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Házunk tája

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án 
szentelték pappá Hernandez Elmer verbita szerzetest a Fü-
löp-szigeteki Tagaytay városában. Az Isteni Ige Társasága 
helyi szemináriumának Szentlélek kápolnájában Elmer 
testvért négy rendtárásával – akik a világ különböző orszá-
gaiba kaptak missziós kinevetést – együtt szentelte pappá 
Quevedo Orlando Beltran bíboros, aki a Szeplőtelen Szűz 
Missziós Oblátusai rend tagja. „Jel lesz, melynek ellene 
mondanak” (Lk 2, 34) – ez volt a mottója az ünnepnek, 
melyen a magyar verbita rendtartományt Burbela Gergely 
tartományfőnök és néhány magyar család képviselte.
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A közelmúltban Manilában jár-
tam, ahol a verbita missziós házban, 
ahova pihenni szoktak menni a misz-
szionáriusok, a  kápolnában ez volt 
kiírva: Élj jól, szeress nagyon, mo-
solyogj gyakran. Három egyszerű 
kifejezés, amelyek útmutatást adnak, 
hogyan tudnánk jobban élni mint 
emberek, mint keresztények és mint 
Isten munkatársai.

Élj jól
A jó élet titka, hogy tudok enge-

delmeskedni Istennek, magamnak és 
másoknak.   Jól élni azt jelenti, isme-
rem a saját határaimat, tudok igent 
mondani és nemet… Megtalálom a 
mértéket. Felismerem a rosszat, a 
bűnt és teszem azt, ami jó. 

Jól élni azt jelenti, megosztani a 
javakat. Szolgálni másokat és meg-
találni ebben az örömet, különösen, 
amikor önsajnálat vagy depressziós 
időszak van az életben. Megosztani 
másokkal a talentumokat. Megtalál-
ni az idő a pihenésre. Látni mások-
ban Isten arcát, a teremtményét, a 
gyermekét, és azért tisztelni és sze-
retni.

Szeress nagyon
Igazán szeretni csak az Istenben 

lehetséges. Nagyon szeretni akkor, 
amikor nem szeretnek viszont, nem 
figyelnek rád vagy vádolnak. Na-
gyon szeretni azt jelenti, hogy nem-
csak akkor szeretek, amikor jó érzem 
magam, de akkor is, amikor rosszul. 
Nagyon szeretni azt jelenti, hogy fel-
ismerem és beismerem az igazságot, 
aminek a következménye elsősorban 
a megértés és az irgalom. Nagyon azt 
jelenti, hogy most szeretek, nem teg-
nap vagy holnap… Szeretek a jelen-
ben, és nem várom a megfelelő alkal-
mat. Minden pillanat fontos, nehogy 
késő legyen. 

Nagyon szeretni azt jelenti, meg-
bocsátani. Felajánlani másokért a 
szenvedést. Látni Isten jóságát min-
denben.

Nagyon szeretni, azt is jelenti, nem-
csak adom a szeretetet, hanem el is 
fogadom Istentől és embertársaimtól.

Mosolyogj gyakran
Amikor jó kedved van, de akkor 

is, amikor megérint a fájdalom és a 
szenvedés, amikor áldozatot kell hoz-

ni. Ez a mosoly, ez az öröm még szebb, 
még tisztább. 

Az önzetlen mosoly ajándék. Amikor 
nem csak magamra figyelek és arra, 
hogy jól érzem magam, hanem a má-
sokra is. Amivel kifejezem az együttér-
zésemet.

Szent Pál azt mondta: „Mert Isten 
munkatársai vagyunk, ti pedig Isten 
szántóföldje vagytok!” (1Kor 3,9) Azt 
kívánom a Világposta olvasóinak, hogy 
olyan munkatársai legyenek Istennek, 
akik e három, fenti rövid tanácsot meg 
tudják valósítani a hétköznapi életük-
ben. Ezzel lehetőséget adunk arra, 
hogy Isten rajtunk keresztül közvetítse 
másoknak az ő gyógyító kegyelmét.

Burbela Gergely svd
tartományfőnök

Élj jól, szeress nagyon, 
mosolyogj gyakran

Bonaventura Ngara Wula svd atya tavasszal érkezik hazánkba. Miután meg-
kapta a missziós kinevezését, rövid levelet küldött Magyarországra.

Kedves Testvérek!
Boldogság töltött el, amikor megtudtam, hogy Magyarország lesz missziós szol-

gálatom székhelye. Remélem, hogy a Jóisten segítségével hamarosan eljutok ebbe a 
kiválasztott országba.

Szeretnék bemutatkozni: Indonéziából származom, Flores szigetéről. Egy kis 
faluban születtem Nuamuriban 1988. április 26-án. A szüleim a mai napig a fa-
luban élnek, tanítók a helyi elemi iskolában. Öt testvérem van, négy lány és egy fiú. 
2018. szeptember 29-én szenteltek pappá. Szabadidőmben szeretek énekelni és főzni.

Remélem, hogy elfogadnak és közösen munkálkodhatunk Isten nevében!
Üdvözlettel és hálával: Bona atya

Házunk tája

Új verbita atya 
a magyar közösségben
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Kedves Rendtársak, Nővérek, világi 
Munkatársak és Barátok!

Ma, január 15-én ünnepeljük szere-
tett alapítónk és atyánk, Janssen Szent  
Arnold halálának 110. évfordulóját. 
Olyan ember volt, akinek egész élete 
mélyen az Igében és az Isten által rá-
bízott küldetésében gyökerezett. Szent 
Arnold az Ige által ihletve és a Szent-
lélek által vezetve fáradhatatlanul buz-
dította lelki fiait és leányait, az általa 
alapított három kongregáció tagjait, 
valamint a sok világi embert, akikkel 
kapcsolatba került a steyli médiaapos-
tolságon és lelkigyakorlatokon keresz-
tül. Mai ünneplésünket gazdagítandó, 
szeretném megosztani veletek – a mai 
idők kontextusába helyezve – azt a 
három pontot, melyeket Szent Arnold 
említett az új misszionáriusoknak a St. 
Gabriel Missziósházban, Ausztriában 
1908 júniusában tartott konferenci-
áján, mintegy hét hónappal a halála 
előtt. 

Az első: a valódi missziós lelkület. 
Ez mély kapcsolatot jelent Istennel és 
együttérzést a világgal, népeivel, törté-
nelmével és a teremtett világgal. E lel-
kiség gyakorlására és táplálására Szent 
Arnold hangsúlyozta annak fontossá-
gát, hogy szánjunk időt a személyes 
elmélkedésre és a közös lelkigyakorla-
tokra. Ne hanyagoljuk el az egyiket a 
másik miatt. A valódi missziós lelkület 
által vezérelve elsősorban nem ma-
gunkért aggódunk vagy a saját üdvös-
ségünkért. A valódi missziós lelkület 
abban áll, hogy mélyen gyökerezve 
az Istennel való egységben és törődve 
másokkal hirdetjük és előmozdítjuk a 
békét, elvisszük a szabadulás örömhí-
rét szavakkal és tettekkel. 

A második: a közösségi szellem és 
az egyházhoz való tartozás tudatá-
nak ápolása. Misszionáriusként az 
erősségünk az interkulturális közös-
ségben való életünk; ugyanakkor ez 
a mi tanúságtételünk az egyházról és 
a világról.  A közösségi szellem segít, 
hogy felülkerekedjünk az individua-

lizmuson, és emlékeztet bennünket, 
hogy azt helyezzük előtérbe, ami kö-
zös, ne a saját érdekeinket és saját 
céljainkat kövessük. A közös célokért 
való együttműködés az örömünk és ki-
tartásunk forrása. Az ilyen szellemben 
élő misszionáriusi közösség nyitott 
arra, hogy megszólítsa a társadalom 
peremére szorultakat, a szegényeket, 
a betegeket, a menekülteket és a ma-
gányosakat. A kultúrák és emberek 
sokféleségének elfogadása és nagyra 
becsülése iránti nyitottságunk segít 
kezdeményezni a kapcsolatot a mene-
kültekkel és elősegíteni a népek közti 
megbékélést. 

A harmadik: az oktatás és képzés 
előmozdítása. Szent Arnold számára 
az oktatás és képzés a legalapvetőbb 
tevékenységek a missziókban. Ez alatt 
nem csak a tudás átadásának folyama-
tát értette. Segíteni kell az embereket 
a fejlődésben, hogy esélyük legyen fe-
lelősségteljes állampolgárokká válni. 
Az oktatás hasznos, hogy megvilágo-
sítsa az elmét és élesítse az értelmet, 
hogy használjuk, amit Isten adott ne-
künk mindenki, különösen a peremre 
szorultak és a szegények javára. Az 
oktatás által az emberek megismerik 

felelősségüket embertársaik és a kör-
nyezet iránt. Szent Arnold nagyon 
hangsúlyozta ezt a felelősséget, amely 
az oktatás folyamatában alakul ki.

Legyünk Szent Arnold fiai és leá-
nyai, éljünk a mai korban és viszonyok 
között valódi missziós lelkület szerint, 
evangelizáló közösségekben és csopor-
tokban, melyek nyitottak és fogéko-
nyak az emberek szükségleteire, har-
colva az emberi méltóság tiszteletben 
tartásáért és a teremtett világ – mint 
közös otthonunk – védelméért.

