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VERBITÁK ITTHON

Részvétel és küldetés
Gondolatok a 2023-as szinódusra készülve

Ferenc pápa 2021 októberében  
meghirdette a két éves szinodális  
folyamatot, amelynek csúcspontja  
a vatikáni püspöki szinódus lesz 2023-ban.

A szinódus vezér gondolata az, 
hogy haladjuk tovább közösen. Mit  
jelent számunkra a szinodális egyház?  
Mennyire érdekel bennünket ez a 

téma? Mint az egyházközösség tagjá-
nak van-e közünk hozzá?

Ferenc pápa, minden egyes meg-
keresztelt embert arra buzdít, hogy  
vegyen részt a szinodális folyamatban. 
Akár pap, akár szerzetes, akár egysze-
rű laikus hívő mindenkit arra biztat, 
hogy aktívan vegyen részt az egyház 

döntéshozási folyamatában. Azért, 
hogy tudjunk közösséget építeni és az 
egyház küldetésében részt venni. Csak 
akkor lehet a szinódus eredményes, 
ha mindenki sajátjának érzi az egyház 
ügyét, vagyis fontosnak tartja.

Az egyház mindenkit fontosnak tart 
és mindenkitől elvárja, hogy aktívan 
járuljon hozzá az egyház jövőképének 
alakításban és fontos szerepet töltsön 
be az egyház küldetésében.

Minden megkeresztelt ember érez-
ze, hogy fontos személy az egyház  
életében. Ezért igyekezzen hozzá  
járulni a közös haladáshoz és a kö-
zösség építéséhez. Mint laikus hívő, 
úgy tud hatékonyan hozzájárulni a  
helyi plébániai közösségi élethez, a kis  
közösségekhez, ha aktívan belekap-
csolódik különböző tevékenységekbe,  
és imákba. Nagyon fontos az egységért 
és a közös haladásért, hogy minden 
hívő ember szánjon időt az imádságra. 
Imádkozzunk a szinódus szándékára 
akár a minden napi imádságunkban is.

 

Tete Remis svd

tartományfőnök

Szent Arnold 
Lelkigyakorlatos Ház

1223 Budapest, 
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Isten kegyeleméből, mi Verbiták, újra 
vasmisést ünnepelhettünk tartomá-
nyunkban. Három évvel ez előtt, Gaál 
Jenő atya ünnepelte vasmiséjét, aki 
két éve távozott el az élők sorából. Az 
idén, júniusban pedig Szabó Alajos atya  
ünnepelte vasmiséjét, azaz pappá  
szentelésének 65. évfordulóját. 

Szabó Alajos atya, mint én is, szintén 
a Felvidékről származik. 1932. március 
6-án született Galántán. Nagyon hánya-
tott fiatal kora volt. 1944-ben, 12 éve-
sen érkezett Kőszegre kisszeminarista-
ként, de a háború miatt haza küldték.  
Miután Galánta újra Csehszlovákiához 
tartozott, 1947-ben átszökött Magyar-
országra. Esztergomban érettségizett 
a Ferenceseknél, mert a kiskunfélegy-
házi házunkat is bezárták 1950-ben és 

a rendet is feloszlatták. Majd Egerben 
járt szemináriumba és ott is szentel-
ték pappá 1957. június 16-án. Ő már  
sajnos nem jutott ki a misszióba. Álmai  
között, volt, hogy majd misszionárius  
lesz Pápua Új-Guineában, de nem így  
alakult. Itthon egyházmegyés papként 
dolgozott. 1988-ban, titokban tett örök-
fogadalmat, majd a rendszerváltás 
után, több helyen is tevékenykedett, 
mint plébános, de egy időben spirituá-
lisa is volt a tartománynak. 

2014-től a Szent Imre Missziósház 
tagja, de mivel a ház most a felújítás 
miatt zárva van, így a kőszegszerda-
helyi plébánián éli mindennapjait 
imádságban. A fenti adatok, megtalál-
hatók róla a honlapunkon. Alajos atya  
a Magyar Rendtartomány legidősebb 
tagja, sajnos már minden idős atyánk 
az Úrhoz költözött, rajta kívül. Csak 
most érzékeljük és látjuk igazán a 40 
év kommunizmus „gyümölcsét”, hiszen  
a Magyarországon élő és dolgozó ver-
biták között, én vagyok Lojzi atya után  
a legidősebb rendtag.

Alajos atya az imádság embere,  
legalábbis így fogalmaztam meg  
a homíliámban, amire felkért vasmi-
séje alkalmából. Talán sokan eltűnőd-
nek azon, hogy egy idős, 90 éves pap 
mit tud csinálni egész nap, főleg, hogy 
az atya látása már nagyon gyenge.  

Ő már kérhetné az elöljárót, hogy men-
tesítse fel a zsolozsma imádsága alól, 
de hála a Mária rádiónak és Alajos atya 
imádságos lelkületének, a zsolozsmát  
mindennap elmondja a Mária rádi-
ót hallgatva. Tudom, hogy naponta 
imádkozik magyar papi és szerzetesi 
hivatásokért. Ugyanakkor érdeklődik 
a világban zajló dolgokról is, hallgatja 
a híreket, két bottal sétál minden ebéd 
után. Van egy kis szerszámkészlete is, 
ha valami úgy adódik, amit még meg 
tud oldani a szobájában, vagy a plébá-
nián, ő még ezt megjavítja, kitalálja, 
megszerkeszti, fúrja – faragja. Ad időt 
a szórakozásra is, megnéz egy – egy 
jó filmet a tévében vagy az interne-
ten keresztül, néha a Dankó rádiót is  
bekapcsolja és nótázik egyet. Nincs 
benne elkeseredettség, tud vidám  
lenni. Természetesen ott van minden-
nap a szentmisén és ahova csak lehet, 
elvisszük őt ünnepekre, ünnepi szent-
misékre és erejéhez mért kirándulá-
sokra is. 

Adjunk hálát az Istennek Alajos atya 
hosszú életéért, és imádkozzunk mi is 
érte, az Úr tartsa meg őt, még számos 
éven át legalább ilyen jó fizikai és szel-
lemi egészségben, egyben gratulálunk 
neki a vasmisés jubileumhoz. 

P. Juhos Ferenc SVD
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„A hit egyszerre bizonyosság és állandó keresés is”
Suenens bíboros - Az erőtlenség mögött megbújó erő teljessége
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A LÉLEK ÚTJAIN 

Gondolkodjunk el azon, mikor volt 
szükség arra, hogy valamiért, valakiért, 
esetleg magunkért emberfeletti erőfe-
szítéseket kellett megtennünk? Olyan 
napokat élünk, amikor elkerülhetetlen 
hozzá erősödni az élet kihívásaihoz. 
Erkölcsi értékeket éltek meg és adtak át 
nekünk az őseink, azért lehetünk most 
itt és így. Mit tudunk továbbadni annak 
érdekében, hogy a fiatalok és a minket 
követő nemzedékek, jobbá tudják ten-
ni ezt a világot? Magasabb rendű életet 
élve, mint előtte volt.

Isten hív, hogy az Ő életének része  
legyek. Magát, a Szentlelkét adja. Aki  
befogadja, erőt is kap. Az igazi erőt az 
élethez, próbatételekhez, kihívások-
hoz és a terheihez az kap, aki Isten 
Szentlelkét szívébe fogadja. Nekünk 
szükségünk van erre az erőre.

Fokozódó erőtlenséget tapaszta-
lunk magunkban is, szűkebb- tágabb 
környezetünkben és magunk körül. 
Felgyorsulva nőnek azok a terhek,  
amiket hordozunk. Szinte követhetet-
lenül megnő azoknak az ingereknek 
a mennyisége, amik bennünket, nap, 

mint nap érnek, és sok mindenre képe-
sek vagyunk az alkalmazkodás terén,  
de azért nem győzzük ezt vég nélkül. 
Annyi környezeti ártalom ér bennün-
ket fizikálisan, lelkileg, s szellemileg 
is, hogy többen eljutnak oda: nem  
bírom tovább! Erejüknek a határához 
érkeznek.

Élet-kondíciónk kevés és az ellenálló 
képességünk is. Mintha valami végze-
tes nagy baj lenne a szellemi immun-
rendszerünkkel, nem tudunk ellenállni  
annak a temérdek rossz behatásnak, 
ami pedig személy szerint nekünk is  
ártalmas. Sokszor talán nem is akarunk, 
előfordulhat, hogy már észre sem vesz-
szük, mi az, ami árt.

Gyakran hiányzik az állhatatosság 
is. Belekapunk, belekezdünk szép és  
értékes feladatokba, de kevesen visz-
szük végig. Amikor a nehézségek jelent-
keznek, vagy komolyabb akadályokba  
ütközünk, többen visszariadunk, és 
nem megyünk tovább; legyen szó, kap-
csolatról, tanulásról, munkáról.

Az erőtlenség miatt a hívő ember  
gyáva arra, hogy megvallja Jézust. 
Szégyent érez magában, a testvérei 
előtt is, nincs ereje kimondani: ismerem 
Jézust, szeretem Őt, hiszem Őt, higgyél 
benne te is. Amikor valamilyen szenve-
dést, szolgálatot vállalhatnánk Jézusért, 
arra meg aztán végképp nagyon kevés 
embernek van ereje.

Jézus felkínálja magát, az erejét. 
Alázattal elmondhatom neki: Uram, 
kérlek, adj erőt, hogy a te akaratod  
szerint, Veled el tudjam végezni azt a 
feladatot, amit számomra kijelöltél!  
Add Szentlelkedet, a szeretet teljességé-
nek Lelkét, hogy bátran éljek, szolgáljak, 
szeressek, most és mindörökké! Ámen!

Aztán már csak türelmesen vára-
kozhatok arra, hogy az Úr válaszol és  
megerősít. Ne gondoljam azt, hogy  
egyedül, összeroskadva vonszolom 
magamat, nem nagyobbak a bajok 
és gondok, mint amekkorák, hanem  
lássam Istent ISTENNEK, aki az erőt 
adja, hiszen ő a legnagyobb.

