve számukra a mennyei
kegyelmek bőséges kiáradását és a Boldogságos Szűz Mária
folytonos anyai pártfogását”.
Az este vacsorával folytatódott, aminek végén többen
felidézték, hogyan ismerkedtek meg a renddel, a verbiták
pedig énekeltek, zenéltek. Sok olykor vidám, máskor megható történetet meséltek el a vendégek, amelyek arról tanúskodtak: nem csak a verbiták életére hatnak a világi barátok, segítők, támogatók, hanem igaz ez fordítva is.
Szalontai Anikó
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(1223 Budapest /XXII. ker./, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.)

Isten igéje táplál

Időt kell adnunk Isten
igéjének, hogy átitasson
A Szentírás és a lelkigyakorlatok
Jézus így küldte a tanítványokat:
„Én kaptam minden hatalmat égen és
földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a
Szentlélek nevére, és tanítsátok meg
őket mindannak a megtartására, amit
parancsoltam nektek.” (Mt 28,18–20)
A tizenegy apostolnak mondta ezeket a szavakat, de a feladatot Jézus az
egész egyházra is rábízta. Az evangélium hirdetése és a tanúságtétel egyik
elsődleges feladata minden tanítványnak, minden hívő embernek. A mis�sziós parancs tehát minden keresztény
emberre vonatkozik.
A misszionáriusok számára az evangélium hirdetése különleges hivatás.
Minden missziós rend különböző módon hirdeti az örömhírt. Nem csak
szavakkal, hanem és főképp tettekkel.
A verbita lelkiségben különösen is
kitüntetett helye van a Bibliának, ezért
is nevezzük Isteni Ige Társaságának a
rendünket. Minden verbita rendtag
tudatában van annak, hogy az evangé-

lium hirdetése a mi elsődleges feladatunk, illetve az, hogy annak tanítása
szerint éljünk és tanúságot tegyünk
róla.
A lelkigyakorlatok keretében az
előadásokon legtöbbször a Szentírást
idézzünk, és különböző magyarázatok
segítségével elmélyülünk Jézus tanításában. A Szentírás olvasása nem elég,
időt kell adnunk Isten igéjének, hogy
átitasson bennünket. Lehetséges, hogy
már fejből is tudjuk a szöveget, de ha
nem engednénk, hogy valóban megértsük a szavakat, hogy tudatosítsuk,
mit jelent a számunkra, semmit sem
érne. Aki időt szán a Szentírásra, aki
részt vesz a lelkigyakorlatokon, soha
nem csügged el. Mindig kap valami
lelki erősítőt és buzdítást a hit megéléséhez.
A verbitáknak a lelkigyakorlatok
fontos eszközzé váltak az evangélium
hirdetéséhez szerte a világon. Több
országban vannak a társaságnak lelkigyakorlatos házaik, ezrek és ezrek
vesznek részt minden évben a rend

A te papodnak is kell
a lelki feltöltődés!
„Krisztus szeretete ugyanis
sürget minket.”

(2 Kor 5, 14)

PAPI LELKIGYAKORLAT
Időpont: 2017. július 24-27.
Vezeti: Burbela Gergely svd atya
Helyszín: Verbita Központ
9730 Kőszeg Park u. 1.
Tel.: 06-30/280-0106
e–mail: koszeg@verbita.hu

által szervezett programokon. Itt Magyarországon is különböző szinten,
több helyen tartunk lelkigyakorlatokat. Nagy öröm, hogy ilyen módon is
teljesíteni tudjuk Jézus parancsolatát:
„Hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek.” (Mk 16,15)
Tete Remis svd

Őri István
Ifjúsági Ház
Cím: 9730 Kőszeg, Park u. 1.
Szeretettel várunk:
● ifjúsági közösségeket
● cserkész-csapatokat
● hittanosokat
● ministránsokat
Kapcsolat: Tóthné Borsos Éva
Mobil: 06–20/490–0670
e–mail: borrsos@gmail.com
www.szentimre.verbita.hu
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Jézus Krisztus nem személyválogató
Cursillisták a körömi plébánián
Már több mint egy éve, hogy Isten kegyelméből először
részt vehettem férfi cigány cursillón a szegedi ferences kolostorban, Orosz Árpád görögkatolikus atyával. A vártnál
kevesebb résztvevő érkezett, de akik eljöttek, lelkesek és
nyitottak voltak. Az előadók (rollisták) többsége is cigány
cursillós testvér volt Szendrőládról és Esztergomból.
Főleg fiatalok voltak a résztvevők. Ahogy lenni szokott,
az első este még kicsit megszeppenve figyeltek és hallgatták az előadásokat, de ahogy telt az idő, egyre lelkesebbek
lettek, és bekapcsolódtak a munkába. Isten kegyelme megérintette őket.
Természetesen ezen a cursillón sem hiányozhatott a
zene: előkerült a gitár, a kanalak, a bádogkanna. Szinte
minden szünetben és este énekekkel dicsőítettük az Urat.
A szentmise, különösen a vasárnapi, nagyon felemelő volt,
Egyesület közreműködésével működő gyerek színjátszó
csoportot, elkísérik őket a különböző előadásokra. Számíthatunk rájuk, ha segítségre van szükség a plébánia
területén, és ha valami programot szervezünk, mint például az adventi koszorú díszítés, ők azok, akik összehívják az embereket.
A cigány emberek nyitottak az evangéliumra. Tele
vannak értékekkel, amiket fel kell fedezni, rá kell mutatni és tovább kell fejleszteni bennük. Jézus Krisztus nem
személyválogató, minden embert üdvözíteni akar, és
mindenki, aki hallgat a szavára és befogadja őt, a barátja.
Juhos Ferenc svd