Paulus Budi Kleden svd

Házunk tája

Szavakkal és tettekkel
A generális atya levele Szent Arnold  
halálának 110. évfordulója alkalmából

Missziós barátok találkozója

a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban, Budatétényben

• MÁRCIUS 31.
Előadó: Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter

Előadás témája: A megbocsájtás gyógyító ereje 
Az előadás után megvásárolhatóak Dr. Gőgh Edit könyvei.

•  ÁPRILIS 28. 
Előadó: Dr. Dévay Attila gyógyszerkutató

Előadás témája: Hitünk a gyógyítás szolgálatában

•  MÁJUS 26. 
Elődadás témája: Beszámoló Hernandez Elmer svd papszenteléséről

• 17.15 – szentségimádás és gyónási lehetőség  
• 18.00 – szentmise • 19.00 – előadás  
• 20.00 – agapé,  kötetlen beszélgetés
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Világmisszió

Pál napjaiban Korinthosz (vagy 
Korintus) az ősi Görögország Mace-
dóniától délre fekvő területét magá-
ba foglaló Akhája római tartomány 
fővárosa volt. A korai egyház Korin-
thoszban élő tagjai sok olyan gonddal 
küszködtek, amelyek ma is jelen van-
nak a világban, például: széthúzás, 
hamis tanítások és erkölcstelenség. 
Pál szolgálata idején a korintusiak az 
erkölcstelenségükről voltak híresek. 
Gazdag kereskedelmi központként 
Korinthosz sok embert vonzott a Ró-

mai Birodalomból, így a terület egyik 
leginkább sokszínű városa volt. Az 
ott élők különböző istenekben hittek, 
bálványokat imádtak, városszerte szá-
mos templom és kegyhely volt. 

Szent Pál apostol küldetése ezért 
nem volt könnyű; háromszor volt 
Korinthoszban. Amikor Szent Pálra 
gondolok, mindig eszembe jut Jónás 
próféta küldetése is. Mindketten ne-
héz, és az emberi szempontból lehe-
tetlen feladatot kaptak. Várható volt, 
hogy elutasításban lesz részük, dühöt 

és agressziót váltanak ki, gúnyolni és 
kritizálni fogják őket. De nagy csoda 
történt. Jónás idejében Ninive lakosai 
hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és 
mivel megtértek, az Isten megkönyö-
rült rajtuk. Korintoszban is termékeny 
volt a misszió, ahol Pál apostol erős 
keresztény közösséget hozott létre.

„Isten munkatársai vagyunk” 
– ezt olvasunk Szent Pál apostol 
korintusiakhoz írt első levelében 
(1Kor 3,9). Mit jelent ez? Én is, mint 
gyerek, tinédzser, felnőtt vagy idős 

ember Isten munkatársa vagyok? 
Anyaként, apaként, nagyszülőként, 
tanárként, orvosként, villanyszerelő-
ként (vagy bármi is foglalkozásom) 
Krisztus segítője és hirdetője vagyok? 
Nekem is vannak feladataim Isten 
szántóföldjén?

Igen! A keresztség egyik következ-
ménye az, hogy te is, kedves Olva-
só, küldetést kaptál. Nem kell hozzá 
papnak, szerzetesnek vagy püspöknek 
lenni.  Az egyik legszebb és legfonto-
sabb tennivalónk a tanúságtétel. Az 

életstílusommal hirdetem a szerete-
tet, és a tetteimmel bizonyítom, hogy 
komolyan, felelősségteljesen és bol-
dogan gyakorolom a hitemet. Azért 
mert hiszek, élő kapcsolatban vagyok 
Jézussal. Vele találkozom vasárnap 
és az ünnepnapokon a szentmisében, 
vele beszélgetek, amikor imádkozom. 
Törekszem rá, hogy egyre jobban 
megismerjem Krisztust úgy is, hogy 
olvasom a Bibliát. Az evangélium hir-
detése sokszor csendben és láthatatla-
nul történik, de eredménnyel.

„Nézzétek, úgy küldelek titeket, 
mint bárányokat a farkasok közé!” – 
olvassuk Szent Máté evangéliumában 
(Mt 10,16). Jézus előre megmondta, 
hogy a küldetésünk nem lesz köny-
nyű, lehet, hogy elutasítanak minket, 
de nem tudhatjuk, hogy mikor hullott 
Isten igéje jó földbe, és mikor fog ter-
mést hozni. Jézus ma is hív és bátorít 
minket hitünk megvallására. Jézusnak 
szüksége van rád. Azt akarja, hogy te 
legyél az ő hangja a világban.

Marciszkiewicz Tamás svd

Jézus hangja a világban
Mit jelent Isten munkatársának lenni?
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Miután Isten megteremtetette Ádá-
mot és Évát megáldotta őket és így 
szólt hozzájuk: „Legyetek terméke-
nyek, szaporodjatok, töltsétek be a 
földet és vonjátok uralmatok alá. Ural-
kodjatok a tenger halai, az ég madarai 
és minden állat fölött, amely a földön 
mozog.” (Ter 1,27–28) Isten rájuk bíz-
ta a teremtett világot, hogy felhasznál-
ják és uralkodjanak rajta, ugyanakkor, 
hogy gondoskodjanak róla. Az ember-
nek az a kötelessége, hogy törődjön a 
világgal. 

Nyilvános működése alatt Jézus 
„odahívta magához tanítványait és ki-
választott közülük tizenkettőt, s apos-
toloknak nevezte őket”. (Lk 6,13) 
Jézus azért választotta ki őket, hogy 
hirdessék az evangéliumot, és hozzájáruljanak Isten országa 
építéséhez. 

Mennybemenetele előtt Jézus háromszor is rábízta az 
egyházat Simon Péterre mondván: „Legeltesd juhaimat!” 
(v.ö. Jn 21,15–17) Az Úr világosan látta, hogy őutána Pé-
ter lesz az, aki vezeti a többi tanítványt és az egyházat. Ez 
követően Jézus elküldte tanítványait az egész világra, hogy 
hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. 

A teremtés kezdetétől Isten azt a küldetést adta az ember-
nek, hogy foglalkozzon az ő ügyével. Isten maga mellé ve-
szi a méltatlan embert, hogy isteni művéről gondoskodjék. 

Nem azt nézi, hogy mennyire tehetetlen az ember, hanem 
hogy mire képes.

Jézus, bár több alkalommal megtapasztalta, hogy a ta-
nítványok mennyire kishitűek, bizonytalanok, hűtlenek, 
visszaesők, rájuk hagyta Isten országának hirdetését. Jézus 
meghív és a barátjának is tart bennünket. Hív, hogy gon-
doskodjunk az ő ügyéről, hirdessük az evangéliumot, épít-
sük Isten országát. Meghívottak vagyunk és Jézus a mun-
katársaivá tesz minket. Kötelességünk, hogy építsük Isten 
országát. 

Tete Remis svd

Isten Igéje táplál

Meghívottak és barátok
Mert Isten munkatársai vagyunk,  
ti pedig Isten szántóföldje vagytok! (1Kor 3,9)

ADOMÁNYOZÁS MÁS FORMÁKBAN
• Vállalkozása van? Szívesen fogadjuk vállalkozása segítségét is szükséglete-
ink szerint a budapesti, kőszegi és körömi missziónkhoz. Nemcsak pénzzel, 
hanem karizmájából fakadó tetteivel is támogathatja magyarországi projekt-
jeinket.

• Tárgyi eszközök adományozása. Missziónk működéséhez mindig szükségünk van 
olyan eszközökre, amiket nem mindig áll módunkban megvásárolni. A kisebb és 
nagyobb tárgyi adományokat, - akár ideiglenesen is - szívesen fogadjuk.

• Média támogatás: Negyedévente megjelenő ingyenes Világposta című kiad-
ványunk költségeire is fogadunk felajánlásokat. 

• Örökség útján hagyományozhatja ingó és ingatlan vagyonát a Missziónak.

Az adományozás jelen formái előzetes egyeztetést kívánnak. 
Kérjük először adományozási szándékát jelezze – amennyiben 

nem csak pénzt kíván felajánlani.

www.missziostitkarsag.hu

Verbita Baráti Kör  
A misszió barátainak

 közössége
Összeköt a misszió. 

A távolság ellenére közösséget  
alkothatunk az imádságban. 
A missziós imaháló végtelen 

ereje tartja meg szolgálatunkat  
az egész világon.

Csatlakozz a misszió 
barátaihoz! Küldd el nevedet, 

címedet, és  
felvesszük veled a kapcsolatot.

9730 Kőszeg, Park u 1. 
• Szabó Alex svd • 06-94-562-205 

• misszio@verbita.hu
• www.missziostitkarsag.hu
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Nagyböjt, az egyházi év hamvazószerdától nagyszombatig 
terjedő, Jézus negyvennapos böjtölésének, majd kínszenve-
désének emlékezetére szentelt időszak. E szent negyven nap 
minden keresztény ember számára az élet megújításának az 
ideje az Úr Jézus szellemében. A negyvenes szám többször 
is szerepel a Bibliában: a vízözön negyven napon és negy-
ven éjjen át tartott, Mózes negyven napig böjtölt a Sínai-
hegyen a törvény kihirdetése előtt, Illés negyven napig ment 
Hórebre, Krisztus negyven napig böjtölt a pusztában. 