Kovács Ferenc atya

Missziós  
Miseszövetség 
 
A felvétel feltételei:
■ Mind az élők, mind az elhunytak 
személyenként - tehát nem csoportban 
- vehetők fel a Miseszövetségbe.
■ Kérjük, küldjék be azoknak a veze-
ték- és keresztnevét, akiket fel szeret-
nének vetetni a Miseszövetségbe. Az 
elhunyt szeretteik neve elé tegyenek 
egy kis keresztet (+).
■ A Miseszövetség tagjaiért a verbita 
atyák az egész világon, naponta 7 
szentmisét mutatnak be.

■ Jelentkezni lehet:
• levélben: Missziós Titkárság, 1223 
Budapest, Bajcsy-Zs. u.3-5.
• telefonon: +36 30 418 9196; 
• e-mailben: misszio@verbita.hu 

■ A Miseszövetség tagsági díja, szemé-
lyenként, egyszeri 7000 Ft.
■ A tagsági díj befizethető:
• a Missziós Titkárság csekkjén, ami  
a Világposta kiadványban megtalál-
ható, vagy kérésre küldünk (Ha postai 
úton küldik a jelentkezést, elsőbbségi 
levélként küldjék a budapesti címre,  
a csekk feladásának napján.)
• banki átutalással (Missziós Titkárság 
bankszámlaszám 10700024-69018251-
51100005 (CIB) lehet befizetni
■ A jelentkezéshez szükség van a 
befizető teljes nevére és címére, hogy 
az emléklapot és a visszaigazolást el 
tudjuk küldeni postán. 
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Idén 4 tábort szerveztünk a körömi 
és girincsi plébániánkon. Az első tábor 
Girincsen volt, most itt van Köröm-
ben, utána megyünk Sajóhídvégre és  
végül Kiscsécsen tartunk tábort. Eddig 
általában csak két helyen szerveztünk  
a nyári tábort. Tavaly már három  
helyen, idén pedig négy helyen is  
meghirdettük a szülőknek. Ezekben  
a helységekben sok a gyerek, így  
nehéz lenne egy táborba összehozni  
őket. Általában egy- egy tábor létszá-
ma 65- 75 fő között mozog. Kiscsécsen  
kevesebben vannak, de ott a kesznyétei  
gyerekekkel együtt tarjuk a tábort, így 
ott is 45 körüli a létszám.
Minden táboroztatáshoz kérünk  
segítséget az iskoláktól, óvodáktól.  
Tanárokat, óvónőket, önkénteseket, akik  
szívesen vállalják és jönnek segíteni. Itt 
Körömben nagyjából húszan jelentkez-
tek segítőnek.

A programokat úgy alakítottuk, hogy 
egy mottó köré építkeztünk. „A terem-
tés védelme közös feladatunk”. E mot-
tó köré szerveztük a tábori programok 
nagy részét. Délelőttönként reggeli  
tornával és imával kezdünk, utána  
elmélkedés a teremtés védelméről és 
kiscsoportos beszélgetés. Délutánra  
inkább szórakoztató programokat 
szervezünk. Van kézműves foglalko-
zás, sorverseny, arcfestés, ugráló vár.  
De jönnek a Máltai Szeretet Szolgálattól 
is munkatársak, akik érdekes kreatív 
programokkal készülnek.

A gyerekek nagyon szeretik a prog-
ramokat. A napokban különleges  
élményben volt részük, mert habpar-
tit szerveztünk nekik itt Körömben, de  
a girincsi táborban is nagy sikert  
aratott. A gyerekek annyira élvez-
ték, hogy kérték, legyen mindennap  
habparti. Természetesen ez nem 
volt megoldható. A gyerekek nagyon  
szeretnek táborba járni, mert bár 9-kor 
kezdődnek a foglalkozások, sokan már 
8 órakor itt toporognak a plébánia  
kapuja előtt. 

Girincs: Június 20-22

Táboraink központi gondolatát Ferenc 
pápa felhívása adta, hogy törődjünk 
a teremtéssel. A gyerekek kézműves 
foglalkozásokon és játékokon keresz-
tül mutatták be és tapasztalhatták meg 
Isten teremtésének szépségét. Béla test-
vérnek a Fülöp-szigetekről tartott előa-
dása által egy kicsit megismerkedhet-
tek ennek a távoli vidék szépségeivel és 
szokásaival.

Köröm: Június 27-29

A körömi közösségben már hagyomá-
nyos a Verbita tábor. Idén Ferenc pápa 
Laudato Si’ enciklikájának fő üzeneté-
nek megismerése adta a lelki útrava-
lót. Több önkéntes közreműködésével 
elmélkedés, játék, sport és kézműves 
foglalkozás élményeit oszthattunk meg 
egymással.

Boldog Ceferino Missziós Táborok – 2022
„A teremtés védelme: közös küldetésünk”

VERBITÁK ITTHON
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Sajóhídvég: Július 4-6

Idén a gyerekek a második missziós 
tábort élték meg a közösségben. Figye-
lembe véve a teremtés kiáltását, arra 
törekszünk, hogy a tevékenységeink 
során az újrafelhasználható anyagokat 
ne dobjuk a szemétbe, hanem gyűjtsük 
össze, hogy új termék lehessen belőlük. 
Beszélgettünk a hivatásról és annak 
fontosságáról is. Verbiták, Annunci-
áta nővérek, a Club of Roma és helyi  
önkéntesek segítettek a táborban, hogy 
minél több élménnyel térjenek haza  
a gyerek.

Kiscsécs/ Kesznyéten: Julius 7-8

Első alkalommal tartottuk Kiscsécsen  
a missziós tábort a frissen alakult  
kesznyéteni közösség részvételével.  
A két közösség gyermekeinek ismerke-
dése és barátkozása mellett, a terem-
tésről való gondoskodás témájában sok 
játék, ima és kézműveskedés volt.

Marco Antonio 
de Miranda SVD

Verbita plébániák

Szent Kereszt felmagasztalása 
plébánia
9800 Vasvár, Bartók Béla u. 3/A
tel.: +36 94 370 142

• Alsóújlak (Szent  
  István király) fília 
• Rábahídvég (Szentháromság) fília 
• Püspökmolnári (Szent  
  Tamás apostol) fília 
• Vasvár-Kismakfa (Magyarok  
   Nagyasszonya) 
• Vasvár-Nagymákfa  
  (Jézus Szíve) kápolna

Kisboldogasszony plébánia
3577 Köröm, Kossuth u. 23.
tel.: +36 49 355 488

• Girincs (Nagyboldogaszszony)  
  plébánia 
• Kiscsécs (Szent Anna) fília 
• Kesznyéten (Árpád-házi  
   Szent Erzsébet) fília 
• Sajóhídvég (Szent Jakab apostol) 
   fília

Szentháromság plébánia
2060 Bicske, Hősök tere 1.
tel.: +36 22 350 751

• Alcsútdoboz (Jézus Szíve ) plébánia
• Felcsút (Nagyboldogasszony) plébánia
• Csabdi (Szent László) plébánia
• Óbarok (Szent Kereszt felmagaszta-  
  lása) filia
• Szárliget (Szárligeti Mária Magdolna) 
  filia
• Nagyegyháza temetőkápola
• Vasztélypuszta (Magyarok Nagyasz-
  szonya) filia

Mindenszentek plébánia
9725 Kőszegszerdahely,  
Kossuth Lajos utca 41.
tel.: + 36 94 399 052

• Bozsok (Szent Anna) fília
• Cák (Szent Péter és Pál aposotolok) 
  fília
• Kőszegdoroszló (Szent Márton 
   püspök) fília
• Velem (Szent Vid) kápolna

Szent Kereszt felmagasztalása plébánia 
9800 Vasvár, Bartók Béla u. 3/A
tel.: +36 94 370 142

•Alsóújlak (Szent István 
király) fília
•Rábahídvég (Szenthárom-
ság) fília
•Püspökmolnári (Szent 
Tamás apostol) fília
•Vasvár-Kismákfa (Magya-
rok Nagyasszonya)
•Vasvár-Nagymákfa (Jézus 
Szíve) kápolna

Kisboldogasszony plébánia
3577 Köröm, Kossuth u. 23.
tel.: +36 49 355 488
•Girincs (Nagy-
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Idén ismét megrendezték a Nagy-
becskereki Egyházmegye nyári hit-
tantáborát Szajánban. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel két tábort is 
tartottak, az elsőt június 28-tól július 
1-ig, a másodikat pedig július 12-től 15-
ig. A tábor mottója: A Föld a mi közös 

otthonunk! Erre a témára épült minden 
foglalkozás. 

Bár a táborok a nagybecskereki  
püspökség szervezésével és anyagi  
támogatásával jött létre, nagy szere-
pe volt a sikerben Elias Ohoiledwarin  
indonéz származású verbita atyának, 
aki az egész rendezvény lelke volt. Elias 

atyát hitoktatók és a fiatal animátorok 
segítették a munkában.

Az első táborban inkább a fiatalabb 
korosztály vett részt. A napi szentmise 
és tanúságtétel mellett nem maradha-
tott el a játék, ének, sport, íjászkodás, 
kézművesség, színjátszás, táncház és a 

tábortűz sem.
 A verbita lelkiséget maga a nagy-

becskereki püspök is erősítette a tábor 
meglátogatásával. Ez így volt a második 
táborban is, ahol a nyitó szentmisét 
Chavvakula Lourdu verbita szerzetes 
atya tartotta, aki indiai származású, de 
már tizenhét éve él Magyarországon 

és a püspök meghívására látogatott  
a táborba. A verbita missziósok jelenlé-
tét erősítette Antonio Kalumbo testvér 
is, aki Loudu atyával érkezett a táborla-
kók nagy örömére. Az angolai szárma-
zású fiú ismeretterjesztő bemutatót is 
tartott országáról a gyerekeknek.

Természetesen Elias atya itt is kitett 
magáért, a napok itt is bővelkedtek  
izgalmas és tanulságos eseményekben. 
A jókedv minden nap biztosítva volt.  
A gyermekek örömmel mutatták be, 
hogy megtanultak angolul énekelve és 
táncolva imádkozni, amiben a püspök 
atya is boldogan vett részt. 