Missziós adományok
sőt, megható. A cursillo végén, amikor tanúságot tettek a
résztvevők arról, hogyan szeretnék ezután élni az életüket,
bizony voltak elcsukló hangok és könnyes szemek is.
Valójában az a fontos, hogy mi történik a cursillo után.
Nagyon fontos, hogy a résztvevők továbbra is közösségbe
járjanak, rendszeresen találkozzanak és különböző vallási
programokon vegyenek részt, hogy lelkesedésük és hitük
ne lankadjon.
A körömi plébániáról tizenhét cigány testvérünk végezte el a cursillot. Kéthetente szervezünk velük találkozót,
ahol imádkozunk, elmélkedünk, megosztjuk egymással élményeinket, és természetesen az ének sem marad el. Több
alkalommal meghívtuk a szendrőládi testvéreket is, amikor
ünnepeltünk, vagy bográcsoztunk a plébánia udvarán.
Ugyanakkor próbáljuk a cursillistákat bevonni az egyház
életébe is. Szeptemberben elmentünk a máriapócsi cigánybúcsúra, októberben pedig Budapestre, a Világmisszió Országos Ünnepére. Karácsonykor ők díszítették fel a plébánia karácsonyfáját és más templomi programban is részt
vesznek. Vannak, akik segítik a Romano Teatro Kulturális
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az igazán rászorulóknak
A keresztény élet híd, amely az üdvösség földjére, az igazi boldogsághoz
vezet. Ennek az építésére kaptunk meghívást. Hisszük és reméljük, hogy
lelki és anyagi támogatásunkkal segíteni tudunk másokon. A missziós
munka, amelyet a misszionáriusok végeznek a világon, az imádsággal,
az igehirdetéssel és a szociális munkával együtt lesz teljessé. A verbiták
által segíthetünk azoknak a tõlünk távol élõ szegényeknek, akik saját
erejükbõl nem tudják kórházaikat, iskoláikat, ültetvényeiket és a megél
hetésükhöz szükséges dolgokat elõteremteni és fenntartani. Segíthetünk
nekik, hogy ne csak a megélhetési gondok kössék le a figyelmüket. A
legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI a verbita Missziós Titkárság. Eddigi és aktuális projektjeinkről a honlapunkon is olvashat. Adományaikat ezentúl közvetlen EUR, vagy US dollárban-ban is küldheti.
HUF 10700024-69018251-51100005 (CIB)
EUR (HU07) 10700024-69018251-50000005 (CIB)
USD (HU83) 10700024-69018251-50100002 (CIB)
• 9730 Kőszeg, Park u. 1.
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
• tel.: 06-30/418-9196, 06-94/562-205
• e-mail: verbita@verbita.hu • www.missziostitkarsag.hu
Kérésére tájékoztatást és csekket küldünk.

Világmisszió

A gyerekek és az egész
közösség szolgálatában
Tanoda Családokkal – Girincs
és Boldog Ceferino Tanoda – Köröm
A Körömi Római Katolikus Egyházközség 2013 júniusától 2015 júniusáig
sikeres tanoda programot bonyolított
le a plébániához tartozó Girincs településen. A TÁMOP 3.3.9. projekt
keretében – amelynek képviselője az
akkori plébános, Lando Modest atya
volt – negyven tanulót kísértünk, és
jelentős eredményeket értünk el személyiségfejlődésükben,
tanulmányi
eredményeikben. A helyi lakosok, a
tanulók, a szolgáltatók, a döntéshozók
és a hatóságok részéről is kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek a munkával kapcsolatban.
Az indikátorok (eredményességi mutatók, előírások) nagy részét vállaláson
felül teljesítettük, és ami különösen fontos: kilenc diák tanult tovább valamely
szakmát vagy érettségit adó középiskolában. A program keretében megvalósított táborok, kirándulások maradandó
élményeket adtak mind a gyerekek,
mind a pedagógusok számára.
A projekt egyik lába a közösségfejlesztés volt. Ez a folyamat elkezdődött,
de még nem teljesedett ki. A szülők,
rokonok is szívesen jöttek a tanodai
programokra, amikor meghívást kaptak. Aktív résztvevői voltak az eseményeknek, együttműködtek a gyerekeikkel kapcsolatos problémák, nehézségek
megoldásában, bár az alulról jövő kezdeményezés, az önszerveződés még várat magára.
2015. június15-én fejeződött be a
projekt, de a pedagógusok önkéntes
munkájának köszönhetően és a verbita
atyák segítségével a gyermekprogramok folytatódtak.
Lehetőség nyílt újabb pályázat beadására, amit sikerült megnyerni, így
jelenleg két tanoda működik az egyházközség fenntartásában a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. Egy
Tanoda Családokkal Girincsen, és egy
Boldog Ceferino Tanoda Körömben.

A projektek az EFOP 3.3.1 program
keretében, tanodánként huszonhét
millió forint támogatással valósultak meg. A pályázatokat még Lando
Modest atya adta be, ám mivel plébános váltás történt Körömben, a megvalósítás során a képviselő Juhos Ferenc
atya.
A tanoda célja az iskolai sikertelenség leküzdése, a tanulási motiváció
elősegítése és a szabadidő hasznos eltöltése. A tanoda olyan tehetségfejlesztő, értékközvetítő intézmény, amely
hozzásegíti a hátrányos helyzetű gyermekeket a továbbtanuláshoz, a későbbiekben pedig, megadja a lehetőséget
a munkába álláshoz. Fontos célkitűzésünk, hogy a közösségfejlesztés olyan
szakaszba érjen, amikor a résztvevők
képessé válnak önszerveződésre, meg
akarják és tudják fogalmazni szükségleteiket, és ennek érdekében cselekszenek is. A fenntarthatóságot kizárólag
ily módon tudjuk elképzelni.
Szikszai Anita

JPIC – magyarországi verbita cigánypasztoráció
A magyar verbita rendtartomány JPIC irodája a számos missziós tevékenység
közül a cigánypasztorációval, a társadalom peremén élő szegények támogatásával és karitatív feladatokkal foglalkozik.
A JPIC iroda 2016-tól önálló jogi személyként működik. Így a kedves hívek közvetlenül is tudják támogatni adományaikkal a verbita cigánypasztorációt.
ERSTE Bank: 11600006-00000000-76412303
A verbita rend JPIC irodája elérhetőségei: Chavvakula Lourduraju svd
• 3577 Köröm, Kossuth utca 35. • tel.: 06-46/355-488
• mobil: 06-30/338-3699 • e-mail: jpichungary@yahoo.com
2017. tavasz –

Világp

sta

7

Nemzetek lelkigyakorlatai

Aki kér, kap, aki keres, talál
Lengyelország
Ember voltunkhoz tartozik, hogy
gondolkodunk az életünkön, értékeljük és véleményt formálunk róla. Alapvető éhség van bennünk a belső fejlődés iránt, ami lehetséges, ha valóban
időt szánunk rá. Ez az éhség az Atyaisten ajándéka, tőle kapott meghívás,
hogy közösségben legyünk vele.
Nagyon fontos bármilyen lelki megújulásában a nyitottság Istenre, az emberekre és a változásra. Az irgalmas
Isten mindig ad alkalmat arra, hogy
dönteni tudjunk mellette és fejlődhessünk a szeretetben. Lengyelországban
sok lehetőség van azok számára, akik
meg szeretnének újulni a hitben. Jézus
szavai különösen is aktuálisak lengyel
földön: „aki kér, kap, aki keres, talál,
és a zörgetőnek ajtót nyitnak” (Mt 7,8).
Ki kell emelni két kegyhelyet,
ahonnan a lelki megújulás kisugárzik Lengyelországban, és amelyek
különösen fontosak a hívek számára: Częstochowát, Jasna Górát, ami
a nemzet kegyhelye, illetve Krakkót,
az Isteni Irgalmasság-bazilikát, ami az
egész világ kegyhelye. A helyi egyház
megújulásának jele, hogy a lengyel Püspöki Konferencia Királynak és Úrnak
ismerte el Jézus Krisztust, és felajánlotta neki egész Lengyelországot 2016.
november 19-én, az Isteni Irgalmasságbazilikában.
Bár a hivatások száma csökkent,
paphiány nincs Lengyelországban.
2014-ben egy papra körülbelül ezer
katolikus jutott; egy 2015-ös statisztika adatai szerint 24978 egyházmegyés
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pap és 5684 szerzetes pap szolgál az
országban. Mellettük pedig számos világi hívő is dolgozik az egyházban. Sok
lehetőséget tudnak tehát biztosítani
az emberek számára, hogy valamilyen
formában bekapcsolódjanak az egyház
megújulásába.
Nagyböjtben és adventben a plébániákon két-három napos lelkigyakorlatokat tartanak, amikor szentmisék, elmélkedések vannak, és lehetőség nyílik
lelki beszélgetésekre, szentgyónásra.
Számos plébánián tízévente egyhetes
„szent missziót” szerveznek. A megnyi-