A böjt két dolgot foglal magába: az egyik a testi böjt, a 
másik lelki felkészülés a húsvétra. E napokon különféle 
önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hoz-
zuk meg saját áldozatunkat. A nagyböjti vasárnapok nem 
tartoznak bele a negyven napba, hiszen a vasárnapok ün-
nepnapok, és az ünnepeken sosem böjtöl az ember. Szigo-
rú böjtöt mindössze két napon tartunk, hamvazószerdán és 
nagypénteken: ekkor húsmentesen kell étkezni, legföljebb 
háromszor szabad enni, és csak egyszer szabad jóllakni, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak egy étkezéskor eszünk 
megszokott mennyiséget. A hat nagyböjti péntek kevésbé 
szigorú böjti nap, amikor húsmentesen kell étkezni. A böj-
tölésnek mindig megvoltak az életkorral és az egészségi álla-
pottal kapcsolatos sajátos keretei. A 14 év alatti gyerekekre 
és a betegekre nem vonatkoznak a böjti étkezési előírások.

Nagyböjtben a liturgia is változik, elmarad a Dicsőség és 
az Alleluja, alig vagy egyáltalán nem díszítjük az oltárt. Az 

időszak liturgikus színe a lila, ami a bűnbánatot és a készü-
letet fejezi ki. 

Jézus egy körülbelül másfél kilométeres úton – Pilátus 
palotájától a Kálváriáig, más néven a Golgotáig – hordoz-
ta a keresztet. A hagyomány szerint Szűz Mária gyakran 
végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után. Az első keresz-
tények nagy tisztelettel vették körül a Golgota szikláját és 
Jézus sírhelyét. Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálem-
be, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat, 
„kálváriákat” építettek, s a nép itt járta végig a tizennégy 
stációt Jézus szenvedésére emlékezve. Szoktál keresztúti 
ájtatosságon részt venni? Ha nem, kezdd el! Sok kegyelem 
kapcsolódik az elmélkedésnek ehhez a formájához. Ima-
könyvedben megtalálod hozzá az imádságokat Keresztút 
címmel, ami a segítségedre lehet. 

A vallásgyakorlat középpontjában ebben az időszakban 
a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyör-
gés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. Ennek 
része az ima és a szegények segítése is. Ha úgy fogadjuk 
e negyven napot, mint ajándékot, akkor a nagyböjti fel-
készülésünk nemcsak a mi lelkünket gazdagítja, hanem 
szebbé teszi körülöttünk az életet. Ez a szépség pedig kü-
lönösen gazdaggá teszi majd a húsvéti ünneplésünket is, s 
akkor az örömteli ünneplésben is közelebb kerülünk Is-
tenhez és egymáshoz.

Marciszkiewicz Tamás svd

Belső úton

Az élet megújításának ideje
A szent negyven nap

Missziós 
ADOMÁNYBOLT
• Missziós imakönyv – 1000 Ft

• Küldetése a mi küldetésünk… 
– Tóth Zoltán svd és Révész Éva könyve a 

verbitákról – 1500 Ft

• Éljen Jézus Szíve az emberek szívében 
– emlékkönyv az Isteni Ige Társasága 
magyarországi centenáriumáról – 1500 Ft 

• DVD a centenáriumról – 1300 Ft

• Missziós Napló – 1000 Ft

• Rózsafüzér – 300 Ft

Verbita kiadványok 
megvásárlásával missziós 
szolgálatunkat támogatja.
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Minden bizonnyal gyakran választják jelmondatként a cím-
ben szereplő idézetet azok az emberek, akik elkötelezetten, 
saját idejüket, erejüket nem kímélve fáradoznak azon, hogy 
nehezebb sorsú embertársaik életét megkönnyítsék. Sok ilyen, 
segítő szándékú ember él szerte a világban, akik alapítványo-
kon és egyéb szervezeteken keresztül, vagy csupán saját lehe-
tőségeikhez mérten munkálkodnak. Nagy szükség is van rá-
juk, munkájukra, hiszen a mai korra jellemző nehéz gazdasági 
helyzet, valamint a társadalmat feszítő ellentétek miatt egyre 
több család szenved szükséget, küzd szociális és anyagi nehéz-
ségekkel.

Jellemző ez Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes vidékeire 
is, ahol többek között nagymértékű a munkanélküliség, álta-
lános a szegénység, alacsony az iskolázottság, hiányos a csa-
ládi szocializáció, így nem meglepő, hogy a nevelési-oktatási 
intézményekben tanuló gyermekek legnagyobb százaléka hát-
rányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. E nehézségek 
még erőteljesebben jelentkeznek Dél-Borsod apró falvaiban, 
ahol a Verbita Rend JPIC Irodája vállalta magára a segítő és 
támogató szerepet, mely a rend alapvető küldetéséből adódik. 

A társadalom peremén élő szegények, cigányok, nehéz sor-
súak pártfogása, megsegítése nem egyszerű feladat, hatalmas 
elhivatottságot és önfeláldozást kíván mindenkitől, aki részt 
vesz ebben a munkában, de leginkább Chavvakula Lourduraju 
svd atyától, aki fő mozgatója, koordinátora a JPIC iroda misz-
sziójának. Az elmúlt években a JPIC iroda által sok, szép lé-
lekmelengető program valósult itt meg, sok adományt osztot-
tak ki és sok segítséget kaptak az itt élő rászorulók. 

A támogatói munka érdekében a JPIC iroda immár ötö-
dik éve tart fenn kapcsolatot a langenloisi (Ausztria) Club 
of Roma alapítvánnyal, amelynek fő célja nagyon hasonlít 
a Verbita Rend JPIC Irodájának célkitűzéseihez. A Club of 
Roma alapítvány feladatának tekinti, hogy a verbita renden 
keresztül szociális, kulturális téren és az oktatásban is segítsék 
és támogassák a magyarországi cigány kisebbséget, valamint 
a rászorulókat. A Club of Roma tagjai már nem idegenek az 
magyarországi közösségeknek, hiszen az elmúlt évek alatt na-
gyon sokszor találkozhattak velük az itt élők. Rendszeresen 
segítenek ruha-, élelmiszer- és egyéb adományokkal, segítők-
ként részt vesznek a nyári táborokban, valamint tehetségpár-
tolókként támogatják a szabadidejükben hímzéssel foglalkozó 
roma asszonyok kézműves tevékenységét is.

A Club of Roma alapítvány és a JPIC iroda összefogása által 
jelentős adományozás valósult meg, ami a téli időszak egyik 
fő projektje volt. A JPIC iroda közvetlen működési területén 
levő nevelési és oktatási intézményekbe járó gyermekek kap-
tak csodálatos, névre szóló karácsonyi ajándékokat az ünne-
pek közeledtével. Az adományozás során az egyházi fenntar-

Világmisszió

„Minél többet adsz, te magad annál 
gazdagabb maradsz”
Új projektet indított a JPIC iroda
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Világmisszió

tású Maria Immaculata Katolikus Óvoda (Girincs) és Szent II. 
János Pál Katolikus Általános Iskola (Köröm) diákjain kívül az 
önkormányzatok által működtetett körömi és kiscsécsi óvo-
dákba járó gyerekek is kapták ajándékokat. Az adományozók 
500 névre szóló, értékes csomagot osztottak szét a gyerekek 
között, valamint 200 bőséges élelmiszercsomagot a rászoruló 
családok számára.

A JPIC iroda viszont nemcsak tárgyi javakkal segíti a rá-
szorulókat és a cigányságot. Lourdu atya évekkel ezelőtt 
gyermekmissziós közösségeket hozott létre az iroda műkö-
dési területén levő falvakban, amelyben élénk evangelizációs, 
pasztorációs munka folyik mind a mai napig a missziót párto-
ló, abban aktívan részt vevő önkéntes felnőttek segítségével. A 
gyermekmisszió Girincs községben az elmúlt hónapokban ki-
bővült egy Családi Missziós csoporttal is, melynek keretében 
a szülők és gyerekek közösen vesznek részt a heti, rendszeres 
foglalkozásokon. 

A JPIC Iroda idén egy új területen is szeretne segíteni. Drága 
kincsünk az egészségünk címmel újabb projektet hívott életre, 
melyben a preventív tevékenységé a főszerep. Mindannyian 
tudatában vagyunk annak, hogy a tél a maga szépségei mellett 
gyakran megmutatja a kevésbé kellemes oldalát is, és a zord, 
hideg időjárás sokszor magával hozza a betegségeket, melyek 
nem kímélnek sem felnőttet, sem gyereket. Az új projekt cél-
ja, hogy elősegítse a családok egészséges életmódra nevelését, 
felhívja a figyelmet az egészség megőrzésének fontosságára, 
valamint kialakult betegség esetén tájékoztatást és segítséget 
adjon. 