Seregély István

A verbita rend kiterjeszti szárnyait
A VILÁG A MI PLÉBÁNIÁNK



Jó példát mutatni a világban

A σύνοδος (kiejtve szinodosz) görög szó 
és azt jelenti, hogy találkozás és tanácsko-
zás. Ferenc pápa 2023 őszén püspöki szinó-
dust fog tartani Rómában, aminek az lesz 
a különleges sajátossága, hogy azon nem 
csupán az egyházmegyék vezetői vitatják 
meg a katolikus egyház előtt álló legfonto-
sabb kihívásokat a 21. századi világunkban, 
hanem ezt megelőzően a világegyházunk 
több százmilliós tagsága maga is átgondolja, 
hogyan tudnak közösségünk tagjai a legjob-
ban válaszolni ezekre a kihívásokra. Ennek 
a munkának a keretében először az egyház-
megyéinkben vitatják meg a közösségek eze-
ket a kérdéseket, de az egyházmegyei szintű 
tanácskozásokon kívül más fórumokon is 
foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ezek közé 
a fórumok közé tartozik a budatétényi Misz-
sziós Házunkban szervezett előadás sorozat 
a Verbita Baráti Kör tagjai részére és ennek a 
témának a körüljárására ad fórumot a Világ-
posta mostani száma is. 

Az emberiség több tízezer éves történelme 
lényegében különféle folyamatos harcok és 
háborúskodások történetéről szól, ahol a cél 
más népek vagy népcsoportok meghódítása 
volt. Így jöttek létre a különböző világbirodal-
mak, amelyek közül az angol király fennha-
tósága alatt lévő területek egykor a Föld ne-
gyed részére terjedtek ki. De a hatalomvágy, 
az önzés és az egoizmus mellett minden 
korszakban voltak olyan vallási vezetők és 
tanítók is, akik rávilágítottak arra, hogy az 
embert nem a gazdagság és más emberek-
nek az uralmuk alá hajtása teszi igazán bol-
doggá, hanem a másokért végzett szolgálat 
és az önzetlen szeretet. Szent János evangéli-
umának 13 fejezete szerint Jézus azt mondta 
a tanítványainak, hogy „Új parancsot adok 
nektek: Szeressétek egymást! Amint én sze-
rettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 
egymást.’’ Ez azt jelenti, hogy Jézus tanítását 
követő keresztény emberek számára a szere-

tet parancsának kellett volna a legfontosabb 
parancsnak lennie az elmúlt két évezredben.

Ez azonban sajnos a keresztény világban 
sem valósult meg. Húsz évszázad viharában 
a kereszténység világvallássá vált ugyan, de 
ez a húsz évszázad is tele volt hódító hábo-
rúkkal, ahol – más vallási csoportokhoz ha-
sonlóan - még a kereszténységhez tartozó 
népek is gyakran hadakoztak egymással. Ez 
azt mutatja, hogy az emberiség még több 
mint két ezer év alatt sem igazán értette meg 
a krisztusi tanítás legfontosabb üzenetét. 

Az elmúlt évszázadokban a keresztény hit-
térítők elsősorban a fejlett európai országok-
ból áramlottak szét a világ más területeire, 
de manapság azt látjuk, hogy a fejlett nyugati 
világban a szekularizáció következtében a 
vallás háttérbe szorult. Emiatt aztán a misz-
sziós munka jellege is megváltozott, ma már 
gyakran a harmadik világ országaiból jön-
nek fiatal misszionáriusok Európába. És a 
missziós munka módszerei is megváltoztak. 
Manapság nem kényszerrel és erőszakkal 
próbálják a misszionáriusok terjeszteni a hi-
tet – amire sajnos az elmúlt évszázadokban 
több példa is volt - hanem a jó példa bemuta-
tásával. Például az elesettek támogatásával, 
ahogyan azt Teréz anya tette Kalkuttában, 
vagy a magas szintű iskola hálózatok fenn-
tartásával, amint azt a Verbita rend csinálja 
Japánban és a Fülöp szigeteken. A keresztény 
közösségek tagjainak a hit erkölcsi értékei-
nek a bemutatásával kell jó példát mutatni-
uk a külvilág számára. A jézusi tanításnak az 
a lényege, hogy az élet nem ér véget a halál-
lal. A bűn elnyeri majd a büntetését és a má-
sok segítéséért és szolgálatáért leélt élet pedig 
megkapja majd a jutalmát. Emiatt minden-
kinek törekednie kell arra hogy a krisztusi 
tanítások szerint élje le az életét. Ami nem 
könnyű, mert Chistian de Duve Nobel díjas 
orvos professzor könyve szerint az emberbe 
genetikailag be van kódolva a hatalomvágy, 
az egoizmus és az agresszivitás, ami szöges 
ellentétben áll a szeretetet és a mások szol-
gálatát célul kitűző keresztény értékrenddel.

Én egyszer Nagoyában voltam tanúja an-
nak, hogy Hirschmeier professzor, a Nanzan

Egyetem elnöke milyen plasztikus szim-
bólumokkal magyarázta el ezt a gondolatot 
a kereszténységtől évszázadokon keresztül 
teljesen elszigetelten élő japán embereknek. 

Azt, hogy a bűn az utolsó ítélet napján elnyeri 
majd a büntetését, a jó cselekedetek el fogják 
nyerni a jutalmukat, és hogy megbocsátás is 
van.

„A bűnös ember az élete végén megjelenik 
Isten színe előtt és visszatekint arra, hogy ho-
gyan élte le az életét, és milyen lábnyomok 
maradtak utána a sivatagban. De azt látja, 
hogy nem csak az ő lábnyomai maradtak 
meg a homokban, hanem végig ott járt mel-
lette valaki más is, aki láthatatlan módon 
mindenhová követte őt, mint az árnyék a 
fényt. Ő volt az őrangyala, aki megpróbálta őt 
a jó irányba terelni és megakadályozni, hogy 
letérjen a helyes útról. Ennek ellenére mégis 
előfordult, hogy a rossz útra tévedt és ilyen-
kor csak az ő lábnyomai voltak láthatók a ho-
mokban. Ezért szemrehányóan megkérdezi:

- Atyám, itt vannak a bűnös élet irányába 
tett lépéseim lábnyomai, Te akkor elhagytál 
engem és nem akadályoztad meg, hogy letér-
jek az igaz útról.

- Nézd csak meg jobban, hogy kinek a láb-
nyomai vannak ott a homokban!

- Atyám, ezek nem az én lábnyomaim.
- Úgy van. Ezek az én lábnyomaim, aki 

szaladtam utánad, hogy visszatérítselek a jó 
útra. A te lábnyomaidat már befújta a szél 
homokkal. A bűneid meg vannak bocsátva.”

Dr. Márkus Gábor
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Az Isteni Ige Társasága a világ minden 
földrészén jelen van. A rend négy zónát, 
kontinenseket magukba foglaló szerve-
zeti egységet alakított ki: az AFRAM Afri-
kát és Madagaszkárt; az ASPAC Ázsiát és 
Óceániát; az EUROPA kontinensünket; a 
PANAM pedig az amerikai földrészt fedi 
le. Rovatunkban az egyes zónák híreiről, 
eseményeiről olvashatnak.

AFRAM

Tanzania, Simanjiro
A fiatalokban rejlő jövő  

Szuahéli nyelvben van egy mondás 
„Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo” – a 
gyermek olyan lesz, ahogy neveled. Sok 
társadalomban manapság a 14 és 25 év 
közöttiek korosztályával való foglalkozás 
kihívásokat jelent. Ezeket a fiatalokat ne-
veletlennek tartják, és nehéz őket tanítani 
és nevelni.

Ahelyett, hogy vég nélkül panaszkod-
nánk a kallódó fiatalokra, platformokat 
kell létrehozni számukra, hogy megta-
lálják az élet értelmét, hogy koruknak 
megfelelő értelmes dolgokat csináljanak. 
A fiatalságnak arra van szüksége, hogy 
fontosnak és megbízhatónak érezzék ma-
gukat.

Részükre csoportok létrehozása hosz-
szadalmas és sokszor kudarcos. Jó kom-
munikációs készségre van szükség és 
sok türelemre. Itt a mi missziónkban 
Simonjiroban már látjuk igyekeze-
tünk gyümölcseit. A fiatalok szervezik  
magukat és értelmes dolgokat csinálnak,  
különösen a társadalom hátrányos hely-
zetű tagjai körében.

Például, ahelyett hogy szüleiktől kér-
nének pénzt adományra a szegények 
számára, elhatározták, hogy a plébánia 
szomszédjában élő idős vak asszony 
kis földjét művelik. Így saját kertjéből  
kerül ki az ennivalója. A fiatalok  
a lehető legjobbak akarnak lenni, csak a 
lehetőségük hiányzik. A fiatalokban rejlő 
erőt és kreativitást fel kell fedezni és ki 
kell bontakoztatni, biztosítani kell szá-
mukra a lehetőséget, hogy tegyék a jót.

Fr. Lawrence Muthee

Zimbabwe, Plumtree 
Arnoldus Biblia Tábor

Az Ilizwi Biblia Központ volt a hely-
színe, a Missziós Gyermekek Egyesüle-
tének szervezett éves Arnoldus Biblia 
Tábornak, Plumtreeben 2022. április 
18-20-ig. Ez a tábor 2015 óta évente ke-
rül megrendezésre, de sajnos két évig 
szüneteltetni kellett a Covid járvány 
miatt. A tábor célja: megismertetni egy-
mással a verbiták által vezetett plébá-
niák és missziók gyermekeit, valamint 
biblia ismereteket, üdülést és szórako-
zást nyújtani nekik.

Az idei tábor témája „Gyermekek 
együtt a szinodalitás útján” volt. Két-
száz gyermek és tizenkilenc animátor 
vett részt a táborban. További kilenc 
kordinátor segítette a programot. Az 
idei tábor azért is volt különleges, mert 
három nem-verbita plébániáról is ér-
keztek gyermekek, akik aktívan részt 
vettek a tábori életében. Összesen: 3 
egyházmegyéből 10 plébániáról érkez-
tek résztvevők. 