tón a helyi plébános jelképesen átadja
a templom kulcsait, a stólákat és a Bibliát a misszionáriusoknak, akik vezetik
a programot, ők pedig a végén visszaadják azokat a plébánosnak. A missziók alatt általában külön elmélkedéseket tartanak a nőknek és a férfiaknak,
a házaspároknak, a fiataloknak és
a gyerekeknek. A hét lezárása a templom missziós keresztjénél történik,
amelyen elhelyezik az adott évszámot.
A hívek elhozzák otthonról saját ke-

resztjeiket, hogy megáldják azokat.
A misszió zárásának fontos része a keresztségi fogadalom megújítása.
Természetesen számos tematikus,
különböző életállapotban és helyzetben lévő embernek – többek között házasoknak, nem szentségi házasságban
elő pároknak, keresőknek vagy gyászolóknak – szóló csoportos és egyéni
lelkigyakorlatot, lelkinapot hirdetnek
szerte az országban. Népszerűek a gyalogos zarándoklatok, amiket úgy is neveznek: „lelkigyakorlat az úton”.
Újdonság Lengyelországban a rádiós,
valamint az internetes lelkigyakorlat
(e-rekolekcje). A jezsuiták létrehoztak
egy úgynevezett internetes lelkigyakorlatos házat.
Istennek hála, hogy ennyi lehetőség
nyílik a lelki megújulásra a lengyel nép
számára.
Burbela Gergely svd

Örökségünk kötelez

„Isten kegyelmének munkája”
Ahonnan a verbita lelkigyakorlatok elindultak
Bár Janssen Szent Arnold vágya elsősorban az volt, hogy az Európán
kívüli nem keresztény népek is megismerjék és dicsőítsék Megváltójukat,
azzal is tisztában volt, hogy az öreg
kontinensen is sok ember él, aki nem
eléggé ismeri az Urat, vagy mélyebb,
még szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani vele. Hogy megfelelő
választ adjon erre a szükségre, egy
a XIX. század végén még nem bevett
gyakorlatnak számító módszert, a zárt
lelkigyakorlatot választotta.
Erről így számolt be a Világposta
1935 júniusában: „Az első missziósház lakói Steylben sokszor szénán is
aludtak, csakhogy helyet adjanak a lelkigyakorlatozóknak. Olyannyira szívén viselte [az alapító] ezen apostoli
munkát, hogy még a szabályokba is
belevette, hogy missziósházaink nyitva
legyenek zárt lelkigyakorlatok céljára.”
Így érthető, hogy Kőszegen is, mihelyt
1934-ben befejeződött a missziósház

1934.
VI. 27-től

1935

építése a huszonöt vendégszoba kialakításával, megkezdték ezt a gyakorlatot. Már abban az évben tizenkét lelkigyakorlatra került sor kétszáztizenkét
résztvevővel. A hetvennyolc pap mellett volt tizenegy „akadémikus”, vagyis
egyetemi végzettségű ember, húsz elemi iskolai tanító, negyvenkilenc katolikus aktivista, és további ötvennégy
kőszegi és kőszegpatyi illetőségű ember, közöttük a város elöljáróságának
katolikus tagjai.
Ahogy a résztvevők sokféle különböző háttérrel rendelkeztek, úgy a lelkigyakorlatokat tartó atyák is. A legtöbb esetben két verbita, Seres Béla és
Wachter István vezette a programokat,
de közreműködtek más szerzetesrendek tagjai is, mint Koller József szalézi
plébános, Köhler Ferenc lazarista atya,
valamint egyházmegyés papok is, úgymint Rogács Ferenc prelátus kanonok,
Németh Imre, a kőszegi tanítónőképző igazgatója, Gyöngyös Ferenc espe-

1937
II. 17-ig

l936

Összesen:

%

Pap

77

79

107

3

266

26%

Tanító

20

26

12

1

59

6%

Akadémikus

28

33

18

–

79

8%

Hivatalnok

34

19

–

–

53

5%

Földmíves

35

14

107

92

217

24%

Legény

15

–

21

39

75

7%

–

125

118

–

243

24%

208

296

383

135

1022

Diák
Összesen:

res plébános és Kőszeg város későbbi
szeretett plébánosa, Székely László is.
A kőszegi missziósház a következő
évben növelte az erre a célra felhasználható helyiségek számát, és mind
szélesebb rétegből szólított meg embereket. Külön-külön lelkigyakorlatok
voltak például parasztgazdáknak, tanítóknak, jegyzőknek és adóügyi jegyzőknek, törvényszéki és közigazgatási
tisztviselőknek, katolikus népszövetségi tisztviselőknek, öregcserkészeknek, íróknak, szépíróknak és hírlapíróknak. Miközben a missziósháznak
gondja volt a szegényebbekre is, és
ezért szükség volt a jótevők támogatására, a lelki háttérről sem feledkeztek
meg: „Kérjük az imabeli támogatást
is, mert a lelkigyakorlat az Isten kegyelmének munkája elsősorban. Aki e
szent ügyet támogatja, kettős jót tesz,
a lélekmentést segíti, de a missziók
ügyét is, mert a lelkigyakorlat alatt
azok ügyéről is szó esik” – írta a Világposta folyóirat 1935-ben.
A lelkigyakorlatok néhány év alatt
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és a résztvevők száma gyorsan
emelkedett, még a parasztgazdák körében is, amit jól szemléltet egy 1937es kimutatás (lásd mellékelt táblázat).
Az államosítás és a szerzetesrendek feloszlatása azonban ezt a mis�sziós munkát is tönkretette. A verbita
atyák 1990-ben újra belevágtak ebbe
a tevékenységbe. Először a Cursillo
tanfolyamok elindításával, amelyet
az idők folyamán meghonosítottak
Budatétényben, Tihanyban és több
más helyen is az országban. A kőszegi missziósház újraindulása óta több
mint kétszáz cursillót, valamint több
mint hetven lelkigyakorlatot tartottak ott világi híveknek, és körülbelül
huszonötöt papoknak. A Szent Imre
Missziósházban (Verbita Központban) idén is lesznek lelkigyakorlatok,
melyek kínálatát bővíteni is szeretné
a rend. Hiszen nem egy ember találta
már meg általuk lelki békéjét és élete
értelmét.
Tóth Zoltán svd
2017. tavasz –
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A misszió otthona
Verbita Központ Kőszegen
Az Isteni Ige Társasága kőszegi házának egy része a szerzetesek otthona, másik része viszont
nyitva áll a lelkigyakorlatozók előtt. Hamarosan elkészül az új fogadó- és közösségi tér, ahol a
vendégek megismerhetik a rend missziós lelkiségét. A Verbita Központ egész évben számos már
jól ismert és új lelki programmal várja a látogatókat – összeállításunkban ezeket mutatjuk be.