A projekt első lépcsőjeként a JPIC Iroda által Girincs köz-
ségben működtetett Családi Misszióban részt vevő családok 
számára közvetítenek fontos ismereteket az egészségmegőr-
zéssel, az egészséges életmóddal, a betegség esetén fellépő te-
endőkkel kapcsolatban a heti foglalkozásokon, találkozókon.  
Második lépcsőként a JPIC Irodával kapcsolatban álló okta-
tási-nevelési intézmények diákjainak osztanak kimondottan 
gyermekek részére készült multivitamin tablettát, gyógyteákat 
és egyéb, az egészségmegőrzés szempontjából fontos gyógy-
ászati termékeket, friss gyümölcsöt, valamint testápoló és hi-
giéniai termékeket. A tervek szerint a projekt több hónapon át 
zajlik, így lehetőség nyílik majd újabb és újabb programokon, 
rendezvényeken is részt venni, elméleti és gyakorlati tapasz-
talatokat szerezni, s ezáltal erősíteni a résztvevők testi-lelki 
egészségét.

A Drága kincsünk az egészségünk című projekt megvaló-
sulását különböző szakemberek segítik. A projektet irányító 
Lourdu atya munkáját óvodapedagógusok, pedagógusok, 
gyermekorvosok és gyógyszerészek is segítik, akik tudásuk 
legjavát adva kívánnak e nemes cél érdekében tevékenykedni. 

A JPIC Iroda missziós tevékenysége egyre szélesebb körű. 
Minden évben egyre több gyermek jut ajándékokhoz, egyre 
több család adományokhoz, egyre több területen válik lehe-
tővé a segítségnyújtás és a támogatás. A rászorulók az elhi-
vatott missziós munkának, az újabbnál újabb projekteknek, a 
segítőknek és a jó szándékú adakozóknak köszönhetően egyre 
komplexebb segítséget és fejlesztést kapnak tárgyi adományok 
és szellemi javak formájában, Jézus Krisztus kegyelme által.

Vrazala Marianna
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Az Isteni Ige Társasága januárban ünnepli két szentje, az 
alapító, Janssen Szent Arnold (január 15.) és az első távoli 
misszióban szolgáló verbita, Freinademetz Szent József (ja-
nuár 29.) emléknapját. Szent Arnold ünnepén világszerte 
összegyűlnek a verbita közösségek tagjai, hogy együtt adja-
nak hálát Istennek az alapító atyáért és hivatásukért, ami a 
Szentlélek ajándéka.

Budatétényben Magyarország apostoli nunciusa, Michael 
August Blume svd is a magyar rendi közösséggel ünnepelt. 
„A legutóbbi alkalom, amikor verbiták közösségében ünne-
pelhettem ezt a napot, hat vagy hét évvel ezelőtt volt, ami-
kor még a benin–togói tartományunkban voltam – mondta 
a nuncius a homíliájában. – Így ez a mai nap különleges 
számomra: folytatódik a boldog érzés, hogy a család tagja 
vagyok.”

A szentmisében Szent Arnold legkedvesebb szentírási 
szakaszát, Szent János evangéliumának prológusát olvasták 
fel. „A szöveg maga a misszióról szól, az Ige missziójáról, 
amely elkerülhetetlenül összekapcsolódik a kereszttel, az el-
utasítással, de sokkal inkább azok örömével és világosságá-
val, akik engedik, hogy az Ige Isten gyermekeivé változtassa 
őket.”

„Szent János prológusa társaságunk eredetének is része – 
mutatott rá a verbita nuncius és felidézte beszédében Fe-
renc pápa szavait: az eredet nem csak történelem, nem egy 
távoli dolog és nem elvont spiritualitás. Az eredet gyökér, 
és hogy a gyökér éljen, gondoznunk kell, öntöznünk kell. 
Törődnünk kell vele és szeretni kell.”

„Minden verbita szívében tűzként kell lobogni Szent Pál 
szavainak: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! 
(1Kor 9,16). Ez a mi örökségünk, határok nélkül – hang-
súlyozta Michael August Blume. „Nem vagyunk egyedül, 
egyház vagyunk, körülvéve testvérekkel és nővérekkel, akik 
velünk járnak. Közösségünk vonz másokat és összeköt a vá-
lasztott úton. Szeressétek egymást! (Jn 13,34)”

Verbiták

Világmisszió

Együtt vagyunk Isten munkatársai
Janssen Szent Arnold ünnepe

Janssen Arnold 1875-ben alapította az Isteni Ige 
Társaságát. Olyan korban indította el a verbita ren-
det, amikor Európának is komoly lelki válsággal kel-
lett szembenéznie. A Hollandiában található Steylben, 
egy kocsmából kialakított épületben hozta létre az első 
missziósházat, melynek megnyitására 1875. szeptem-
ber 8-án, Kisboldogasszony napján került sor. Néhány 
évvel később megalapította a rend női ágát is, a Szent-
lélek Szolgálói Missziós Nővérek, majd a Szentlélek 
Szolgálói Örökimádó Nővérek rendjét. 

Az első távoli misszióban szolgáló verbita egy 
dél-tiroli egyházmegyés papból lett misszionárius, 
Freinademetz József volt, aki Kínába ment. József atya 
úgy megszerette az „ő kínai népét”, hogy miattuk soha 
nem tért vissza hazájába. Azt akarta, hogy köztük te-
messék el, és még az égben is velük akart lenni.

A missziós munka lehetetlen támogatók és segítők 
nélkül. A verbita szentek ünnepe alkalmából szívből 
köszönjük mindenki lelki és anyagi támogatását, se-
gítségét, részvételét a magyarországi missziónkban. 
Köszönjük alkalmazottainknak, világi barátainknak és 
jótevőinknek, hogy mindig számíthatunk rájuk. Együtt 
vagyunk Isten munkatársai, egy családot alkotunk, és 
közösen vagyunk a legerősebbek. Hálásak vagyunk és 
azok is maradunk! 
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Ngamba Mungwala Albert és 
Mawasala M’bela Fabien testvért május 
12-én szentelik pappá szülőhazájukban, 
Kongó fővárosában, Kinshasában. A 
szentelés előtt kötelező diakónusi gya-
korlatukat töltik Albert a Bács-Kiskun 
megyei Mélykúton, Fabien Budapest-
Gazdagréten. Szolgálatukról, feladata-
ikról kérdeztük őket. 

– Albert, eddig Budapesten szolgáltál, 
most pedig egy vidéki plébániára kerül-
tél gyakorlatra. Miben látod a különbsé-
get egy vidéki és egy budapesti közösség 
élete között? Milyen új kihívások elé 
kerültél. 

Igaz, hogy eddig Budapesten voltam, 
de diákként fő kötelességem a tanulás 
volt. Vasárnaponként jártam templomi 
közösségbe, ahol azt láttam, hogy mise 
után nincsenek pasztorális programok, 
inkább hétköznap vannak. Sajnos nem 
tudtam bekapcsolódni ezekbe. A mély-
kúti plébánián viszont diakónusként 
szolgálok, és teljesen rész veszek a plé-
bániai életben. Itt sok pasztorális feladat 
van, minden korosztálynak. Hétfőtől 
szombatig vannak programok, kivéve 
szerdán. Vasárnap négy szentmise van. 

Kicsit más a vidéki közösség. Az em-
berek összetartóak, ráérnek részt venni 
a programokon, és maguk is szerveznek 
programokat egyeztetve a plébánia, az 
önkormányzat és a civil szervezetek 
között, például karácsonyi ünnepséget, 
bálokat, farsangi mulatságot. Vannak 
programok nyugdíjasoknak, mozgás-
korlátozottaknak, kisebbségben élő 
testvéreknek, szülőknek.

Ami kihívást jelent, hogy eddig szer-
zetesi közösségben éltem, ahol sokan 
voltunk. Először élek plébánián, és csak 
ketten vagyunk. Viszont hamar megta-
láltam a helyemet.

– Fabien, te maradtál a fővárosban, 
sőt, Budapest egyik legnagyobb lakóte-

lepi plébániáján töltöd a gyakorlato-
dat. Milyen többletet kapsz a szolgá-
lathoz ebben új környezetben? Milyen 
új kihívások elé kerültél? 

Az elöljáróim döntése volt, hogy Bu-
dapesten maradok. Nem én vagyok az 
első verbita diakónus, aki a gyakorla-
tát a Szent Angyalok Plébánián végzi. 
Nagyon örülök, hogy itt tölthettem 
ezt a négy hónapot, teszem, amit egy 
diakónus tehet. Mindig vannak lehe-
tősségek a misszióra, ha az ember nyit-
va tartja szemét és rá tud hagyatkozni 
a Szentlélekre, észreveszi ezeket.

Nem csak az itt lakókhoz tudok 
szólni, hanem országszerte sokakhoz 
a médián keresztül. Sok visszajelzést 
kapok mindenhonnan. A legnagyobb 
kihívás éppen ebből adódik, mert az 
itteni vasárnapi szentmiséket élőben 
közvetíti az Apostol TV és Pax Televí-
zió. Amikor igét kell hirdetnem, ezt is 
figyelembe kell venni.

– Hamarosan pappá szentelnek ben-
neteket. Mit jelent ez számotokra? Ki 
az, aki szerzetesi és papi életetekben a 
példaképeiteknek tartotok, akiből erőt 
merítetek?

Albert: Mi, verbiták az örökfoga-
dalommal köteleződünk el végleg 
Istennek. A papszenteléssel az egye-
temes egyház szolgatára szentelnek 
fel engem. Sok példaképem van, de 
verbitaként különösen fontos szá-
momra Freinademetz Szent József, aki 
a kínai misszióra áldozta életét, és nagy 
vágya volt, hogy a mennyben is kínai 
legyen, mert annyira megszerette a né-
pet, melyet szolgált. 