A nap Szentségimádással kezdődött, 
majd Szentmise következett. A gyer-
mekek örömmel vettek részt a liturgia 
szervezésében és bizonyos feladatokat 
is vállaltak. A tábor második napján Bu-
lawayo egyházmegye érseke látogatta 
meg a tábort. A gyermekek végtelenül 
boldogok voltak, hogy találkozhattak és 
beszélgethettek Alex Thomas Kalliyanil 
SVD érsekkel.

A tábor programjában szerepelt bib-
likus, hittani, szociális (gyermekjog, 
gyermekbántalmazás) és egészségügyi 
előadás, majd utána sport és játékok. 
Esténként különféle előadások és ver-
senyek voltak: színdarab, kvíz és kórus 
éneklés. A záróestén díjkiosztó ünnep-
séget tartottak a különböző versenyek 
győztesei számára. 

ASPAC

Fülöp-szigetek, Tagaytay City
Ökospirituális Központ felavatása

Április 8-án ünnepélyes keretek közt 

avatták fel a verbiták ökospirituális 
Laudato Si’ farmját. A verbita növen-
dékek dicsőítő éneke után leleplezték 
a táblát, amelyen az olvasható, hogy az 
épület a néhai Teodoro Tagle emlékét 
őrzi. Szülei, a nagylelkű adományozók, 
Fr. Antony Uy SVD és Fr. Dionisio Mi-
randa SVD segítségével vágták át ün-
nepélyesen a szalagot, ami a Központ 
hivatalos megnyitását jelentette.

Fr. Michael Layugan SVD nyitotta 
meg az ünnepi ceremóniát, majd Fr. 
John Hal-lal megáldották a Központ he-
lyiségeit: az imatermet, a konyhát és a 
szobákat. Végül a résztvevők ünnepé-
lyesen elénekelték a Miatyánkot és az 
Üdvözlégy Máriát.

Fr. Samuel N. Agcaracar SVD, az Iste-
ni Ige Szeminárium rektora és a farm 
vezetője, köszönetét fejezte ki az ado-
mányozóknak, a Tagle házaspárnak, 
valamint a tervező mérnöknek, Barna-
bas Kaw-nak. Fr. Alex Muana, a tagay-
tayi Isteni Ige Szeminárium rektorhe-
lyettese, ajándékokat adott át: elismerő 
oklevelet és egy Szent Arnold Janssen, 
valamint egy Szegények Szűze képet, az 
utóbbi a farm védőszentje. Az ünnepsé-
get követő egyszerű agapén a résztve-
vők a farm konyháján készült ételeket 
kóstolhatták meg.

A verbiták Laudato Si’ Ökospirituá-
lis Központja törekszik, hogy a Farmot 
„Spirituális Paradicsom”-ként ismerjék 
el. A Központban hat szoba van, egyen-
ként hat személy részére. Tökéletes 
kisebb létszámú rekollekciók, lelkigya-
korlatok stb. részére. Az épület és körü-
lötte a park barátságos légkört áraszt, 
és csábít a bensőséges kapcsolatra Is-
tennel, a többiekkel és a természettel.

Fr. Samuel Agcaracar SVD

Indonézia, Ledalero
Megváltozik az Indonéziai Katolikus Is-
kola, hogy maga is változást hozzon 

A tenggarai tartományban lévő filo-
zófiatudományi iskola Ledalero Catho-
lic Philosophy School and Creativ Tech-

Verbita hírek négy égtájról
VERBITÁK A NAGYVILÁGBAN
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nology-ra módosította a nevét, és két új, 
modern szakot is indított. A kibővített 
tanulmányi program hozzájárul a helyi 
oktatás fejlődéséhez.

A névváltoztatásra 2022-ben került 
sor, amikor az iskola megkapta a hiva-
talos engedélyeket az új szakok  - vál-
lalkozástudomány és vizuális kommu-
nikáció - indítására. A változtatással 
az volt a verbiták célja, hogy „minőségi 
változást érjenek el az emberi erőfor-
rás képzése terén, különösen az East 
Nusa Tenggara tartományban, amely 
eddig elmaradott volt az oktatás-képzés 
terén a többi tartományhoz képest”.

Fr. Otto Gusti Madung Ndegong, az 
iskola rektora, elmondta, hogy már fel 
is vettek új hallgatókat az új szakokra. 
Az iskola az 1932 óta fennálló St. Paul 
szeminárium részegysége, melyet nem-
csak verbita, de más kongregációk sze-
minaristái, sőt világi hallgatók számára 
hoztak létre. 

Az iskolának 1315 hallgatója van, fő-
ként Flores egyházmegyéiből és szerze-
tesrendjeiből: karmeliták, trappisták, 
scalabriniánusok és kamilliánusok, 
valamint a Szentlélek Szolgálói és Jézus 
Követői szerzetes nővérek. Az iskola 
volt növendékei közt 21 püspök van, 
1962 pap, akik negyede misszionárius-
ként dolgozik ma világszerte. 

EURÓPA

Németország, Drezda
Keresztút Ukrajna békéjéért

Különleges keresztutat jártak idén a 
Münchner Platz Dresden Boldog Vér-
tanúk plébánia hívei. A plébániát 4 ko-
rábbi plébániából hozták létre és veze-
tését a verbitákra bízták.

Különböző korú hívek gyűltek össze 
a St. Paul templom kertjében, ahonnan 
végig a kerületen, a Münchener Platz-
on található „Emlékmű”-höz sétáltak. 
Az „Emlékmű” volt a helyi bíróság és 
börtön épülete a náci uralom és a II. 
Világháború sötét korszakában. Sokan 
váltak az önkényuralom áldozatává, 
sok embert kivégeztek, különösen szer-

zeteseket és papokat, akiket hitük és Is-
tenbe vetett bizalmuk erősített. Köztük 
volt a lengyel verbita rendtárs, Gregory 
Frackowiak testvér is. 

Jézus szenvedése mellett a mártírok 
szenvedéséről is megemlékeztek, vala-
mint az ukrajnai háború okozta szen-
vedésekről. Imádkoztak Ukrajna és 
Európa békéjéért. Az „Emlékmű”-nél a 
rabok búcsúleveleiből olvastak fel rész-
leteket. 

Mindazokról megemlékeztek, akik 
nehézségekkel küzdenek a társadalom-
ban, valamint azokról, akiket háború 
sújt, különösen az Ukrajnában élő em-
berekért.

Konstanze Günther / 
Steyler Aktuell 

Olaszország, Oies
Az „Ujöp da Oies” musical

Szent Joseph Freinademetz, Kína 
misszionáriusát azzal tisztelik meg és 
állítanak neki emléket, hogy musicalt 
írtak róla. Címe: „Ujöp da Oies” azt je-
lenti, „Oiesi József”. A musicalt szüle-
tési helyén, Oiesben mutatták be 2022 
júliusában.

Mintegy 140 személy – héttől het-
ven évesig – vett részt az előadásban 
zenészként, színészként, táncosként, 
szervezőként. Sosem volt még ilyen 
nagyszabású produkció Gadertalban. 
3000 néző volt jelen az öt, ladin nyel-
ven tartott szabadtéri előadáson Frei-
nademetz szülőháza közelében.

A musical felöleli a verbita szent éle-
tét és munkásságát, a dél-tiroli fiatalem-
ber indulását, tanulmányait és 30 évnyi 
misszionáriusi szolgálatát Kínában. 

PANAM

Egyesült Államok, Déli Tartomány

Az Isteni Ige Társasága 2023-ban fog-
ja ünnepelni a Szt. Augustin Szeminá-
rium alapításának 100. évfordulóját. A 
szemináriumot az afro-amerikai férfi-

ak papi képzése céljából hozták létre. 
Az Isteni Ige Társaságának ez volt az 
egyik legfontosabb intézkedése a fekete 
katolikusok történelmében.

A centenáriumi ünnepségen a rend 
megemlékezésekben mond köszönetet 
azoknak az elkötelezett és állhatatos 
misszionáriusoknak, akik hazájukat 
elhagyták és átkeltek az óceánon, hogy 
elvigyék Jézus szeretetét a világ e részé-
re. Száz év verejtékének, kemény mun-
kájának, lelkesedésének, magányának, 
tévedéseinek és kínjának ünneplése 
lesz. Ugyanakkor ez közös ünnepe lesz 
az örömnek, a Társaság növekedésének 
és a mindenki által élvezett spirituális 
gazdagodásnak. 

Brazília, Santarem/Sao Pailo
A passiójátékok öröksége

Fr. Joseph Dillon munkája során 
felkereste az Amazon mentén élő kö-
zösségeket. Sok fiatalt talált ott, ezért 
elhatározta, hogy alapít egy színjátszó 
csoportot, Sao José de Anchieta misszi-
onárius emlékére, aki evangelizációs 
munkájában (1534-1597) már használ-
ta a színházat.

Hosszú utazásai során Fr. Dillon meg-
írta a forgatókönyvet. Az első darab egy 
passiójáték volt 1985 Nagypéntekén. A 
kosztűmöket és a díszleteket a hívekkel 
közösen készítették.

Fr. Dillon a mai napig folytatja a pas-
siójátékok rendezését. Minden évben 
más személy játssza Jézus szerepét, és 
az előadás mindig a fiatalok munkája. A 
„Testvériség Kampány” aktuális témáit 
– amelyek a brazil emberek társadalmi 
problémáiról szólnak – minden évben 
beépítik a passiójátékba. Az egyik ilyen 
nagyon fontos jelenet az volt, amikor 
Jézus a Getszemáni-kertben imájában 
az éhezésről szólt, mert abban az évben 
a „Testvériség Kampány” mottója „Ke-
nyeret az éhezőknek” volt.