CSALÁDOKNAK

EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEKNEK

• Családok – Helyet biztosítunk az összejöveteleknek,
és lelki szolgálattal a családok rendelkezésére állunk.
• Nászutasok – Szeretettel várjuk a friss házasokat,
akik közös útjukat Kőszegen, gyönyörű természeti
környezetben szeretnék elkezdeni, Isten áldását kérve
egy olyan helyen, ahol a kápolna huszonnégy órában
nyitva áll.

• Plébániai közösségek – A hagyományos triduumon
túl néhány napos lelkigyakorlatot is tartunk azoknak,
akik plébániai közösségi életükben, lelkiekben többre
vágynak.
• Egyházközségi képviselő-testületek – Összekovácsoló lelki programot ajánlunk azoknak, akik az egyházközségüket szolgálják képviselőként.
• Vallásos mozgalmaknak – Helyszínt adunk az egyházi mozgalmak lelki programjaihoz.
• Zarándokcsoportok – Befogadjuk a magyar és külföldi csoportokat, akik szállást keresnek Mariazell-be,
Medjugorjéba vagy más zarándokhelyre tartó útjukon.

HAGYOMÁNYOS PROGRAMJAINK

• Napi szentmise – Szeretettel várunk mindenkit, aki éhezi és szomjazza az Istennel való szorosabb kapcsolatot. A szentmisék
• Adventi és nagyböjti lelkigyakorlatok – Az egyházi év kiemelt időszakaiban hétvégi lelkigyakorlatokat szervezünk felnőttekn
• Papi lelkigyakorlatok – Nyáron papoknak szervezünk lelkigyakorlatot. Befogadunk papokból álló csoportokat is, saját egyh
idejére.
• Gyónási lehetőség – Ajtónk mindig nyitva áll azok előtt, akik Isten irgalmasságát keresik.
• Lelki beszélgetés – Szeretettel várjuk mindazokat, akik mélyebb válaszokat keresnek életük kérdéseire.
• Cursillo – Sok cursillista Kőszegen élt át különleges találkozást Istennel és az egyházzal. Szeretnénk, ha még több ember rész
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ISKOLAI ÉS MUNKAHELYI
KÖZÖSSÉGEKNEK
• Munkahelyi kirándulások – Helyet biztosítunk
azoknak, akik kikapcsolódásra és tartalmas lelki
együttlétre vágynak kollégáikkal a munkahelyen kívül.
• Konferenciák – Nálunk lehetőség nyílik csendes környezetben, távol a város zajától előadásokat, tárgyalásokat tartani.
• Osztálykirándulások – Minden pedagógus jól tudja,
mennyire értékes lehet pár nap a diákokkal az iskolán
kívül.

a reggeli órákban vannak.
nek.
házmegyés lelkigyakorlatuk

EGYÉNI KIKAPCSOLÓDÁS
• Egyéni csendes lelki napok – Várjuk azokat, akik pár
napot csendben, Isten közelében szeretnének tölteni.
• Egyéni vezetett lelki napok – Pár napos lelki vezetést kínálunk azoknak, akik rövid lelki elmélyülésre
vágynak.
• Idősek – Szeretettel várjuk az időseket, akik néhány
napot szívesen eltöltenének egy szép, természet közeli
helyen, ahol együtt imádkozhatnak a verbita szerzetesekkel.
• Téli sportolók – Szállást biztosítunk azoknak, akik
síelni, sportolni szeretnének a hegyekben, és emellett
lélekben is felfrissülnének.
KAPCSOLAT
Verbita Központ, 9730 Kőszeg,
Park u. 1.
Szállásfoglalás:
Wolowicz Ádám svd atya
koszeg@verbita.hu
+36-30-280-0106
További információ:
www.szentimre.verbita.hu
Az oldalt összeállította:
Wolowicz Ádám svd

zesülhetne ebben az élményben.
2017. tavasz –
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Missziósház a határon
Verbita növendékként Kőszegen
A verbiták magyarországi letelepedésének egyik fontos célja az volt,
hogy itt hithirdetői hivatásokat találjanak és missziósokat képezzenek.
Hogy valaki pap legyen, ahhoz érettségi kell, ám az érettségizett fiatal
„hiánycikk” volt a múlt század elején.
Azért a rend átvette a külföldön már
bevált módszert: a társaság tanította a
jelölteket már az érettségiig is. 1948-ig
Budatétény háromszáz, Kiskunfélegyháza nyolcvannégy, Kőszeg ötszázkét
tanulót vett fel. Osztrák házban még
négy magyar érettségizett. Nyolcszáznyolcvankilenc növendékből kilencven lett pap, tehát körülbelül tíz fiatalt kellett tanítani, hogy eggyel több
missziós pap legyen. Ez nem elveszett
munka. Én hetven éve vagyok a társaság fogadalmas tagja.
1940. augusztus 6-án érkeztem Kőszegre a Szent Imre Missziósházba.
Kijelöltek mellém egy felsős szeminaristát, mint őrangyalt. Tanácsaival
ő igazított el a szeminárium fizikai és
lelki rejtelmeiben. A nap télen, nyáron
hat órakor kezdődött. Őri István atya
a kolompjával és erőteljes „Dicsértessék a Jézus Krisztus” köszöntésével
még a halottakat is fel tudta volna ébreszteni. Mi nagy ívben kipattanva az
ágyból letérdelve válaszoltuk: „Mindörökké. Ámen.”
A napirend fél órát adott a reggeli
készülődésre, öltözésre. Mi kevesebbel beértük: versenyeztünk, hogy ki
tud elsőnek felöltözni, ágyat bevetni,
mosdóvizet kivinni és a lavórt elmosva a helyére tenni. Télen nehezítette
a feladatot, hogy be kellett törni a mosdótálban a jeget.
Mise után, a reggeli alatt lehetett
először megszólalni. A nap nagy részében szigorú szilencium volt. Ez
a kamaszok számára a fegyelem iskolája. A folyosókon, a kápolnában,
a hálótermekben sohasem volt szabad
megnyikkanni.
A reggeli után átismételtük a leckét,
majd teljes csendben, páros sorokban
átmentünk a bencés gimnáziumba Őri
atya kíséretében. A kapu előtt végig-
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nézett rajtunk: úgy éreztük, annyira
átlát rajtunk, hogy azt is tudja, ki hogyan felel majd Pitagorasz tételéből.
Visszatérve a missziósházba a többség betért a kápolnába. Hálát adtunk
a kapott jó jegyért vagy mert megúsztuk a felelést. Esetleg segítséget kértünk az elégtelen javítására. Ezután
csendben mentünk az ebédlőbe. Mindenkinek megvolt az állandó helye és
asztalszomszédja. Ima után az evangéliumból olvastak – így tanultam meg
kívülről. A felolvasás befejeztével szabad volt csendesen beszélgetni. Ebéd

A háború miatt tizenöt évesen novíciusok lettünk, ám a front közeledtével újra civilekké váltunk. Civil életem
alatt megtanultam kezelni a gránátot
és a páncélöklöt is, bár e jószágokat
nem próbáltam meg használni. Az
oroszok összeszedtek negyven fiatalt,
hogy Ausztriában turistáskodjunk
a felszabadító szovjet hadsereg költségén. Akkor még minden házban tudtak magyarul Burgenlandban.
Házunkból orosz kaszárnya lett.
Így a noviciátust a domonkos nővéreknél folytattuk, leánykísérettel.