Fabien: Mindig azt mondom: Is-
ten színe előtt verbita vagyok, mióta 
igent mondtam az ő meghívására erre 
a pályára. A papszentelés egy nagy 
lépés a keresztény életemben, kato-
likus hívőként. Olyan korban élünk, 
amikor kevés a papi hivatás. Ez egy 
kihívás. Hogyan tudok tanúságot ten-
ni az evangéliumról, előmozdítani a 
keresztény értékeket, egyúttal őrizni 
a verbita identitást? Pap leszek azért, 
hogy kövessem Krisztust a szentek 
nyomában. Tehát sok példaképem 
van, a Szűzanyától kezdve az alapító 
atyánkig, Janssen Szent Arnoldig.

– „Mert Isten munkatársai vagyunk, 
ti pedig Isten szántóföldje vagytok” 
(1kor3,9). És aki a szántóföldben kin-
cset talál, „örömében elment, eladta 
mindenét, amije csak volt, és megvette 
a szántóföldet” (Mt13,14). Számotok-
ra mi a magyarországi szántóföldben 
talált kincs?

Albert: Krisztus a kincs minden hívő 
számára. Aki megtalálta Krisztust, mint 
megváltót és üdvözítőt az életében, az 
képes elhagyni mindenét és követni őt. 
Számomra is Krisztus a legfőbb kincs, 
akit megtaláltam szerzetesként. Érte 
elhagytam a hazámat, a barátaimat, 
szüleimet és testvéreimet, hogy kül-
földre mehessek, és tanúságot tegyek 
erről a kincsről, szóval és tettekkel. 

Fabien: Eddig tanultam Magyaror-
szágon, de most megkaptam a misz-
sziós kinevezésemet ide. A magyaror-
szági tartózkodásom alatt nem annyira 
kincskereső szeretnék lenni, inkább 
magvető. Remélem, a szolgálatommal 
elvetett mag itt jó földbe hull és gyü-
mölcsöt hoz.

P.K.

Világmisszió

„Pap leszek,  
hogy kövessem Krisztust”
Két verbita a diakónusi gyakorlatról
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Örökségünk kötelez

Bár az elöljárók a II. világháború 
alatt végig bíztak abban, hogy a vi-
lágégés pokla elkerülheti a kőszegi 
missziósházat, Budapest eleste egy-
értelmű jel volt: a missziós növen-
dékeknek és a fogadalommal még el 
nem kötelezett novíciusoknak haza 
kell menniük. A fiatalok túlnyomó 
többsége nyugat-dunántúli volt, ők 
nagyobb nehézségek nélkül haza is 
jutottak. Azonban nem mindenki 
volt ilyen „szerencsés”. Serfőző Béla 
másodéves novícius a Békés megyei 
Medgyesbodzásról jött Kőszegre, 
hogy misszionárius pap legyen – ő 
az ekkorra már a Balatonig tolódott 
frontvonal miatt nem juthatott haza. 
Az egyetlen élő verbita atyának, aki 
még emlékezhet Serfőző Bélára, Gaál 
Jenőnek úgy rémlett, hogy Béla egy 
társával, Flór Istvánnal együtt indult 
el Hídvéghollós (ma Egyházashollós 
része) irányába. Hogy ezt miért tette, 
nem igazán lehetett önmagában érte-
ni; Jenő atya és én úgy gondoltuk, a 
társánál akarta átvészelni a frontot. 
Mint kiderült, elképzelésünk téves 
volt.

Később, mikor Egyházashollós kör-
nyékéről származó emberekkel hozott 
össze a sors, az alsóújlaki Toldi Mik-
lósné, Klári néni segítségét kértem tör-
ténelmi kutatásom előmozdításában. 
Megtalálta Medgyesbodzáson, illetve 
Békéscsabán a Serfőző, valamint az 
anyai ági Sódar család még élő tagjait. 
Klári néni döbbenten hallgatta a tele-
fonban az egyik családtag reakcióját: 
„Kár, hogy nem egy hónappal előbb 
hívott, akkor halt meg Béla testvére”. 
Ellenben unokatestvére, a 90 éves Só-
dar Józsi bácsi még él, és emlékezett a 
74 évvel korábbi eseményekre – már 
ahogy azt ő később hallotta. Elmesél-
te, hogy a Zalaegerszeg melletti Nagy-
kapornakon történt Béla tragédiája, 
és ott kell a sírját is keresni.

Klári néni ellátogatott a helyszínre, 
ahol találkozott az utolsó „majdnem 
szemtanúval”, Pilipár Ferencnével, 
Margit nénivel. Ő elmondta, hogy 

Béla egy ismerősét vagy rokonát keres-
te a helyi jezsuita rendházban. Ezután 
már én vettem fel a kutatás fonalát, 
és felhívtam Józsi bácsit, akinek eszé-
be jutott, hogy sógora, Nagy Károly a 
háború idején jezsuita növendék volt. 
Ekkor állt össze a kép: Serfőző Béla 
valószínűleg őt kereshette. 

Azonban ez egy naiv próbálkozás 
volt. Egyrészt mert a jezsuiták a front 
közeledtére pont úgy jártak el a fia-
talokkal, mint a verbiták, másrészt a 
nagykapornaki házuk mint gazdasági 
intézmény működött, Károly tehát 
növendékként nem is lehetett ott. 
Béla amikor odaért, vagy egyáltalán 

nem talált szerzetest a házban, vagy 
akivel találkozott nem merte őt befo-
gadni.

Hogy valójában mi történt, azt csak 
akkor tudtam meg, mikor társaimmal 
magam is elmentem Nagykapornakra. 
Ma az egykori rendház idősotthon-
ként működik. Itt él Margit néni, aki 
ha nem is volt közvetlen tanúja a tra-
gikus esetnek, de első kézből hallott 
róla, és hétévesen látta is a tragédia 
eredményét. Elmondta, hogy Bélát a 
jezsuita rend gazdatisztje, Molnár Ist-
ván fogadta be, amikor az orosz csa-
patok bevonultak a faluba. Mint lelki-
ismeretes gazdatiszt próbálta menteni 
a szerzetesek rábízott értékeit, közben 
pedig próbálta védeni a családtagjait 
is, akik közé, mint igaz keresztény, 
befogadta a jövevény Bélát is. Azon-
ban az orosz katonák már a borospin-
ce gondolatától is megrészegedve, és 
hogy példát statuáljanak az ellenálló 
gazdatiszttel, egy kézigránátot hajítot-
tak a pincébe, ahol a család is bujkált. 
Így történhetett, hogy amíg a másét 
védte, Molnár István elveszítette a 
saját legnagyobb kincsét: feleségét és 
három gyermekét, Annát, Imrét és 
Gyöngyit, akik között ott volt a befo-
gadott Serfőző Béla is.

Az elhunytakat hirtelenjében ott, 
helyben, a templomkertben temet-
ték el. Később sem helyezték át őket 
a temetőbe, ma is ott alusszák örök 
álmukat a templom oldalában. A há-
ború végeztével az eset tanúi értesítet-
ték Serfőző Béla családját és a verbita 
rendet is a történtekről, ám ez később 
feledésbe merült. Béla édesapja a há-
borús közállapotok rendeződése után 
Medgyesbodzásról elutazott fia sírjá-
hoz, hogy lerója kegyeletét.

Ma, hetvennégy évvel a fájdalmas 
március 29-i események után, hálát 
adunk Istennek, hogy lehetővé tette 
Serfőző Béla novícius testvérünk tragi-
kus történetének kiderítését, és köszö-
netet mondok mindenkinek, aki hoz-
zájárult e történet megismeréséhez.

Tóth Zoltán svd

Mikor az otthon túl messze van
Egy magára maradt verbita novícius tragédiája

Serfőző Béla (középen)
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A Szombathelyi Egyházmegyének 
1947-ben 255 világi, 87 szerzetespapja 
és 30 szeminaristája volt. A lakosság 85 
százaléka rendszeresen járt templomba. 
Az ország egész területére hasonló adatok 
voltak jellemzők. 1955-ben egy hajóska-
pitány mesélte nekem, hogy egyszer egy 
matróz út közben meghalt, és végrendele-
tében katolikus temetést kért. Egy másik 
matróz mondta, ismeri a katolikus szertar-
tást, így a kapitány megbízta a temetéssel. 
A szertartás abból állt, hogy levette sap-
káját és perselyezett… Ma sokakban csak 
ennyi maradt meg apáik hitéből. Az akol-
ból kilencvenkilenc bárány megszökött, 
és egy maradt vissza. Igaz, a perselyezés 
eddig miden liturgikus reformot túlélt.

Az egyház mindig úton van, de ritkán 
halad át olyan hídon, mint napjainkban. 
A biztonságból a keresés korába jutottunk. 
Ennek jele volt, hogy a II. vatikáni zsinat 
után világszerte százezer pap otthagyta a 
szolgálatot. De a Szentlélek ott van min-
denhol: az ösztönzésben, az átmenetben 
és a biztonságban is. Az új evangelizáció 
kifejezést II. János Pál pápa használta elő-
ször, de tartalmát Szent Péter határozta 
meg: „Mindig legyetek készen, hogy vála-
szolni tudjatok mindenkinek, aki a benne-
tek lévő reménység okát kérdezi tőletek. 
(1Pét 3,15)

A zsinat szerint az egyház azért van, 
hogy az evangéliumot hirdesse. Ez az 
egész egyház feladata: legyen minden ke-
resztény az egyház élő kovásza és aposto-
la. A kereszténység nemcsak a papok által 
tanított igazság, hanem életforma, amit 
elsősorban a világban kell felmutatnunk.