Fr. Joseph Dillon SVD
 

Összeállította: 
Hajós Katalin
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„Aki eszi az én testemet és issza az  
én véremet, az bennem marad, én meg 
benne.” (Jn 6,56)

Mit jelent számomra az Eucharisztia? 
Jézus Szavaival tudnám ezt kifejezni.
„Bizony, bizony, mondom nektek: Ha 

nem eszitek az Emberfia testét és nem 
isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 
(Jn 6,52)

Sebi atya a húsvéti prédikációjában 
hasonlóan fogalmazott. Az Ige, amely 
Isten Szava, Élet. Az Eucharisztia, 
amelyben Jézus Önmagát adta nekünk, 
Élet.

Mindezekhez szükséges a hit.  
Ha nincs hitem, nem lesz életem. Lehet 
a szentmisén áldozni, igét hallgatni,  
de nem válik bennem Életté.

De ha szabadon, örömmel, szeretettel 
és hittel fogadom be az Igét, és hitből 
veszem magamhoz az Eucharisztiát, 
akkor válik élővé és újjáteremtő erővé 
bennem Jézus.

Az Eucharisztia számomra azt jelen-
ti, hogy Jézust a házamba fogadom.  
Engedem, hogy bennem lakjon, és úgy 
formálja a lelkemet, ahogy Neki tetszik.

Ennek látható jeleinek kell lennie. 

Ahol az élet, ott öröm, béke, szabadság 
és megelégedés van. Nem leszek töké-
letes, de a tökéletességre való vágyam  
Jézus jelenlétével napról napra tüze-
sebb. Ha Jézus él bennem, a világ és 
annak vágyai, kezdenek kopni, majd  
átveszi helyét a krisztusi élet, a meny-
nyei dolgok utáni vágyakozás. Ez nem 
azt jelenti, hogy nem fogok hibázni, 
de a hibáimat elfogadom, bocsánatot 
kérek, és kérem, Jézust adja nekem 
az Ő bölcsességét, szelídségét, hogy  
Hozzá hasonlóvá válhassak. Ennek  
eléréséhez, szükséges a szentségekkel 
való élés. Az eucharisztia önmagában 
kevés. Ahhoz, hogy az élet, élet lehes-
sen, szükséges szentségekhez járulni. 
Ilyen a szentgyónás, amelynek óriá-
si kegyelemközvetítő ereje van, majd  
a hitből fakadó szentáldozás. A hitetlen 
hívő megszokásból járul a szentségek-
hez. Látszólag példaadó keresztény,  
de a kegyességi gyakorlatai holtak. 
Eszembe jut ilyenkor, a példamutató 
tékozló fiú testvére. Hűséges volt, min-
dent betartott, de nem tudott örülni 
testvére megtérésnek. Amikor meg-
szokásból gyakorlom a hitem, hasonló 

keserűség van bennem is, és itt a titok. 
Gyakorlom és nem élem. Az életben szó 
magába foglalja az élet látható jeleit. 
Nézzük meg a természetet, szemléljük, 
ahogy Sebi atya mondta. Ha élet van 
bennem, ott az öröm, a gyümölcs, a jó 
gyümölcs. Ha nincs az életemnek látha-
tó jele, vissza kell mennem az Élet For-
rásához, Jézushoz és hittel kérnem kell 
a forrás vizét.

Puszta Sándor pap, költő így fogal-
maz az Úrfelmutatás című versében:  
Az ember kettős. A Lélek és a Test. 
Hívés és a tagadás. Igen és a Nem.  
Az Eucharisztia által válok Igenné.

Cseh Anikó

Ha nincs hitem, nem lesz életem
ISTEN IGÉJE TÁPLÁL
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Beszélgetőtársam aktív részese volt 
egy cserkészcsapat újjászerveződé-
sének a rendszerváltás után. Most 
ugyanazon helyen, Rákospalotán a 
hittan táborokban van vezető szerepe,  
a MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánián.  
Éppen idén lesz 30 éve.

Székely-Nagy Gáborral beszélgettünk. 

Hogyan kerültél Rákospalotára,  
Budapest XV. kerületébe?

Feleségem révén kerültem ide, aki 
tősgyökeres „palotai”. Szülei befogad-
tak minket, ott éltünk 5 évet. Később 
Újpestre költöztünk, immár saját fé-
szekbe, de a kapcsolat megmaradt a 
palotaikkal, a MÁV-telepi templom 
közösségével,  „örökre”. 1990-ben köz-
vetlenül a rendszerváltás idején új pa-
punk lett Vitai Attila plébános úr sze-
mélyében, aki egy kedves, csupa szív 
ember volt. Hamar összebarátkoztunk.  

Működött Rákospalotán korábban 
cserkészcsapat?

Volt itt cserkészcsapat a háború előtt, 
és működött egészen addig, amíg a Rá-
kosi-rendszer fel nem számolta a moz-
galmat. Újjáalakítását a palotai hívek 
kezdeményezték, így 1991-ben újra-
szerveződött a 276. sz. Szent Ágoston 
Cserkészcsapat. Mivel gyermekeink 
már olyan korban voltak, hogy csat-
lakozhattak, barátaink unszolására, 
92-ben már mi is mentünk nyári cser-
késztáborba, a gyerekekkel együtt, 
mint többen a templomba járó szülők 
közül is. Magam részéről kicsit idegen-
kedtem a cserkészettől, úgy véltem, 
hogy ez egy letűnt kor letűnt eszmé-
nye. De hamar kiderült, hogy ez már 

„modern cserkészet” – természetesen 
az eredeti Baden-Powell-i elvek alapján.  

Hogyan zajlottak a táborok?
Mintegy 40-50 fővel táboroztunk: 

7-18 év közötti gyerekek, és néhány 
„vadonatúj” vezető, akik akárcsak én, 
éppen akkor ismerkedtek a felnőtt-ve-
zetői feladatokkal. Közöttünk csak 
egyetlen végzett cserkésztiszt volt. A 92-
es tábor igen jól sikerült. Bernecebará-
tiban jártunk, és a palotai önkormány-
zat faházaiban laktunk. A gyerekek 
roppantul élvezték, sokat játszottunk, 
tábori misék voltak, akadályversenyek, 
cserkészavatás, túrák, sokféle kaland. 
A végén pedig mindenki boldogan tért 
haza.

Ez a korszak 1992-2004.ig tartott. 
Minden évben a nyári táborokkal or-
szágunk számos szép táján jártunk: 
Szob, Kemence, Nagyrécse, Telkibá-
nya, Terény, Bodajk-Balinka, Nagyko-
vácsi, Gerecse, Erdőkertes. Minden 
tábor sok-sok szép élményt hozott, 
nomád sátorozást, szabadban főzése-
ket, remek túrákat, csillogó szemeket, 
sok-sok ifjúsági misét, kaland-játé-
kot az erdőben, éjszakai túrát, erdei 
cserkészavatást. Akik ott voltak - ma 
már sokan meglett családanyák, csa-
ládapák - nagy-nagy nosztalgiával 
emlékeznek vissza, „de jó is volt!!!”  

Hogyan szerveződtek a hittantáborok?
Amikor vezetőhiány miatt felfüg-

gesztettük a cserkészcsapat működé-
sét, pillanatok alatt meglett az „utóda” 
a MÁV-telepi hittantáborok formájá-
ban. A templomi hitoktatók mellé fel-
nőtt segítők csatlakoztak, és elindult 

2005 körül a hittantábor, ami jelenleg 
is működik, most már igencsak kibő-
vült változatban. Eleinte csak 10-15 
fő vett részt, de az évek során szépen 
felduzzadt a létszám, és gazdagodott a 
programok sora. A covid előtti „utolsó” 
hittantáborban már 60-70 fő vett részt, 
közöttük 8-10 felnőtt vezető és segítő. 

Sok elem átemelésre került a cserkész-
mozgalomból is. A méta, a kaland-játék, 
a túrák, a szabadban főzések, az aka-
dályversenyek. Talán most már keve-
sebb a nomád program, mindenki „óva-
tosabb” lett, és valljuk be, a 21. század, 
és a mobilos-számítógépes világ min-
denkit, felnőttet-gyereket elkényelme-
sített. Viszont most is éppúgy szeretik 
és élvezik a táborokat, mint annak ide-
jén. Magam 6 éve csatlakoztam a felnőtt 
vezetőkhöz, hiszen barátaimmal, jól 
ismerjük egymást, és nagy nosztalgiát 
éreztem, hogy újra közöttük lehessek.  

Mi a jellegzetessége ezeknek a hit-
tantáboroknak?  

Káplánunk Neruda Károly atya rend-
szeres résztvevője nyári hittantábora-
inknak, csak elfoglaltságától függ, hogy 
mennyi időre. Minden alkalommal tar-
tott misét a fiataloknak, voltak lelki té-
mák és beszélgetések, és gyónási lehe-
tőség is adódott a táborlakók számára.

Idén ismét lesz nyári hittantábor, 
mivel a covid miatt tavaly csak bejárós 
napközis tábort szervezhettünk a plé-
bániai közösségi házban, csökkentett 
létszámmal. Biztosak vagyunk benne, 
hogy nagyon várják a hittanos gyere-
kek, hogy végre ismét kiszabadulhassa-
nak, és együtt lehessenek barátaikkal, 
hittanos társaikkal és vezetőikkel. Sok-
sok érdekes, izgalmas program van ké-
szen az asztalfiókban. 

Nagy öröm van bennem, hogy két 
év kényszerszünet után újult erővel és 
lélekben megerősödve újra együtt lehe-
tünk azokkal, akiket szeretünk!

Az interjút készítette: 
Menkó Ágnes

Cserkésztáboroktól a hittantáborokig
„Gyertek velem... és pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,31a)

PORTRÉ
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Régi panasz és életérzés az Egyházzal 
szemben, hogy túlságosan gyarló és 
bűnös, semmint elfogadhatnánk. Jézus 
Igen! Őt elfogadom, de nincs szüksé-
gem az Egyházra.

Pedig ha megnézzük, az apostolok  
közösségét, Egyházát, láthatjuk őket 
gyengeségeikkel együtt. Irigység,  
vetélkedés, anyagiasság, hatalomvágy,  
árulás, gyűlölködés stb.