A Rax hegység tetején

után szabadidő következett. Használhattuk a tornaszereket és a sportpályákat. Volt úszómedencénk is.
A legnagyobb fegyelem a háromnapos lelkigyakorlatok alatt volt, amikor
végig teljes szilenciumot kellett tartani. Lelki karbantartásként havonta
mindenki bement Őri atyához lelki
beszélgetésre. A végén letérdeltem és
ő két súlyos kezét a fejemre tette. Ilyen
lehetett az Ószövetségben, mikor Illés
próféta Elizeusra terítette palástját.

A lányokkal tilos volt beszélni, de én
a tilalmat nem vettem mindig szigorúan. A létrejött tiltott ismeretségből született ötven évvel később a
bátaszéki Cursillo.
1949-ben elöljáróink úgy vélték,
hasznosabbak leszünk külföldön, mint
itthon. Kirándulásnak álcázva mentünk át a határon. A Rax hegység tetején visszanéztünk hazánk felé, és felsóhajtottam: „Isten veled, ifjúságom!”
Gaál Jenő svd

Világmisszió

A legjobb hely a világon,
ahol Isten akar engem
Székely közösségi estek
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban
Körülbelül egy évvel ezelőtt egy székely ismerősöm hozzám fordult a szívét
nyomó nehézséggel: „Atya, én nagyon
nem érzem magam jól itt, Magyarországon. Lelkiismeret-furdalásom van, úgy
érzem, megtagadtam a kultúrámat, illetve magukra hagytam az otthon maradott
magyar testvéreimet.” Látszott az ismerősömön, hogy nagyon szenved. Akkor
ott, abban a pillanatban nem tudtam
komoly vigaszt nyújtani neki, de elgondolkodtam azon, amit mondott. Nagyon
foglalkoztatott ez a két kifejezés: megtagadtam, illetve magukra hagytam. Egy
kicsit nekem is lelkiismeret-furdalásom
lett.
Aztán eszembe jutott missziós szerzetesi identitásom, illetve alapítónk,
Janssen Szent Arnold szavai: „A legjobb
hely a világon ott van, ahol Isten akar
engem!” Ez a mondat és a régi székely
himnusz elindított bennem egy folyamatot. Éreztem, foglalkozni kell honfitársaimmal.
Egy éve már, hogy negyedévente ös�szejövünk a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban egy találkozóra, amit mindig
szentmisével kezdünk, majd agapéval,
illetve kulturális tevékenységekkel folytatjuk az estét. Ezeken a találkozókon
lehetőség adódik új barátságok kialakítására, illetve a régiek ápolására.

Fizikailag távol vagyunk szülőföldünktől, rokonainktól, ismerőseinktől, de ez a
helyzet is azt szolgálja, hogy ne felejtsük
el: itt a földön csak vándorok vagyunk,
és az igazi otthonunk a mennyországban
van, Mennyei Atyánk házában.
A székely himnusz szavaival kérem
Istent: „Ne hagyd elveszni Erdélyt,
Istenem!”
Hurgoi Sándor svd

Régi székely himnusz
Hej, én édes jó Istenem,
oltalmazóm, segedelmem,
vándorlásban reménységem,
Ínségemben légy kenyerem.
Vándor fecske sebes szárnyát,
vándorlegény vándorbotját,
vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.
Vándor fecske hazatalál,
édesanyja fészkére száll,
hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

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

A szentmise az a kincs, amelyben Jézus Krisztus érted és értem, vagyis értünk ajánlja fel önmagát az Atyaistennek. Az igazi áldozatos szeretet iskolája, amelyben általa és vele együtt imádkozhatunk önmagunk és mások szükségleteiért. Élõ és elhunyt szeretteinket azzal ajándékozhatjuk meg,
hogy mindennap misét mondatunk értük. A miseszövetségi tagság által napi hét szentmisében ajánlhatjuk Istennek a hozzánk közel állókat. A miséket
verbita missziós atyák mondják a világ különbözõ tájain.
Bankszámlaszám: 10700024-69018251-51100005 (CIB)
EUR (HU07) 10700024-69018251-50000005 (CIB)
A felvétel a miseszövetségbe egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulással történik személyenként, mellyel a szegény országok missziós munkáját segítjük. Kérjük a kedves
Testvéreket, ha megoldható, banki átutalással küldjék el a felvételi hozzájárulást. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizető postai elérhetőségét és a befizetett személy vagy személyek neveit. A felgyorsult átutalások miatt kérjük, hogy az adatokat ugyanakkor az elektronikus jelentkezési lapon (www.missziostitkarsag.
hu/miseszovetseg) keresztül vagy elsőbbségi levélben, postai úton is szíveskedjenek eljuttatni a Missziós Titkársághoz. Kérésre csekket és tájékoztatót küldünk.
Postacím: Missziós Titkárság • Magung Fransis svd • 9730 Kõszeg, Park u. 1. • misszio@verbita.hu • 06-30/418-9196
2017. tavasz –
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A világ a mi plébániánk

A bevándorlók szolgálatában
A dél-koreai rendtartomány
Szokatlan történet a kereszténység
elterjedése Koreában. Kínában tanuló koreai diákok ismerkedtek meg a
kereszténységgel, és néhányan végül
meg is keresztelkedtek. Ezek a diákok
keresztény könyveket vittek magukkal Koreába és „tanulócsoportokat”
alakítottak. Az egyház papok nélkül
kezdett fejlődni. Ráadásul a közösségek eleinte ellenállást tapasztaltak az
ország vezetői részéről, akik veszélyt
láttak a kereszténységben – ezrek
váltak mártírrá. Amikor Pekingből
1794-ben Koreába érkezett az első
pap, már mintegy négyezer gyakorló
katolikust talált az országban. Az első
koreai papot 1845-ben szentelték fel
Sanghajban. A XX. századra a koreai
egyház annyira megerősödött, hogy
sok misszionáriust küldött szerte a
világba.
Az Isteni Ige Társasága Koreában
viszonylag rövid múltra tekint vis�sza. A szuvoni püspök meghívására
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1984-ben érkeztek az első tengerentúli verbiták az országba. A formáció
1992-ben kezdődött el.
Dél-Korea gazdasága erős, ezért
egyre több munkát kereső ember érkezik oda a környező ázsiai országokból, legnagyobb számban Kínából.
A verbiták a bevándorlók pasztorációja
területén találták meg szerepüket a
helyi egyházban. Számos feladat hárul a rendre e téren három egyházmegyében is. Nagy segítség a munkában
a verbita rend nemzetközisége.
A Bevándorlók Pasztorális Központjában az indiai, indonéz és vietnami
rendtársak anyanyelvükön is szolgálni tudják a híveket. A szöuli egyházmegyében egy rendtárs kimondottan
a vietnami bevándorlókkal foglalkozik.
A kvangdzsui egyházmegyében a rend
a nélkülöző bevándorlók számára
munkásszállót is fenntart. Nem szokatlan, hogy a verbita papok különböző nyelveken, a bevándorlók anyanyelvein mutatnak be szentmisét.
Egy másik egyházmegyében az Élet
Kenyere nevet viselő központban
a verbiták a HIV-vírus, illetve az AIDS
áldoztainak és családjaiknak nyújtanak segítséget, sőt nyilvános felvilágosító előadásokat is tartanak. Ezt a szolgálatot egy indiai és indonéz rendtárs
hozta létre, akikhez később két koreai
csatlakozott.
Bár a tartomány nem rendelkezik
saját plébániával, a rendtársak különböző módon kapcsolatban állnak
plébániai közösségekkel: kisegítenek