A biológia megcáfolhatatlan tétele, 
hogy minden élő élőtől származik. Ez ér-
vényes a vallásra is. Nem azért vagyok ke-
resztény, mert teológiát tanultam, hanem 
annak ellenére. Hívő vagyok, mert valaki 
istenszeretete lángra lobbantotta bennem 
a hitet. 

A hit legjobb terjesztői a kiscsoportok, 
amik nem a tömegekkel foglalkoznak, 
hanem az egyes emberekkel. A technikai 

eszközök sem térítenek meg senkit, hisz a 
modern korban sem adja meg magát egy 
katona sem a szuperszonikus repülők-
nek, hanem csak egy másik katonának. 
A lelkiségi mozgalmak eredeti választ ad-
nak a kor kihívásaira. Dél-Amerikában, 
ahol évtizedekig szolgáltam a ferences 
harmadrend jelent meg először, majd jött 
a Mária Légió, a Cursillo, a karizmatikus 
megújulási mozgalom. Az egyházban nem 
érvényes a szabad verseny, egyik nem 
jobb, mint a másik. 

A szentek nevelésében a plébánia pó-
tolhatatlan. Itt szolgáltatják ki a szentsé-
geket, itt hangzik el az igehirdetés. De a 
plébánia nem a hivatal, nem a templom, 
hanem az egyházközség területén élő 
emberek összessége. Tagjai pedig nem 
csak a templombajárók és akik befizetik 
ez egyházi hozzájárulást. „Más juhaim 
is vannak” (Jn 10,16) – a közömbösek, 
a másvallásúak, a hitetlenek. Azok, akik 
nincsenek velünk teljes közösségben, akik 
nem ismerik el Krisztust megváltójuknak, 
vagy akik szomjazzák Krisztus üdvösségét, 
de még nem tudnak róla. Krisztus őket is 
a plébánia gondjára bízta. A vallásosság 
peremén élőket is felrázhatja Isten kegyel-
me. Ugyanaz történik, mint Krisztus korá-

ban: a szamariaik megtérnek, a zakeusok 
befogadják az Urat, a bűnös máriákból 
bűnbánó magdolnák lesznek, és elsőként 
hirdetik a feltámadást.

A plébános éppen úgy Krisztus tanítvá-
nya, mint a hívek. Ugyanakkor öngyilkos 
kísérlet lenne klérusmentesíteni a plébá-
niát. A plébánossal együtt részt venni az 
új evangelizációban nemcsak engedelmes-
séget jelent, hanem párbeszédet és közös 
felelősséget is. „Nem lehet Isten az Atyja 
annak, akinek nem Anyja az egyház” – írta 
Kártágói Szent Ciprián. 

A hivatástoborzásban a legnagyobb 
bűn az, hogy túl keveset követelünk. Azt 
hisszük, hogy a jövendő papok csak egy 
minimális programot tudnak megvaló-
sítani. Egy normális embernek azonban 
túl alacsony célkitűzés, ha keveset kérünk 
tőle. Minél könnyebb papi életet ígérünk, 
annál kisebb rá az igény. És a papi hiva-
tásra vállalkozók nem azokat követik, 
akik állandóan lazítanak a Mester igáján. 
Magamról csak annyit mondhatok, hogy 
a nehéz életet választottam. Ezért van 
bátorságom hívni a fiatalokat: „Legyetek 
követőim, mint én Krisztus követője va-
gyok” (1Kor 11,1).  Jöjjetek! Biztosítalak 
benneteket, hogy megéri.

Ha napjainkban ránk is tör a keresz-
tényellenes áramlat, ha el is múltak az 
idők, mikor fejedelmi parancsra nemzetek 
tértek meg, sok lélekben ébredezik a vallás 
nélkülözhetetlenségének tudata. Krisztus-
hoz csak az egyház tudja vezetni az em-
bereket. Az egyház múltja pedig biztosíték 
arra, hogy övé a jövő.

Gaál Jenő svd

Világmisszió

Ha a bennetek lévő  
reménység okát kérdezik
Az új evangelizáció útján

Örökös mise 
napi 7-szer  

a világ minden táján.

Egyszeri 7.000 Ft 
vagy 23 Euro, vagy 25 US dollár

Jelentkezés: 
www.missziostitkarsag.hu 

/miseszovetseg
Magung Fransis svd 

06-30-418-9196
Szabó Alex svd 
06-94-562-205

HUF 10700024-69018251-51100005
EUR 10700024-69018251-50000005
USD 10700024-69018251-50100002M
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Január 22. és 27. között zajlott a panamai ifjúsági vi-
lágtalálkozó. Hogy azok is, akik nem tudtak odautazni 
együtt ünnepelhessék az ifjúsági világnapot, Budapesten 
megszervezték a Panama-napot „Íme, itt vagyok!” cím-
mel, amin több mint ezer fiatal vett részt. Január 27-én, 
Panamavárosban Ferenc pápa az imavirrasztáson buzdí-
totta a fiatalokat, hogy Szűz Mária lelkületével válaszol-
janak az Istennek: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen 
nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ferenc pápa azt mond-
ta, Szűz Mária „kevés szóval, bátran igent mondott, és 
bízott a szeretetben, bízott Isten ígéreteiben, az egyetlen 
erőben, amely képes megújítani, képes újjáteremteni min-
dent. És mindannyiunknak van itt, belül valamink, ami 
megújulásra szorul: engedjük, hogy ma Isten megújítson 
valamit szívünkben! Gondolkodjunk el egy kicsit: mi az, 
amit szeretnék, hogy Isten megújítson a szívemben?” A 
pápa azt is mondta: „Igent mondani az Úrnak azt jelen-
ti, hogy merjük átölelni az életet, ahogyan jön, minden 
törékenységével és kicsinységével, és sok esetben minden 
ellentmondásosságával és értelmetlenségével. Elfogadni az 
életet, ahogy jön.”

Kedves fiatalok, Isten mindig is szól hozzátok. Lehet, 
hogy nem halljátok hangját. Lehet, hogy halljátok, de úgy 
tesztek, mintha nem is hallottátok volna. Figyelj mindig, 
hogy Isten mire hív téged! Ha meghallod Isten hangját szí-
vedben, merj igent mondani, merd azt mondani: „Íme, itt 
vagyok”. Merj igent mondani, mint Szűz Mária: „Történ-
jék velem szavaid szerint”. Isten csak azt várja tőled, hogy 
ráhagyatkozz, rábízd az életed, és ő átalakít téged egészen. 

Tete Remis svd

Hivatásgondozás

„Íme, itt vagyok!”
Válaszolsz-e, amikor  
meghallod Isten hívását?

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

www.missziostitkarsag.hu/aktualis-gyujtesek

• HUF 10700024-69018251-51100005
• EUR 10700024-69018251-50000005
• USD 10700024-69018251-50100002

Aktuális kiemelt célgyűjtéseink:
• Adományok a Kelet-Timor Verbita Régiónak
• Adományok a rászorulóknak 

... Isten álma rólad.

... Isten ajándéka 
neked.
... Isten útja hozzád 
– és rajtad keresztül 
a világon mindenki-
hez. 

Tete Remis svd 
– hivatásgondozó 

• hivatas@verbita.hu
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Belső úton

A verbiták évek óta tartanak nyáron papi lelkigyakorlatot 
Kőszegen. Idén július 22. és 25. között várják a papokat a 
Verbita Központba. A papi szolgálatot teljesítőknek is nagy 
szükségük van a lelki feltöltődésre. Mit ad egy ilyen lel-
kigyakorlat? – néhány résztvevő visszajelzését olvashatják.
• Csend van, és gondok nélkül lehet gondolkodni.
• Ismét találkozunk a lelkigyakorlatot vezető atyákkal, 

viszontláthatjuk a paptestvéreket és új atyákkal is találko-
zunk. Beszélgethetünk egymással, megismerve más egyház-
megyék életét is. Új emberi kapcsolatok alakulhatnak ki. A 
papi lelkiélet lehetőségeinek új oldalaival, más és mélyebb 
megértésével és megfogalmazásával találkozhatunk, elmé-
lyíthetjük ismereteinket.
• Azért szeretek lelkigyakorlatokra járni papként, mert 

megtapasztalom azt a csendet, amelyet plébánosként a vi-
lágban nehéz, és megismerkedhetek más egyházmegyés pa-
pokkal is. Fontos, hogy a papság elvonulhasson, nem csak 
azért, mert háromévente kötelező, hanem, hogy adni tud-
junk a híveknek abból a gazdag lelki élményből, mely itt 
jelen van.
• Öröm egy-két év után új élményekkel töltekezni: közös 

ima, elmélkedés, szentségimádás. Nagyon hajszolt a mai 
pap élete ebben a zűrzavaros világban. Mindig örülök, ha 
különböző egyházmegyés papokkal találkozom.
• Hogy Jézussal és egymással is közösségben lehetünk. 
• Mert Jézus szava hozzánk is szól: „Gyertek…, és pihen-