Különböző történelmi korok vál-
tották egymást, ahol az Egyház társa-
dalmi megítélése nagyon változó volt. 
Kétségtelen mindig könnyebb volt egy 
hatalmi egyházképpel azonosulni, mint 
egy üldözött Egyházzal. Egy intellek-
tuális Egyházzal, mint földhözragadt  
emberek Egyházával.

Ez ma sincs másként. Főleg a rend-
szerváltozás után hallottuk sokszor: 

„Manapság sokan járnak az emmau-
szi úton.” Még az emmauszi úton is 
voltak megtorpanások attól függően 
miként váltották egymást a kormányok.

Régebbi korokban, mikor a népesség 
szegényebb rétegeiből nem igen kerül-
tek be az értelmiség köreibe egyszerűbb 
körülmények közül érkező emberek,  
az Egyház és papság presztízse még 
nagy volt. A szekularizáció rendezte  
a viszonyokat, de addig sokat emleget-
ték, hogy a társadalomban az orvos, 
tanár és a pap egy falu értelmiségi  
megjelenítője.

Hála Istennek egyre több egyetemis-
ta ifjú és lány szerzett egyetemi diplo-
mát, így az értelmiségről alkotott véle-
ményünk is lassan átalakult az elmúlt  
évtizedekben.

Manapság viszont az értelmiségiek 
körében is egy devalvációt, kontrasze-
lekciót tapasztalhatunk. Különösen  
humán területeken a tanárok és a pap-
ság presztízse jelentősen csökkent. 
Az orvosok társadalma sem a régi,  
de mivel egyszer kórházba kerülhe-
tünk, meghalunk, igyekszünk több  
elismeréssel fordulni feléjük.

A társadalmon belül, a „gazda-
ság-kor” következtében a műszaki  
értelmiség tekintélye megnőtt, a  
humán értelmiség nem igen talál  
magára. Alulfizetett tanári állások-
ban egyre több lett a képesítés nélküli  
oktató, de az egészségügyben is, egy jó 
ideig az orvosok emigrálását láthattuk. 
Reménykedjünk abban, hogy ez a folya-
mat leáll.

Mi van a papsággal? 
A hivatások visszaesése nem ked-

vezett a színvonal emelkedésének.  
A hivatáskrízisnek mindig vannak 
kontraszelektív hatásai az Egyházban 
is. Egy polgárosodott társadalom 
fintorgása, hogy nagyon szeretnénk  
a népegyház stílust elkerülni, de ugyan-
akkor az apostolok közösségét össze-
gyűjtő Jézus mondása itt cseng a fülem-
ben: „Lerontom a bölcsek bölcsességét, 
az okosak okosságát.”

Talán nem az egyszerűséggel, az  
egyszerűsödéssel van a baj, hanem  
sokkal inkább a szív tisztaságá-
val. Apám mondta néha értelmiségi  
sznobokról: „Fiam! Nem az a Paraszt, 
aki Paraszt; hanem az a paraszt, aki  
paraszt.”

Pál apostol is említi: „Lerontom a böl-
csek bölcsességét, és az okosak okossá-
gát meghiúsítom.” Hát igen! A szív okos-
ságát kellene kialakítani magunkban. 
Az Úr mondja: „Kiveszem kőszíveteket 
és eleven hús szívet ültetek helyébe.”

De végül is, ami a legfontosabb,  
lássuk, hogy Egyházunknak mindig is volt 
egy nagyon is emberi oldala Jézus óta.

Ronald Rolheiser azt mondja, az egy-
ház két lator között volt kifeszítve, a 
mester korában és most is. A megdicső-
ült test kialakulásáig ilyen a földi egy-
ház. Ide tartozom, hozzájuk tartozom 
én is. Vannak benne bal és jobb latrok, 
de középen ott van Jézus. A mester erre 
az Egyházra mondott igent!

Wass Albert nagypénteki siratójában 
olvasom:

„Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt, 
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.

Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.”

Van egy fontos tény, amit nehéz tudo-
másul vennünk. Jézus bennem is meg 
van feszítve. Az én lelkemnek is meg-
vannak a bal és jobb oldali gonoszte-
vői. Sokakat megfeszítünk, kritizálunk, 
lenézünk, megszólunk, de a középső 
nálam is üres marad. Talán ezért sem 
megyek szívesen a közösségbe, mert a 
végén még nekem is fel kellene vennem 
a magam keresztjét és követni Jézust.

Hát ez a földi egyház! Így próbállak 
szeretni! Így vagy az enyém!

Hofher József atya

Szeretem az Egyházamat 1.
(Jézus igen, Egyház nem)

A LÉLEK ÚTJAIN
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Jézus a kudarcból a reményre vezet!
ISTEN IGÉJE TÁPLÁL

Ferenc pápa Québec-i látogatása alkal-
mából Észak-Amerika legrégebbi zarán-
dokhelyén mutatott be szentmisét, ahol 
többek között arról beszélt, hogy Jézus 
elvezet bennünket a kiábrándultságból 
a reménybe. 

A Magyar Kurir, Tőzsér Endre SP atya 
fordításában közölte a Szentatya ott el-
mondott homíliájának teljes szövegét. 
Ebből idézünk részleteket.

„Az emmauszi tanítványok útja, 
Lukács evangéliumának végén, sze-
mélyes utunknak és az Egyház útjának 
a képe. Életünk – és hitéletünk – folya-
mán, miközben a szívünkben dédelge-
tett álmok, tervek, vágyak és remények 
megvalósulásán dolgozunk, gyarlósága-
inkkal és gyengeségeinkkel is szembesü-
lünk, vereségeket és csalódásokat élünk 
át, és a kudarc érzése gyakran megbénít 
bennünket.

De az evangélium azt hirdeti nekünk, 
hogy éppen abban a pillanatban nem 
vagyunk egyedül, az Úr elénk jön, mel-
lénk szegődik, éppen a mi utunkat jár-
ja egy kedves útitárs tapintatával, aki 
fel akarja nyitni a szemünket és lángra 
akarja lobbantani a szívünket. Így, ami-
kor a csalódások helyet adnak az Úrral 
való találkozásnak, az élet újjászületik 
a reménységre, és kiengesztelődünk ön-
magunkkal, testvéreinkkel és Istennel.

Kövessük hát ezt az utat, melyet úgy 
nevezhetünk: a kudarctól a reményig 
vezető út.

Először is ott van a kudarc érzése, 
amely a két tanítvány szívében fészkel-
te magát Jézus halála után. Lelkesen 

követtek egy álmot. Jézusba helyezték 
minden reményüket, és hozzá kapcsol-
ták minden vágyukat. Most, a botrá-
nyos kereszthalál után hátat fordítanak 
Jeruzsálemnek, hogy hazatérjenek, hogy 
visszatérjenek korábbi életükhöz. Útjuk 
visszaút, mintha el akarnák felejteni az 
élményt, amely keserűséggel töltötte el 
szívüket, a Messiást, akit bűnözőként 
halálra ítéltek a kereszten. Letörten, 
„szomorú arccal” térnek haza (Lk 24,17). 
Az általuk támasztott elvárások semmi-
vé foszlottak, a remények, amelyekben 
hittek, leomlottak, az álmok, amelyeket 
szerettek volna megvalósítani, csalódás-
nak és keserűségnek adták át helyüket.

Ez a tapasztalat a mi életünkben, a mi 
lelki utunkon is jelen van, amikor arra 
kényszerülünk, hogy változtassunk el-
várásainkon, és megtanuljunk együtt 
élni a valóság kétértelműségével, az élet 
árnyékaival és gyengeségeinkkel. Ez 
történik velünk, valahányszor eszmé-
nyeink az élet csalódásaival dacolnak, 
és gyarlóságaink miatt terveink füstbe 
mennek; amikor jó dolgokba fogunk, de 
nem tudjuk megvalósítani őket (vö. Róm 
7,18); amikor tevékenységeinkben vagy 
kapcsolatainkban – előbb vagy utóbb – 
vereséget, hibát, visszaesést vagy bukást 
tapasztalunk. Ez akkor történik, amikor 
azt látjuk, hogy összeomlik az, amiben 
hittünk, vagy ami mellett elköteleztük 
magunkat, és akkor is, amikor bűneink 
és bűntudatunk súlya alatt érezzük ma-
gunkat. Nincs rosszabb, mint elmene-
külni, hogy ne kelljen szembenézni az 
élet árnyoldalaival. Ez az ellenség kísér-
tése, aki lelki utunkat és az Egyház útját 
fenyegeti.

Az evangélium azonban feltárja előt-
tünk, hogy éppen azokban a helyzetek-
ben, amikor csalódottak vagyunk, és 
fájdalom jár át bennünket, éppen akkor, 
amikor elképedve tapasztaljuk meg a 
rossz erőszakát és a bűntudat szégyenét, 
amikor életünk folyója a bűn és a ku-
darc miatt kiszárad, amikor mindentől 
megfosztva úgy érezzük, hogy már sem-
mink sincs, akkor jön elénk az Úr, és jár 
velünk. Az emmauszi úton tapintatosan 
közeledik, hogy megossza ezekkel a szo-
morú tanítványokkal csüggedt lépteiket. 
És mit tesz? Nem általános bátorító vagy 
illedelmeskedő szavakat mond, nem 
könnyű vigaszt kínál, hanem feltárva a 
Szentírásban halálának és feltámadásá-
nak titkát megvilágítja a történteket és 
az eseményeket, amelyeket átéltek.

Ily módon felnyitja a szemüket, hogy 
új megvilágításban lássák a dolgokat. 

Kérdéseinknek, a magunkban hordo-
zott munkának, a pasztorális életnek a 
középpontjába nem állíthatjuk sem ma-
gunkat, sem csalódásainkat, hanem őt, 
az Úr Jézust kell oda állítanunk. Minden 
dolog középpontjába az ő igéjét helyez-
zük, amely megvilágítja az eseményeket, 
és visszaadja látásunkat, hogy észreve-
gyük Isten szeretetének hatékony jelen-
létét és a jó lehetőségét a látszólag elve-
szett helyzetekben is. Hasonlóképpen 
tegyük a középpontba az eucharisztia 
kenyerét, amelyet Jézus ma is megtör 
értünk, hogy életét megossza a miénk-
kel, hogy átölelje gyengeségeinket, hogy 
támogassa fáradt lépteinket és meggyó-
gyítsa szívünket. És így, kiengesztelődve 
Istennel, másokkal és önmagunkkal a 
kiengesztelődés és a béke eszközei lehe-
tünk abban a társadalomban, amelyben 
élünk.