hétvégeken vagy speciális alkalmakkor; a helyi egyház vezetésével kapcsolatot tartanak fenn hívő közösségekkel, hogy azok idővel plébániai
közösségekké alakulhassanak.
Az apostoli munka kiterjed a lelkigyakorlatok, rekollekciók, konferenciák tartására, valamint a csoportos és
egyéni lelkivezetésre is. Néhány rendtárs felsőoktatási intézményben és szemináriumban tanít.
A koreai tartomány – mint minden
verbita provincia – soknemzetiségű.
Tagjai legnagyobb számban ázsiaiak:
hét koreai, öt indonéz, négy indiai, két
vietnami, valamint egy-egy filippínó,
lengyel és amerikai rendtárssal teljes
a közösség. Közülük tizennyolcan papok, ketten örökfogadalmas testvérek
és egy fő továbbképzésben vesz részt.
Hajós Katalin

Belső úton

A XXI. századi minőségi
kereszténység tanúja
Madassery Benvin Sebastian
Belső Gerinc című könyvéről

Sebastian könyvét nem tudtam letenni. Különös érzés olyan valakinek
a könyvét olvasni, akit az ember korábbról már ismer és jó papnak tart.
Ám a kötetet elolvasva rádöbbentem,
milyen küzdelmeken keresztül jutott
el erre a finom állapotra. Meglepett
az is (bár már más keralai pappal
kapcsolatban is olvastam ezt), hogy
szülőföldjén milyen erős és hatékony
a kereszténység. Mi, európaiak és az
úgynevezett nyugati civilizáció emberei elképedünk, hogy ilyen kereszténység még létezik. Olyan, ami itt, nálunk
már csak foltokban, itt-ott, kisebb
közösségekben lelhető fel – de hála
Istennek, még van. A könyv megerősített abban, amit korábban egy vatikáni
kimutatásban olvastam, és most már
végképp nem csodálkozom rajta, hogy
a legtöbb papot India adja a katolikus
egyháznak. Annak, aki szeretné ebből
a szemszögből megismerni a világ e távoli tájának XXI. századi minőségi kereszténységét, szívből ajánlom a könyvet, hogy épülhessen és fejlődhessen
a személyes istenkapcsolata.
Külön érdekesség, hogy a hindu kultúrát is pontosabban megismertem
a könyvből, és a kötet végén ajánlott
nem hindu, hanem igazán keresztény
meditációt nagy felfedezésnek tartom,
és mindenkinek szeretettel ajánlom.
Eperjes Károly
A könyv megrendelhető
a Pápai Missziós Művek irodájában: 1223 Budapest, Jókai Mór
u. 14.; tel/fax.: +361 226 4610;
e-mail: pmmmisszio@gmail.com
postai utánvétellel (2990 Ft +
csomagolási és postaköltség).

Kiemelt gyűjtés A közép-indiai
tartomány és az uráli régió javára
Az Isteni Ige Társasága magyarországi tartománya, az általános
rendfőnökség kérésére 2017-ben kiemelt gyűjtést szervez a közép-indiai verbita rendtartomány és az uráli verbita régió támogatására. Az adományokkal a helyi missziós munkát segítjük.
BANKSZÁMLASZÁM:

10700024-69018251-51100005 (CIB)
EUR (HU07) 10700024-69018251-50000005 (CIB)
USD (HU83) 10700024-69018251-50100002 (CIB)

A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel: Közép-India és Urál
További információ: www.missziostitkarsag.hu

Isten fizesse meg!

verbita baráti kör
Hívjuk a testvéreket a Verbita Baráti Körbe! Olyan közösség vagyunk,
melynek tagjai – bár nem feltétlenül ismerik egymást, mégis – együtt
imádkoznak nap mint nap a missziókért. Felvételi díj nincs. Kérjük a
jelentkezõket, hogy adják meg nevüket, születési idejüket és születési
helyüket, valamint postacímüket.
Missziós Titkárság • 9730 Kõszeg, Park u. 1.
• tel.: 06–30/418–9196 • misszio@verbita.hu
Megküldjük a felvételi igazolást az ajánlott, missziókért végzendõ, rövid, napi imádságokkal együtt. Ugyancsak küldjük a Világposta címû
missziós újságunkat negyedévenként. Rostás Sándor svd minden
hónap 15-én szentmisét ajánl fel a Verbita Baráti Kör tagjaiért és
azok szándékaira.
2017. tavasz –
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Közösségben

Missziós önkéntesek találkozója
Egykori missziós önkéntesek találkoztak 2016. november 17-e és 19-e
között Budatétényben. A nyolc magyar önkéntes közül, akik a Missziós
Önkéntes Szolgálat (MÖSZ) keretében az elmúlt húsz évben missziókba
mentek, öten tudtak eljönni a találkozóra. A három napos program célja az
volt, hogy megismerkedjenek egymással és megosszák tapasztalataikat.
Mindenki hangsúlyozta, milyen drága
kincs lett számára a misszióban töltött egy
év. A szolgálat életre szóló élmény volt,
és ennek köszönhetően érettebbek lettek.