jetek egy kicsit” (Mk 6,31) Puszta, magány, pihenés, ez a 
lelkigyakorlat. Puszta: ahol csend van. Magány: Ő és én. 
Pihenés: az Ő barátsága. És már indulhatunk is tovább… 
• Mintha újra szemináriumban lennék. Emlékeztet, hogy 

a papi szolgálat közös küldetés. Kizökkent a napi teendők 
közül, hogy a belső életre megnyíljunk.
• Paptársakkal közösségben lenni. Másokat (papokat) 

meghallgatni. Szembekerülni önmagammal. Meríteni má-
sok tapasztalatából. Közös ima. 
• Szeretem a lelkigyakorlatokat, mert itt találkozhatok, 

ismerkedhetek paptestvérekkel. De arra is nagyon jó, hogy 
együtt jöjjünk az esperességi társakkal, és itt jobban megis-
merjük egymást. Szükséges a csend, a csendben és előadá-
sokban rádöbbenni hiányosságaimra. Szükséges az elmé-
lyült csendben felismerni Jézus jelenlétét és segítségét. Itt 
jobban megismerem önmagamat is.
• Lelkigyakorlat (a papi főleg): 1. megállás (pihenés, lelki 

felüdülés); 2. átvizsgálása az életnek (mérlegelés, értékelés); 
3. „újratervezés” (GPS). 
• Két lengyel születésű atya magyarul tanított. Jól és ért-

hetően beszéltek, de – és ez az Isten ajándéka – meg kel-
lett rágniuk és fontolniuk szavaikat, nekünk pedig némileg 
jobban kellett figyelni, hogy jól értsük őket. És ez is egy 
verbita karizma. Az, hogy olyan valaki beszél, aki idegen 
nyelvként tanulta a magyart, „rákényszerít” minket, hogy 

igazán figyeljünk. És ezáltal itt olyan hangsúlyokat és lé-
nyeget érthettünk meg, melyről évtizedekig hiába „prédi-
káltak” nekünk honfitársaink. Ez a Szentlélek Isten XXI. 
századi nyelvcsodája. Köszönjük!
• Igazi lelki és testi felfrissülést jelent. Elszabadulok a 

világ zajától, és ezt az időt egészen az Istennel való kap-
csolat erősítésére használhatom fel. Nagy segítséget jelent 
a csendes szoba, ahol igazán figyelhetek Isten üzenetére. 
Nagy erőforrás a kápolna, ahol meghitt beszélgetést tudunk 
folytatni a szentségi Jézussal. A közös zsolozsma, szentmise 
és a szentségimádás nagy lelki élményt jelentenek. Sok jó 
gondolatot kapunk az elmélkedésekben és a közös biblia-
megosztásban is. Amikor így együtt vagyunk, megtapasz-
talhatjuk, hogy erősíthetjük, lelkesíthetjük és segíthetjük 
egymást. Szükségünk van a feltöltődésre, hogy tudjunk 
több erőt adni a ránk bízott embereknek. Itt megerősödünk 
abban a tudatban, hogy együtt könnyebb, mint egymás el-
len. Hálát adok, hogy ismételten itt lehettem, hogy erőt és 
lendületet kaptam a további papi életemhez.

„Gyertek, és pihenjetek egy kicsit”
Papi lelkigyakorlat Kőszegen



sta – 2019. tavaszVilágp16

A Kelet-timori Demokratikus Köztársaság kis délkelet-
ázsiai szigetország. Egykor portugál gyarmat volt, majd in-
donéz megszállás és ENSZ felügyelet alatt állt, 2002-ben 
nyerte el függetlenségét. A hivatalos nyelv a portugál és a 
tetum. Kelet-Timor politikai függetlenséget élvez, ugyan-
akkor gazdaságilag igen elmaradott, sok munkaerő áramlik 
tengerentúli országokba. Az írástudatlanságot lassan fel-
számolták, de a gazdasági felemelkedésért még sokat kell 
tenni. 

Az emberek általában nagyon vallásosak; a lakosság 90 
százaléka római katolikus, a többi protestáns, muzulmán 
és törzsi vallású. Utóbbiak erősen ragaszkodnak tradíció-
ikhoz, különösen a holtak tiszteletéhez, melynek rítusai a 
mindennapi élet részét képezik. Kihívást jelent a misszió 
számára, hogy egyesek gazdasági okok miatt hagyják el 
katolikus vallásukat: a törzsi hagyományok követését és a 
keresztény vallásgyakorlást együtt túl költségesnek tartják. 
Az állam rendszeres támogatást ad az egyháznak, így temp-
lomépítésre is, és örömmel üdvözli a külföldi misszionári-
usokat. Növekszik a hivatások száma, különösen a szerze-

tesrendekben.
Az Isteni Ige Társasága nyolc plébániát irányít az ország-

ban – ez tükrözi a verbiták elkötelezettségét, hogy segítséget 
nyújtsanak a helyi egyháznak. Egyes plébániákon a verbita 
elveket alkalmazzák, máshol viszont az egyházmegyei rend-
szer ezt felülírja. Az emberek a plébániákon nagyra érté-
kelik a verbita szerzetesek missziós munkáját. Megértéssel 
vannak a keresztény tanítás iránt, de nem gyakorolják azt a 
mindennapi életükben, ezért sok még a tennivaló mind az 
elsődleges, mind az új evangelizáció terén.

A rend evangelizációs tevékenységére minden területen 
szükség van. Nehéz elérni azokat a fiatalokat, akik kima-
radtak az iskolákból, vagy megszólítani azokat a családo-
kat, akiknek nem fontos az egyház, mert a törzsi vallási 
hagyományokat részesítik előnyben. A házasságra készülő 
párok viszont szívesen látogatják a plébániai „családköz-

pontokat”. Cél, hogy a fiatalok minél aktívabban vegyenek 
részt a plébániák életében.

A rend szerepet vállal az oktatás-nevelés terén is. Három 
iskolában vannak jelen, vagy mint az iskola fenntartói, vagy 
mint az egyházmegyei iskolák üzemeltetői. Az egyik egy 
főiskola, ahol katekétákat, középiskolai hittantanárokat és 
szociális munkásokat képeznek. 

A migránspasztoráció kétirányú. Kelet-Timor egy új 
nemzet és egyre több külföldi érkezik az országba, hogy se-
gítsenek az ország fejlesztésében. A cél, hogy a külföldieket 
befogadják vallási közösségek. Különösen is két csoporttal 
foglalkoznak a verbiták: a filippínókkal és az indonézekkel. 
Ugyanakkor sok kelet-timori dolgozik vagy tanul Koreá-
ban és Angliában, az ő pasztorációjuk érdekében a verbiták 
partnerségre törekednek az ottani rendtársakkal. 

A fővárosban élő verbita közösség körül már kialakult a 
laikus baráti kör, akiknek tagjai részt vesznek a heti szent-
ségimádásokon, segítenek az ünnepségek és konferenciák 
szervezésében. 

A kelet-timori verbiták kiadnak egy újságot, melyben a 
rendtársak beszámolókat írnak tapasztalataikról a különbö-
ző apostoli munkában; weblapjukon pedig tájékoztatják a 
világot a régióban zajló verbita misszióról. A bibliaapostol-
ság keretében a missziós vasárnapon vetélkedőt szervez a 
rend az iskolák és a plébániák diákjai között, bibliamagya-
rázatokat tartanak az utcai evangelizáció keretében, továb-
bá rendszeresen írnak vasárnapi elmélkedéseket a televízió 
és újságok számára.

Az alig több mint egymillió fős kis országban harminc-
hét verbita dolgozik, és jelen vannak a Szentlélek Szolgálói 
Missziós Nővérek is. A rend tervei közt szerepel, hogy az 
országon belül valósuljon meg a szerzetesek képzésére.

Hajós Katalin

A világ a mi plébániánk

Elsődleges és új evangelizáció
A kelet-timori tartomány
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Indonéziában, Flores sziget keleti 
részén, Maumere városában található 
Ledalero, a világ legnagyobb verbita 
papi szemináriuma. Hetvenöt évnyi 
fennállása alatt 1477 papot nevelt. 
Ebből 1077 Indonéziában, míg 400 a 
világ más országaiban szolgál. Ebben a 
szemináriumban dolgozom a Missziós 
Önkéntes Szolgálat (MÖSZ, németül 
Missionare auf Zeit, MaZ) program 
keretében, mely lehetőséget nyújt fi-
ataloknak, hogy egy évet egy távoli 
országban töltsenek, ahol egy misszi-
ón belül dolgoznak. Én többek között 
angol nyelvet, környezetvédelmet és 
képzőművészetet tanítok a szeminaris-
táknak.

Az élet Flores szigetén egy időuta-
zás. Vízibivalyokkal szántják a föl-
det, az asszonyok bételdiót rágnak, 
miközben hagyományos módon szö-
vik az anyagokat. A sziget – erede-
ti nevén Nipa, ami kígyót jelent – a 
XVI. században ide érkező portugál 
gyarmatosítóktól kapta a Flores, azaz 
virágok nevet. A tűzvirágfáról nevez-
ték el, mely az egész vidéken ősho-
nos. A portugálokkal együtt a keresz-
ténység is eljutott a szigetre, így itt 
– bár Indonézia a világ legnépesebb 
iszlám országa – a lakosság többsége 
római katolikus. Az egyház jelentős 
szerepet tölt be az oktatásban, az 
egészségügyben, valamint a szociális 
ellátásban, ezért nagy tisztelet veszi 
körül a papokat és a szerzeteseket. 