Fotó: Vatican.va
Magyar Kurír
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Talán még emlékszik a kedves olva-
só Ritára, az óvodapedagógusra, aki 
az előző részben arról tett tanúságot, 
hogyan alakult gyerekkora és kap-
csolatai, a vallásos neveltetése, Isten  
keresése függvényében. Ebben a rész-
ben a gyermekvállalás és gyermek-
nevelés témakörét, nehézségeit és  
szépségeit járjuk körül egy hívő család 
szemszögéből.

 

Milyen változásokat hozott életetek-
ben, kapcsolatotokban a babavárás és 
a gyerek születése?

Nagyon sok változást hozott. 
Rengeteg energia és odafigyelés kell. 
Eddig nem volt gond, hogy munka 
után együtt vacsorázunk. Most, ha 
egyáltalán le tudunk ülni együtt, és 
elkezd sírni akkor egyből jön a kő,  
papír, olló, hogy ki hagyja abba az 
evést és menjen megnyugtatni a kisfi-
únkat. Kapcsolatunk megerősödött,  
hiszen jól együtt kell működnünk, 
hogy vigyázni tudjunk rá. A férjem 
igyekszik kivenni a részét az olyan 
feladatokból, amiket meg tud csinálni 

és segít, ahol tud, én pedig neki. Még 
nagyon az elején vagyunk. Andrisunk 
6 hetes, ezért a nap 24 órájában  
a rendelkezésére kell állnunk A sza-
badságunk már nem olyan, mint volt. 
Hiszen a születéséig csak egymáséi 
voltunk, de most már felelősséggel  
tartozunk, nemcsak egymás iránt, 
hanem a kisfiúnk iránt is. Ez meg-
változtatott minket, lemondtunk 
sok mindenről. Hiszen rengetegszer 
fáradtak vagyunk, de fel kell kel-
ni az éjszaka közepén is. Nem tu-
dunk úgy szervezni programokat, 
hogy bármikor ráérünk, akár egy  
egyszerű vasárnapi misét is nehéz  
összehozni, mert ha Andriska nyűgös, 
akkor valakinek otthon kell maradni 
vele. Megtanultunk jól együttműköd-
ni, és nem azt nézni, hogy a másik mit  
csinál, hanem azt, hogy a másiknak 
mit tudok én segíteni, hogy megköny-
nyítsem az életét.

Mint óvodapedagógus, hogy látod 
mikor és mit érdemes a gyerekkorban 
mondani hitről, szeretetről, önzetlen-
ségről?

Kedvenc bibliai idézetem: „Bizony 
mondom nektek: Ha meg nem vál-
toztok és olyanok nem lesztek, mint  
a gyermek, nem mentek be a mennyek 
országába.”

Nem véletlenül lettem óvónő,  
a gyermeki ártatlanság, az őszinte-
ség, egyenesség volt számomra az, 
ami erre a pályára vitt. Sajnos állami  
intézményben nem lehet a gyermeke-
ket konkrétan terelni Isten felé, azon-
ban az életemmel igyekszem példát 
mutatni nekik. A szeretet, az önzet-
lenség, a kedvesség, a segítőkészség, 
amit igyekszem átadni nekik. Habár 
étkezés előtt nem imádkozunk, mégis 
próbálom őket ebbe az irányba terel-
getni. Ugyan van hittan az óvodába, 
de elmélyülni a hitben otthon tudnak 
igazán. Viszont nagyon jó összefutni 
néhány gyermekkel a templomban 
ahol az Istenhez tudom terelgetni őket. 
Fontos feladatunk, hogy a gyermekek-

nek a szívükbe elültessük a magokat. 
Szerintem felesleges őket teológiai  
tudással megtölteni ebben a korban. 
A legfontosabb, hogy példát mutassuk 
nekik, hiszen azt veszik át, amit látnak 
tőlünk. 

Ti hogyan határoznátok meg  
a keresztény család legfőbb ismérveit?

A legfontosabb, hogy kit helyezünk 
a középpontba. Szerintünk a legfőbb 
ismérv, hogy az Isten legyen a közép-
pontban egy család számára. Amikor 
még a hasamban volt Andris már  
akkor is együtt imádkoztunk,  
énekeltünk, gitároztunk neki. Amikor  
tudjuk, visszük a templomba és estén-
ként mindig együtt imádkozunk, olvas-
suk a Szentírást. Másik ilyen ismérv  
a szeretet. Ahogyan viszonyulunk  
egymáshoz és az emberekhez. Nem 
szoktunk egymással kiabálni, nem 
kritizáljuk a másikat még akkor se,  
ha nem értünk valamiben egyet.  
Ez persze nem mindig sikerül,  
pláne egy átvirrasztott éjszaka után, de  
törekszünk erre. Azt szeretném, ha 
az emberek mikor ránk néznek, azt  

A keresztény család Isten tervének megvalósítója 2. 
A JÖVŐ ZÁLOGA
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A JÖVŐ ZÁLOGA

lássák, hogy harmónia van köztünk és 
mindannyian egy irányba haladunk,  
a Jóisten felé.

Szerintetek, az utóbbi években miért 
csökken a házasságok száma és miért 
növekszik a válásoké?

 Azért növekszik a válások száma, 
mert nem Isten van a középpont-
ban, sőt Isten talán az utolsó helyre  
került. Sokszor azt figyelem meg még  
a keresztények körében is, hogy  
elmegyek vasárnap, letudom a  
misét, a továbbiakban pedig hagyjon  
békén az Isten, én megtettem mindent.  
A másik gond, hogy nagyon önző 
az ember. Nehezen mond le a saját  
dolgairól, a másik javára. Ne önma-
gunkat tegyük a középpontba, ne 
a karriert, ne az evilági dolgokat,  
hanem Istent. Ha ő van az első helyen,  
akkor az Ő útján jár az ember, és akkor 
az életünk olyan lesz, ahogy a zsoltár 
mondja: „Megparancsolja angyalai-
nak, hogy kísérjenek minden utadon, 
tenyerükön fognak hordozni, hogy 
kőbe ne üsd lábadat”

A válások fő oka meglátásom  
szerint, hogy a mai társadalom-
ban nem kell semmit megjavítania.  
Ha elromlik a mosógép, egyből újat 

veszünk, minthogy szerelőt hívjunk.  
Ezt látom sok megromlott kapcsolat-
ban is, ha nehézségek akadnak, inkább 
felbontják a frigyet, és keresnek egy 
új, „jobb” társat. De egy idő után ott is 
lesznek összezörrenések, egyet nem 
értések, de gondolják nem baj, majd 
lesz más, akivel jó lesz.

Van-e receptetek a tartós,  
harmonikus házasságra?

Egy recept van az ima. Amikor  
haragszunk a másikra, pontosan  
akkor kell érte imádkozni. A saját 
egónknak nagyon lent kell lennie.  
A férjem kedvenc idézete a 
Szentírásból, hogy „Neki növeked-
nie kell nekem pedig kisebbednem”.  
Ez persze sokszor nem könnyű, de 
azt hiszem ez a tökéletes recept arra,  
ha valaki tartós harmonikus házassá-
got szeretne. Több minta is van, amit 
követni szeretnénk. Az egyik Jézus 
mintája. Alázatos volt, türelmes és  
engedelmes. Elég magasra tette  
a lécet, de törekednünk kell arra,   
hogy Őt tudjuk követni. Másik minta 
a szüleimé, akik idén lesznek 49 éves 
házasok. Sok nehézségen mentek át az 
évtizedek során, de mindvégig kitar-
tottak egymás mellett. Számomra igazi  
példaképek.

Mi a boldog házasság titka?

Nehéz másoknak tanácsot adni. 
Fiatal vvvházasok vagyunk első  
gyermekkel, de eddigi tapasztalatink 
alapján azt tudjuk mondani, hogy 
bízzanak Jézusban és imádkozzanak. 
A szentmise pedig legyen egy közös 
program, ne kötelesség, hanem vá-
gyakozás, hogy végre magunkhoz ve-
hessük Őt. Ha valaki azt gondolja a 
házassággal oda a szabadság, oda az 
élet, az téved. Pontosan a házassággal 
nyílik meg az igazi élet, ha Istennel 
együtt járják a közös útjukat. A házas-
ság nem csak egy papír, a házasság egy  
szentség. Olyan, mint a Szentháromság, 
hiszen az esküvő után lesz a férj,  
a felség és az Isten. Mindhárman egy-
egy személy, de a szentségi házas-
ság után egyek lesznek és ez az, ami  

a legfontosabb. Hagyják, hogy az Isten 
munkálkodjon az életükben. Ehhez 
el kell csendesedni. Ne akarjunk  
mindent mi irányítani, hanem bízzuk 
rá magunkat a Gondviselésre, hiszen 
abból nagyszerű dolgok születhetnek. 
És teljes szívből szeressék egymást, 
mert a szeretetnél nincs nagyobb  
összetartó erő.

Seregély István

VERBITA 
BARÁTI KÖR 

A misszió 
barátainak közössége

Összeköt 
a misszió.

A távolság ellenére 
közösséget alkotunk 

az imádságban.

A missziós imaháló 
végtelen ereje tartja meg 

szolgálatunkat az egész világon.

Csatlakozz a misszió barátaihoz!

Küld el nevedet, címedet 
és felvesszük veled a kapcsolatot!