Nyugodtabb, türelmesebb, nyitottabb lettem
– sorolták a – sorolták a pozitív változásokat
a résztvevők.
Az önkéntesek kiemelték, hogy
a missziós tapasztalat egy olyan ajándék volt, amit fokozatosan kellett
kicsomagolniuk. Kiderült, nem csak
a misszióra való felkészülés volt fontos, hanem a hazatérés utáni élet is.
A résztvevők megvallották, hogy otthon néha nehezebb volt, mert a tapasztalat, amit át akartak volna adni,
nem mindig volt érthető a környezetük számára. A mostani találkozón
együtt fel tudták fedezni mindazt,
amit Isten akkor elrejtett számukra.
Nekünk, szervezőknek jól esett,
hogy az önkéntesek őszintén és nagylelkűen megosztották tapasztalataikat.
Bízunk benne, hogy ez segít nekünk,
hogy egyre jobban tudjuk kísérni azokat, akik szeretnék missziós önkéntesként tovább adni Isten szeretetét.
Klewek Anna ssps

Missziós Önkéntes
Szolgálat – MÖSZ
Ismerj meg más kultúrákban
élő embereket, és rajtuk keresztül Istent! Várjuk 18 és 30
év közötti fiatalok jelenkezését
önkéntes missziós gyakorlati
programunkba.
További információ:
www.missziostitkarsag.hu
maz.hungary@gmail.com

Adventi ifjúsági virrasztás
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5)
– ezzel a mottóval szervezték meg a verbiták 2016. december 3-án a hagyományos adventi ifjúsági virrasztást
Budatétényben, a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban.
Régóta ismerem a verbitákat, és évek óta szívesen veszek
részt a programjaikon. A mostani ifjúsági virrasztással kapcsolatban legfőképpen a mottó gondolkodtatott el. Most
adventben különösen nagy szükségem volt arra a lelki feltöltődésre és segítségre, amit a verbitáknál kaptam.
Mindannyian vágyunk egy kis csendre, nyugalomra, ünnepi pillanatra. Egy virrasztás legmélyebb, legmeghittebb
és legszemélyesebb része a szentségimádás. Meghallgathattunk egy igen egyedi tanúságtétel is, ami engem különösen
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elgondolkodtatott – egy nagy család mesélte el nem mindennapi történetét.
Van még egy fontos része ezeknek a rendezvényeknek,
amit ki szeretnék emelni: a közösség. A virrasztás nagyszerű
közösségi élmény, ami megmutatja, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, és hogy mit vár adventben egy katolikus.
A mély lelkiség és az igényes programok mellett az együtt
töltött minőségi idő, a sok mosoly és az őszinte szeretet
teszik különlegessé az ifjúsági virrasztást. Számomra ez az,
ami a hitet megmutatja, és ami miatt évről évre részt veszek
a programon, amit bátran ajánlok mindenkinek, aki „valami többre vágyik” advent idején.
Mezei Mihály

Missziós nővérek

Isten hív, hogy szabadságot
és békét szerezzek
Levél a Fülöp-szigetekről
Februárban már öt hónapja vagyok
a Fülöp-szigeteken, ugyanabban a városban, mint Lányi Béla testvér,
Cebuban. A Szentlélek Szolgálói Mis�sziós Nővérek kongregáció szabályai
szerint az első fogadalom után bizonyos
időt a hivatásunk megkülönböztetésére, megvizsgálására kell szánni. Ez az
idő általában hat év. Az első két évet
Magyarországon töltöttem, majd hármat a saját országomban, Szlovákiában
és most az utolsót a Fülöp-szigeteken.
Az ittlétem célja az örökfogadalomra
való felkészülés.
Hat nővérrel együtt alkotunk itt nemzetközi közösséget. Ewa Lidia lengyel
nővér felelős a képzésünkért. A többiek

Vietnámból, Ukrajnából, Dél-Koreából és a Fülöp-szigetekről származnak.
Az ima, a lelki olvasmányok és tanulás
mellett volt lehetőségünk bemutatni
egymásnak országunkat, kultúránkat
is. Elkészítettük hazánk tipikus ételeit, felpróbáltuk egymás népviseleteit.

A kulturális programokra vendégeket
is hívtunk, akik valamilyen módon
kapcsolódnak az adott országhoz: ott
voltak misszionáriusként vagy onnan
jöttek a Fülöp-szigetekre.
Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Lehetőségem van egy másik ország szépségét, kultúráját megismerni, bár őszintén megvallva néha nem könnyű itt.
A csendes időben törekszem többet
hallgatni Istenre. Érzéseim, gondolataim nem mindig a szeretet felé vezetnek,
de Isten hív, hogy szabadságot és békét
szerezzek.
Minden csütörtökön egy egészségügyi központba megyünk, ahol utcagyerekekkel foglalkozunk: megfür-

detjük őket, angolt tanítunk nekik,
játszunk velünk. Az utcán sok szegény
ember él, néha egész családok. A gyerekek gyakran éhesek, ezért lopnak, és
hogy elfelejtsék a nyomort, ragasztót
szívnak. Szombat délutánonként elmegyünk egy szeméttelephez, ahol körülbelül háromszázötven család él. Hulladékválogatással foglalkoznak. Amit
tudnak, eladnak és a pénzből ennivalót
vesznek. Mivel néhány családnak nincs
elég pénze tanszerekre vagy iskolai
egyenruhára, a gyerekek nem járnak iskolába. Az utcagyerekek és az emberek
a szeméttelep oldalában nyomot hagytak a szívemben.
Kívánom nektek és magamnak is,
hogy legyen mindig béke a szívünkben
és hála a sok áldásért, amit kaptunk,
és hogy mindezt meg tudjuk osztani
azokkal, akiket Isten mellénk helyezett.
Köszönöm, hogy imáitokkal és áldozataitokkal támogatjátok a misszionáriusokat. Kérem, hogy imádkozzatok az
örökfogadalomra készülő nővérekért és
azokért is, akik még nem tapasztalták
meg a szeretetet.
Katarína Junasová ssps

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

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

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

Hit, szeretet, imádság
Egy éves a vasvári imaközösség
Hálát adunk a Jóistennek, hogy már
több mint egy éve megalakult a missziós imaközösség Vasváron. Köszönet
Magung Fransis és Ghie Marsel atyának, lelkivezetőnknek, hogy megszervezték az imacsoportot, ami valóban a
hitről, szeretetről, egymás megbecsüléséről, és az igazi imádságról szól, ami

eljutott a Szent Család szobra. Befogadtuk a Szent Család tagjait otthonunkba, és kértük őket, maradjanak
velünk egész életünkben, védjenek
meg minket minden bűntől, hogy békességben szolgálhassunk Istennek.
Öröm számunkra, hogy november
23-án Marsel atya megszentelte a karA Szűzanya angyalok kíséretében
megjelent Simonnak, kezében tartva
a skapulárét (vállruhát) és azt mondta:
„Aki ebben a ruhában hal meg, nem
szenved az örök tűzben”. A vállruha
helyett viselhető a skapuláré érem.
Marsel atya gondolata volt, hogy az
adventi időben imádkozzunk egymásért. A neveket úgy húztuk ki, ezért
titok volt, hogy ki kiért imádkozik.
December 21-én tartottuk az utolsó
imaórát, amikor megemlékeztünk Jézus születéséről. Énekeltünk, verseket

kifejezi az Istenbe vetett bizalmunkat.
Köszönet Fernandes Loyd atyának, ki
szintén sokat segített közösségünknek
a zarándoklatok megszervezésében és
vezetésében.
Havonta kétszer jövünk össze, ami
mindig nagy lelki megújulás számunkra. Próbáljuk segíteni egymást, hogy a
hitünk egyre erősebb legyen. Az adventi időszakban mindannyiunkhoz