Floresen az emberek mélyen hí-
vők; gyakoriak a körmenetek, a za-
rándoklatok, valamint elterjedt a 
házi oltárok állítása. A hit és az Is-
tenbe vetett bizalom tükröződik az 
emberek mindennapjaiban. A szent-
miséken tele vannak a templomok 
hétköznapokon és ünnepeken egy-
aránt. 

A környezetszennyezés és a nem 
megfelelő hulladékgazdálkodás egy-
re nagyobb problémát jelent szerte 

Indonéziában. Az ország erőteljes 
gazdasági növekedése egyenesen ará-
nyos a szemét mennyiségének növe-
kedésével, hiszen egyre több anyagot 
használnak a gyártási folyamatok és 
csomagolás során, de az ország nincs 
felkészülve a hulladékfeldolgozásá-
ra, és a hulladékgazdálkodás igen 
kezdetleges. A környezetvédelemmel 
kapcsolatos felvilágosítás a szemina-
risták körében, amiben részt veszek, 
fontos lépés a probléma hosszú távú 
megoldásában, mivel ezek az ismere-
tek a papok, szerzetesek által átter-
jedhetnek a köztudatba.

Az itt töltött idő alatt módosul az 
ember értékrendje. Más értelmet 
nyer az idő fogalma, átértékelődnek 
az emberi kapcsolatok. Gyakran fel-
teszik a kérdést, hogy miben külön-
bözik az itteni élet az európaitól. A 
válasz: szinte mindenben. De ami 
biztos, az emberek itt is törekednek 
a boldogságra, és a forrását a hitben 
és a nagyon egyszerű dolgokban ta-
lálják meg.

Tóth Mihály

Világmisszió

Hagyományok  
és modernkori kihívások
Önkéntes missziós szolgálat Indonéziában
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Missziós nővérek

Kongregációnkban háromévente új 
vezetőséget választunk. Az egész ren-
det, amely sok tartományból áll, az 
általános főnöknő és az általános ta-
nács vezeti. Minden tartományt a he-
lyi tartományfőnöknő és tartományi 
tanács irányít. Általában négy tanácsos 
segíti a tartományfőnöknő munkáját, 
akit két periódusra, azaz hat évre le-
het megválasztani. Tavaly adventben 
a szlovák tartományban, amelyhez a 
magyarországi közösségünk tartozik, 
választási gyűlést tartottunk. Ezen 
minden a tartományhoz tartozó nővér 
részt vett. Megválasztottuk az új tarto-
mányi vezetőséget, amely idén január 
20-án elkezdte szolgálatát.

Az új tartományfőnöknő Tóthová 
Jana Pavla nővér lett. 1975-ben szü-
letett Szlovákiában és 1995-ben lépett 
be a Szentlélek Szolgálói Missziós Nő-
vérek kongregációba. Az örökfogada-
lom után ghánai tartományba kapott 
kinevezést, ahol tizenöt évig ápoló-
ként dolgozott. Onnan a Szentlélek 
visszahívta őt a szlovák tartományba. 
Új szolgálatát nyitott szívvel és nagy 
lelkesedéssel fogadta el. 

A tartományi tanács többi tag-
ját a szlovák tartományban dolgozó 

nővérek közül választottunk meg. 
Florková Katarína nővér, Michalicová 
Ľubomíra Pia nővér, Kusiková Ivica 
nővér és Eliásová Janka Jana nővér 
lettek a tanács tagjai. 

A beiktatási ünnepségen a leköszö-
nő tartományfőnöknő, Slusna Lucia 
nővér jelképesen átadott egy gyertyát 
a kongregációnk logójával Jana Pavla 
nővérnek, miközben az egész közös-
ség imában hívta a Szentlelket, hogy 
bölcsességgel erősítse meg az új ve-
zetőséget. A rendi konstitúciónkban 
olvassuk, hogy a vezetőség felada-
ta, hogy a hit és a szeretet jegyében 
szolgálja a közösséget, irányt adjon a 
közösségnek és buzdítsa a nővéreket, 
hogy a Szentlélek vezetésével teljesít-
sék missziós küldetésüket. E feladat-
hoz minden rendi elöljárónak erős 
hitre és az imában való állhatatosságra 
van szüksége. Imádkozzunk Jana Pavla 
nővérért és az őt segítő tanácsosokért, 
hogy mindig nyitottak maradjanak 
a Szentlélek vezetésére, és hitben és 
szeretetben szolgálják a tartományun-
kat. A leköszönő vezetőségnek pedig 
hálásan köszönjük hatévnyi áldozatos 
szolgálatukat. 

Zygar Malgorzata ssps

A hit és a szeretet jegyében  
szolgálni a közösséget
Új vezetőség a rendtartomány élén

SZENTLÉLEK  
SZOLGÁLÓI 

MISSZIÓS NŐVÉREK
„Mindent meg kell tennünk azért, 

hogy Isten szeretetére  
minden szív kinyíljon.”

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns

A Szentlélek szolgálóiként szeretnénk 
minden nemzetnek hirdetni a Szent-
háromság egy Isten megváltó szerete-
tét. Rendünk alapja és célja a missziós 
szolgálat. Több mint 3000 nővérünk 
tevékenykedik a világ 47 országában. 
Legyél te is missziós nővér! 
Kapcsolat: 6449 Mélykút, 
Széchenyi utca 115/d

www.ssps.hu

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek budapesti rendháza 2019. január 
végén bezárt. Klára nővér és Blandina nővér saját hazájukban folytatják to-
vább missziós szolgálatukat. A nővérek továbbra is jelen vannak Magyaror-
szágon, Mélykúton. Imádkozzunk missziós szolgálatukért.

Kedves magyarok! Drága barátaim!
Közel tíz évig voltam Magyarországon, főként Budapesten. Hálával emlék-
szem vissza azokra a napokra, amikor láttam, hogy a Jóisten nagy szeretet-
tel vezetett engem. Ő volt, aki engem oda küldött. Sokat kaptam tőletek: 
törődést, megértést, szeretetet, amely a szívetekből fakadt. Köszönet, hála 
mindenért, amit értem tettetek: az imát és főként, olykor az áldozatokat is! 
Elfogadtam Isten hívását, hogy visszaküld engem abba az országba, ahol szü-
lettem. Indonéziában vagyok most, már majdnem egy hete. Az itteni missziós 
nővéreknél fogom folytatni a missziós küldetésemet. Jó itthon lenni, de még 
nagyon nagy honvágyam van Magyarország után, a magyar nép után. Isten 
veletek. Imáimban vagytok minden nap!

Bano Blandina ssps, Indonéziából
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Kedves Gyerekek! 

Készülünk a húsvétra. Nemsokára újra megünnepeljük 
Jézus feltámadását, amely örömet, békességet és boldog-
ságot hoz az életünkbe. Jézus visszakapja életét, amit 
értünk önként odaadott. Megmutatja nekünk, hogy az 
igazi szeretet erősebb a szenvedésnél, a halálnál, és hogy 
a szeretettel vállalt áldozatnak nagy ereje van, megváltó 
ereje. 

Minden húsvét arra hív minket, hogy ezt az örömet, bé-
kességet és boldogságot osszuk meg másokkal. Arra hív 
minket, hogy Isten munkatársai leszünk, a feltámadás hír-
nökei, mint Jézus tanítványai és az asszonyok, akik először 
látták üresen Jézus sírját. Ne tartsuk meg csak magunknak 
húsvét örömét! Adjuk tovább azoknak, akik között élünk, 
akikkel találkozunk! Legyünk a feltámadás hírnökei, és vi-
gyük el mindenkinek Jézus örömét és békességét!

Az oldalt összeállította: Zygar Malgorzata ssps

Kis misszionárius

A feltámadás hírnökei

◄ Kösd össze a pontokat és szí-
nezd ki a képet!

Szent Arnold 
Lelkigyakorlatos Ház

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

Szent Imre  
Missziósház és Verbita Központ

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu
Wolowicz Ádám svd

06-30-280-0106

Őri István Ifjúsági Ház
táborhely, ifjúsági szállás

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

Verbita házak – A misszió otthonai
• Lelkigyakorlatok • Missziós programok • Közösségi találkozások • Konferenciák • Táborok 

Zarándok- és ifjúsági szállás • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés



2018. téli lapszámunk rejtvényének megfejtése: „Hallgassuk meg a fülünkkel, fogadjuk be a szívünkkel, ültessük át a 
gyakorlatba a jótettek révén.” Nyertesek: Czenki Imréné – Szombathely; Lipták László – Békéscsaba; Pásztor Győző 
C.Prépost – Dabas Sári Gratulálunk! Aktuális rejtvényünkben Boldog Batthyány-Strattmann László szemész, család-

apa buzdítását rejtettük el. Beküldési határidő: április 30.
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STAVILÁGP
ONLINE

issuu.com/missziostitkarsag

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