Chavvakula Lourduraju SVD
minden hónap 15-én 
szentmisét ajánl fel 

a Verbita Baráti Kör tagjaiért 
és azok szándékára.

misszio@verbita.hu
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Mufete
A mufete egy tipikus angolai ha-

létel. Számos verziója ismert. Itt egy 
Luandában szokásos variációt muta-
tunk be. Hagyományosan szombaton-
ként készül Angola különböző régiói-
ban. A mufete-t általában ünnepeken, 
születésnapon, eljegyzésen vagy akár 
esküvőn is fogyasztják. A mufete olyan 
étel, amely az ünnepet jelképezi, hi-
szen örömet ad át az azt élvezőknek.

Elkészítés módja:

Köret 1.
Áztassuk be a babot egy éjszaká-

ra. Főzzük meg sós vízben. Amíg fő  
a bab készítsük el a hozzávaló szószt.  
A zúzott fokhagymát, vékonyra  
szeletelt hagymát (1 db), 2- 3 feldara-
bolt paradicsomot, sót és egy kevés 
pálma olajat kicsi vízzel, lassú lángon 
főzzük meg, majd bot mixerrel simára 
turmixszoljuk, hogy sűrű szószt kap-

junk. Ha a bab már majdnem puha, 
adjuk hozzá a szószt és főzzük tovább, 
amíg a bab teljesen megpuhul.

Hal elkészítése
A halat alaposan megmossuk, 4 – 5 

cm-ként beirdaljuk. A fűszerezéshez 
a zúzott fokhagymát, a gyömbért,  
az őrölt babérlevelet és a sót citrom-
mal vagy ecettel összekeverjük és  
ezzel a halakat kívül belül bekenjük, 
majd hagyjuk kb. 0,5 órát pácolódni.  
A pácolás után tepsibe tesszük és  
locsoljuk meg egy kis olajjal és közepes 
hőmérsékleten süssük meg, Ha grillen 
szeretnénk megsütni a halakat, akkor 
csak a grillrácsot érdemes olajjal egy 
kicsit átkenni.

Köret 2.
Hámozzuk meg a maniókát, és na-

gyobb darabokra vágjuk fel. Alaposan 
mossuk meg az édesburgonyát, a ba-
nánt vágjuk ketté. A maniókát kevés 
sós vízben, fedő alatt puhára pároljuk 
(10 – 15 perc). Az édesburgonyát és a 
banánt kevés vízben, fedő alatt párol-

juk puhára. Villával ellenőrizzük, hogy 
eléggé megpuhultak-e. A maniókát kü-
lön kell főzni! Ha készen vannak, ve-
gyük ki a lábasból, és hámozzuk meg 
az édesburgonyát és a banánt, majd 
mind a három zöldséget tetszés szerint 
felszeleteljük.

Saláta
Az uborkát, a paradicsomot, a vö-

röshagymát és a lilahagymát apró 
kockákra vágjuk. sóval, olíva olajjal, 
cirommal, ecettel és kevés vízzel össze-
keverjük. 

Tálalás: 
A megsült halat tegyük a tányérra és 

ráhalmozunk a salátából. Mellé helyez-
zünk a maniókából, édesburgonyából 
és banánból néhány darabot. Tegyünk 
a babból is a tányérra (ha valaki szere-
ti, akkor tehet a babra musseque-t.)

Jó étvágyat kívánok!

Manuel Francisco Bastos SVD

Verbiták kedvenc ételei
GASZTRO VILÁG

Hozzávalók a mufete elkészítéséhez:

Recept 6 személyre

 - fél kiló fehér vagy tarkabab

 - három vagy hat hal (mérettől függően) 

- makréla, hekk, vagy kakas hal

- egy vagy két manióka (mérettől füg-

gően) -tápióka gumó- 

- három vagy négy kenyérbanán 

(főzőbanán)

- hat édesburgonya

- két vöröshagyma 

- egy lilahagyma

- hat-nyolc gerezd fokhagyma 

- egy kígyó uborka

- négy- öt közepes paradicsom

- pálmaolaj

- egy csésze (225 ml) musseque (tápióka-

liszt) elhagyható

- ecet, olívaolaj, só, gyömbér, őrölt 

babérlevél
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Isten a mi iránytűnk
KIS MISSZIONÁRIUS

Kedves gyerekek!
Beköszöntött az ősz, újra megnyitotta 

kapuit az iskola, elkezdődött az újabb 
tanév. A legtöbb gyerek örömmel jár  
iskolába, hiszen nemcsak barátaikkal 
és kedves tanáraikkal találkozhatnak, 
de napról napra egyre több mindent 
meg is tanulhatnak ott. Amíg a kisisko-
lások írni, olvasni, számolni tanulnak, 
addig a nagyobbak már komoly tudo-
mányokkal is ismerkedhetnek.

Ez nagyon jó dolog, hiszen minél 
többet tanultok, annál többet tudtok,  
s annál okosabbak, annál művelteb-
bek lesztek. Azonban nem szabad  
elfeledkeznetek arról sem, hogy az isko-
lai tantárgyak mellett Jézus tanításaival 
is meg kell ismerkednetek. Nagyszerű 
lehetőséget adnak erre a hittan órák, 
a szentmisék, de akár szüleitek, 

nagyszüleitek elbeszélései által is köze-
lebb kerülhettek hozzá, hiszen csak így 
lehet teljes az életetek.

Amikor felnőttek lesztek,  
nagyon sokszor fogtok válaszutak elé  
kerülni. Mindig döntenetek kell majd, 
hogy merre vigyen tovább az utatok.  
És ha Isten szavaira fogtok hallgatni, ha 
az Ő iránymutatását követitek, biztos, 
hogy helyes irányba fogtok menni és 
helyesen fogtok cselekedni.

Régen, amikor még nem voltak okos 
telefonok és nem volt GPS, iránytűk-
kel határozták meg az utazók a meg-
felelő irányt, hogy el ne tévedjenek. Az 
iránytű egy olyan eszköz, amelyik segít 
megtalálni a helyes utat. Tudtad, hogy 
Isten is olyan, mint az iránytű? Igaz, 
hogy Ő nem azt mondja meg nekünk, 
hogy milyen égtáj felé, vagy milyen 

irányba induljunk, hanem sokkal böl-
csebben irányít bennünket. Tanítások, 
leckék, példabeszédek által vezet ben-
nünket utunkon, megtanítva ezek által  
a helyes viselkedést, a jó és rossz közötti 
különbségtételt, és még nagyon sok min-
dent, amire támaszkodva felépíthetjük  
mindennapi életünket. 

Ezért ismerjétek meg jól ti is Isten ta-
nításait Jézus szavain keresztül, s hall-
gassátok meg figyelmesen, hogy mit 
üzen nektek! Hiszen ha Isten lesz az 
iránytűtök életetek során, mindig meg-
találjátok majd a helyes utat, és soha 
nem fogtok eltévedni!

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak,  
melyik úton kell járnod.” (Zsolt 32,8)

Vrazala Marianna

Tudtátok-e, hogy amikor Jézus a Földön élt, abban az időben még nem voltak olyan iskolák, mint napjainkban?  
Az emberek nagyon egyszerűen éltek akkor, mégis nagyon sokan ismerték az Ő tanításait. Vajon, hogyan lehetséges ez?  

Nagyon egyszerű a válasz. Jézus vándorolt városokon, falvakon, pusztákon, hegyeken, völgyeken keresztül, s ahová megérkezett,  
ott mindig tanított. Az emberek körbe vették, odaadóan figyelték minden szavát. Nagyon sokan hallgatták, követték Őt,  

s adták tovább egymásnak tanításait. Így volt lehetséges az, hogy az évek alatt Isten Igéi, amelyeket Jézus tanított az embereknek, 
messze földre eljutottak, s szétterjedtek az egész világon. 



ADOMÁNYOK A MISSZIÓKNAK
Kérjük, támogassa adományával 

missziós munkánkat itthon és a világ minden táján!

2022-ben a Missziós Titkárság a Közép-amerikai régiót és Angolát fogja kiemelten támogatni.  
Mindkét területen sokrétű feladatokat végeznek a verbiták.

HUF 10700024-69018251-51100005
Isten fizesse meg!

Verbita 
Missziós 
Falinaptár 
2023

„A család az Egyház útja” 
mondta egyszer Szent II. János Pál 
pápa, akit a családok pápájának is hívtak.

A mai világban főleg az európai nyugati „felvilágosult” 
országokban, egyre több a támadás a keresztény család 
gyökerei, a keresztény családi egység ellen. Kérdezhetjük 
magunktól: Van-e bennünk kellő hit, hogy merjünk kiállni 
és tanúságot tenni keresztény életünkről, a keresztény 
családról alkotott elképzeléseinkről és a benne megélt 
személyes tapasztalatainkról?

Ebben a különleges missziós naptárban az egész világról, 
a különböző országokban, kultúrában élő boldog keresztény 
családok tesznek tanúságot hitükről és a családban megélt 
harmóniáról, amelyet az édesapa és édesanya a gyermekeikkel 
együtt tesznek gyümölcsözővé.

Hónapról hónapra kövessük ezeknek a családoknak 
a személyes, bensőséges tanúságtételét, a számukra 
legkedvesebb szentírási idézetekkel, hogy elmélyítse 
mindannyiunkban a hitet és a meggyőződést Isten 
szeretetében.

A verbita missziósok, szeretettel ajánlják ezt a naptárt 
minden hívő és nem hívő testvérnek egyaránt, akik bíznak 
és hisznek a család egységének fontosságában és ezt tovább 
is kívánják adni a felnövekvő nemzedéknek.

A 2023-es falinaptár megrendelhető a verbita rendtartomány 
Isteni Ige Társasága, Missziós Titkárságának címén:
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.
Telefon: +36 30 338 3699
e-mail címen: verbita@verbita.hu
1 db 600Ft vagy 1.5 euro + postaköltség

“A család az Egyház útja” Szent II. János Pál pápa

verbita missziós Falinaptár2023MISSZIÓS
BARÁTOK

MINDEN HÓNAP  
UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN!

17:00 -  Szentségimádás
18:00 -  Szentmise
19:00 -  Meglepetés vendég
20:00 -  AGAPÉ

Missziós Titkárság
verbita@verbita.hu
1223 Budapest,  Bajcsy-Zs u.  3-5

T a l á l k o z ó j a