melita lelkiséghez kötődő skapulárét,
és áldását adta a viselésére. Huszonegyen vettük fel a szent skapulárét. Ez
kötelezettséggel is jár: naponta háromszor el kell mondani az Üdvözlégyet.
A
hagyomány
szerint,
amikor
a karmelita rendet veszély fenyegette, Stock Szent Simon kérte a Szűzanyát, hogy adja anyai védelmének
valamilyen jelét, különben elvesznek.
mondtunk. Nagyon megható volt az
ünnepség, mindannyiunkban megmaradt az este emléke, és szívünkben
tovább él az igazi karácsony. Átadtuk
az ajándékunkat is annak, akiért imádkoztunk. Köszönet Bohárné Zimits
Ritának, az egyházközség vezetőjének,
aki sokat segített, hogy az előre hozott
ünnep valóban kifejezze a Megváltó
születését.
Végül hálánkat fejezzük ki minden
verbita atyának és testvérnek, akik
mindenről lemondva vállalták küldetésüket és eljöttek Magyarországra,
hogy hirdessék az isteni Igét. A Jóisten
áldása kísérje őket egész életükön át!
Bohár Károlyné Margit
imaközösség-vezető
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Kis misszionárius

Isten megszólít
Kedves Gyerekek!
Sok olyan emberről mesél a Biblia, akiket Isten megszólított. Van közöttük egy kisfiú Sámuel, akit az édesanyja egy
Éli nevű főpapra bízott. Egy éjszaka, amikor Sámuel aludt,
Isten megszólította őt: „Sámuel, Sámuel!”. A fiú sohasem
hallotta azelőtt Isten hangját, ezért azt gondolta, hogy az
idős főpap, Éli hívja őt. Elment hozzá, hogy megkérdezze,
mit szeretne. Éli azt mondta: „Nem hívtalak, feküdj le és
aludj”. Amikor Sámuel lefeküdt Isten ismét szólította: „Sámuel!”. A fiú felkelt, és újra odament a főpaphoz, de most
sem Éli volt, aki hívta. Sámuel lefeküdt, és megint hallotta,
hogy valaki hívja. Még egyszer odament Élihez, aki ekkor
megértette, hogy Isten szólítja a fiút. Ezért azt mondta neki:
„Menj, feküdj le, és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Szólj, Uram, hallja a te szolgád!” Sámuel visszament
az ágyába. Megint hallotta, hogy a nevén szólítják, de most
nem kelt fel, csak azt válaszolta: „Szólj, Uram, hallja a te
szolgád!” Aztán hallgatta, mint mond neki Isten. Attól a
pillanattól kezdve Isten sokszor szólt Sámuelhez, és ő mindig figyelmesen hallgatta.

Isten mindnyájunkat megszólít, mindnyájunkat meghív
valamilyen személyes feladatra. Hogyan tudjuk meg, mit kíván tőlünk Isten? Ehhez odafigyelő szívre, érzékeny lelkiismeretre van szükségünk, de segíthetnek ebben Isten emberei
is tanácsukkal, irányításukkal. Isten a szívünk mélyén közeledik hozzánk. Hogy meghalljuk, csendben kell lennünk, ki
kell nyitni a szívünket. Ha hallgatunk a lelkiismeretünkre,
akkor felmerülnek bennünk gondolatok, késztetések valami
jó megtételére. Ha figyelünk a Szentírás szavára, megragad
bennünk egy mondat, egy tanítás, ami valami jóra ösztönöz minket. Más emberek, szüleink, hitoktatónk, plébános
atyánk, tanáraink is közvetíthetik Isten szavát, segíthetnek
felismerni, mi a feladatunk az adott helyzetben. Vagy éppen
irányíthatnak, hogy ezt vagy azt – amit pedig nagyon szeretnénk – ne tegyünk meg, mert nem lesz hasznunkra.
Később, amikor keresed a hivatásodat, a foglalkozásodat
vagy a házastársadat, akkor is bízhatsz abban, hogy Isten
szólni fog a gondolataidon, érzéseiden, vágyaidon keresztül, esetleg mások tanácsa és a körülmények segítségével
megmutatja, hogy mi a terve veled. Ő mindig teljes és boldog életre hív minket.
Hogyan válaszolunk, ha megszólítanak minket? Hogyan
válaszolunk, ha Isten megszólít minket? És ő milyen szavakkal szólít meg?

Kösd össze az azonos színű megszólításokat, neveket és válaszokat! A rejtvény megfejtéséből megtudod, hogyan szólította meg a Bibliában szereplő embereket Isten, és ők mit válaszoltak neki.

Emlékkönyv az Isteni Ige Társasága
magyarországi centenáriumáról
Személyesen megvásárolható:

Isteni Ige Társasága
9730 Kőszeg, Park u. 1 .
1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
Rendelhető:

misszio@verbita.hu
06-94/562-205
Ára: 1500 Ft

(+csomagolási és postaköltség)

Missziós táborok
2017.
Gyermektábor:
július 3–8.
Életkor: 7–14 év
Gyermektábor:
július 17–22.
Életkor: 7–14 év
Ifjúsági tábor:
július 31–augusztus 5.
Életkor: 14–18 év

www.verbita.hu/
missziostabor
2017. tavasz –
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Mozaik

Megjelent!
„Küldetése a mi küldetésünk...”
a verbiták száz éve
Magyarországon 1916-2016
Megrendelhető:
Szent Imre Missziósház
9730 Kõszeg, Park u. 1.
misszio@verbita.hu • www.verbita.hu
Ára: 1500 Ft/db (+postaköltség)

Ismét megjelent a Missziós imakönyv!
Megújult formában ismét megjelent a Missziós imakönyv. A régi verbita
imádságok mellett megtalálható benne a Szent Arnold-kilenced a betegekért. Az eligazodást a tematikusan csoportosított imák között a missziós
rózsafüzért idéző, színes elválasztó lapok
segítik. Rendlhető a Missziós Titkárságon
telefonon, vagy email-ben. :
9730 Kőszeg Park u.1.
+36-94-562-205
misszio@verbita.hu
1223 Budapest Bajcsy-Zs. u.3-5.
+36-30-418-9196
verbita@verbita.hu
Ára: 1000 Ft/db (+postaköltség)

A

téli lapszámunk megfejtése a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke, Bíró László egyik
beszédéből származik: „Egy férfi és egy nő (talán legnagyobb) küldetése a szeretetben, (hogy egyre) értékesebb önmagát ajándékozhassa oda házastársának.” Nyertesek: Tóth Csaba – Tata; Siklósi Mónika – Szekszárd; Dr. Mikuss
Judit – Budapest. Gratulálunk! Aktuális rejtvényünk megfejtése a következő gondolat befejező része: Hitünk arra figyelmeztet, hogy a missziós küldetés minden megkeresztelt emberre, így ránk is vonatozik, és a Szentháromságnak az emberek
felé irányuló párbeszédéből indul ki: (…)! Beküldési határidő: április 30.
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