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Házunk tája

Marco Antonio de Miranda Dél-Brazíliában, Guarapuava 
városban született. Négyen vannak testvérek, ő közöttük a 
legfiatalabb. Még gyerekek voltak, amikor édesapjuk, Natal 
meghalt, így édesanyjuk, Nadir vette át az apai szerepet is 
a családban; a nagyszülők pedig mindenben segítettek. A 
tágabb családon kívül a verbiták is segítették az egyedül ma-
radt édesanyát és a nagyszülőket. Ők vitték el, a testvéreket 
különböző találkozókra, programokra, imaközösségekbe. 
Valójában a templom árnyékában nőttek fel.
A hivatás felé vezető útról így vall Marco testvér: „Hiva-
tásomat egy verbita misszionárius, Dislau atya ébresztette 
fel. Ámulattal néztem fel rá, és elhatároztam, ha nagy le-
szek, olyan leszek, mint ő. Serdülő koromban beiratkoztam 
a Szent Gyermekség Műve csoportjába, ahol különböző 
pasztorális tevékenységekben vettem részt. Tizenöt éves 
koromban meglátogatták iskolánkat a verbita atyák és nő-
vérek, akik megosztották velünk missziós életük örömeit. 
A program végén meghívták az érdeklődőket egy közelebbi 
ismerkedésre, hivatástisztázó találkozóra. Ekkor fogadtam 
el a meghívást. Éreztem, hogy ez a lelkiség nagyon közel áll 
hozzám, és misszionárius szeretnék lenni.”

Innen már egyenes út vezetett a rendbe. Marco 2009-ben 
lépett be az Isteni Ige Társaságába. 2010 és 2012 között 
filozófiai tanulmányokat folytatott. 2013-ban került a no-
viciátusba, ahol 2014-ben tett első fogadalmat. 2014-től 

teológiát tanult; közben tengerentúli gyakorlatot végzett 
Magyarországon 2016-tól 2018-ig. Teológiai tanulmányait 
2020-ban fejezte be. 2020. május 30-án tett örökfogadal-
mat, október 3-án szentelték diakónussá. 2021. június 26-
án pedig Amilton Maneol da Silva püspök szentelte pappá 
Guarapuavában. Augusztusban tér vissza Magyarországra, 
addig a szülővárosában lévő Kis Szent Teréz-templomban 
szolgál.

Seregély Zsuzsa

Marco testvérből Marco atya
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... Isten álma rólad.
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a világon mindenkihez. 
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• hivatas@verbita.hu • +36 30 479 1620

Hivatásgondozás
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A világot, ahol élünk, az egész termé-
szetet minden élőlénnyel, a látható és 
a láthatatlan világot, mindent, amit 
érzünk és megtapasztalunk Isten al-
kotott. Aki elfogadja Isten fönségét, 
hatalmasságát és rácsodálkozik a te-
remtett világra, Istent dicsőíti. Ezt a 
csodálatos világot csakis Isten terem-
hette meg. A világ, ahol élünk arról 
árulkodik, hogy a Teremtő hatalmas, 
és ő a mindenség Istene. 
Milyen gyönyörű a tenger és a partja, 
a folyók és a tavak, a hegyek és a völ-
gyek, a síkságok és a dombok, a hold 
és a csillagok – és minden tökéletesen 
el van rendezve. Kétségtelen, hogy Is-
ten, minket is remekül formált meg. 
Azért, hogy gyakrabban csodálkozhas-
suk önmagunkra: milyen tökéletesen 
alkotott meg bennünket a teremtő! 
Isten szeretetből alkotta az embert a 
saját képmására, és mindig táplálja és 
gondoskodik róla, hiszen minden em-
berélet fontos, és számon tarja őket.
Azt, hogy testileg és lelkileg is mindig 
egészségesek maradjuk, tudnunk kell, 
hol van az életünk forrása. Hol fakad 
ez a forrás? Jézus Krisztus minden 
élet forrása, aki élteti és táplálja éle-
tünket. Jézus mondta: Én vagyok az 

élő víz a szomjazók számára” (vö. Jn 
7,37–38), én vagyok az élő kenyér az 
éhezők számára (vö. Jn 6, 51–58) Aki 
hozzá megy, soha sem szomjazik, nem 
éhezik. Ő táplál és éltet minket a sa-
ját testével és vérével, minden Eucha-
risztiában. El kell ismernünk és el kell 
fogadnunk, hogy Jézus az, aki minden 
élet forrása. Nincs másra szükségünk, 
és nem kell, más helyen keressük éle-
tünk forrását. 

Idén ünneplejük 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust, amikor az 
élő és éltető Istent tapasztaljuk meg 
közelről. Engedjük, hogy hozzánk, 
családjainkhoz és közösségeinkhez 
jöjjön és bennünk maradjon, mi pedig 
őbenne!

Tete Remis svd
tartományfőnök

Ő a forrásom 

Szent Arnold 
Lelkigyakorlatos Ház

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

Szent Imre Missziósház  
és Verbita Központ

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.szentimre.verbita.hu

Fernandes Loyd svd

06-30-280-0106

Őri István Ifjúsági Ház
táborhely

9730 Kőszeg, Park u 1.
www.verbita.hu/ 
ori-istvan-ifjusagi-haz
Fernandes Loyd svd

06-30-280-0106

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

• Konferenciák • Táborok • Pihenés • Szentmise • Gyóntatás • Lelki beszélgetés
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Missziós nővérek

Ez a második év, amikor misszionárius-
jelöltekkel foglalkozom, és hivatásgon-
dozó koordinátorként dolgozom Nyu-
gat-Timorban. Bár minket is komolyan 
érint a koronavírus-járvány, továbbra is 
aktívan foglalkozunk – főleg online –, 
azokkal a fiatal lányokkal, akik érdek-
lődnek a Szentlélek Szolgálói Missziós 
Nővérek közössége iránt. A járvány 
sem tudta megakadályozni e fiatal lá-
nyok vágyát arra, hogy kövessék Jézust 
a megszentelt élet útján. Csodálatos, 
hogy az otthonaikban levő oltár köze-
lebb hozza ezeket a fiatalokat és család-
jaikat Jézus szívéhez és hozzánk is.
A házi oltár szent és megszentelt – 
mondta az egyik lány. Amikor a temp-
lomokban nem tartottak szentmiséket 
és liturgiákat, otthon folyton imád-
koztunk a kis oltárunk előtt. Amikor 
néztem ezt az Isten számára készített, 
egyszerű otthoni kis szent helyet, mé-
lyen megéreztem Isten jelenlétét a szí-
vemben – osztotta meg élményét.
Sokat beszélgetünk arról, hogy csak 
akkor élhetjük túl a világjárványt, ha 
teljes mértékben bízunk Isten gondos-
kodásában és szeretetében. A vírusnak 
sincs ereje megölni a hitet.

Tavaly kilenc, jelenleg tizenkettő, jö-
vőre tizennyolc jelölt lesz velünk. Cso-
dáltam azt, hogy miközben a nagyvi-
lágban mindenki fél közelebb kerülni 
a másik emberhez, ők bátran eljöttek, 
és kérték, hogy nyissuk ki közössége-
ink ajtajait. Nagyon rosszul érintett 
bennünket a járvány, de a nagy csend-
ben, ebben az ijesztő helyzetben még 
inkább meghívást kaptunk a közös 
imádságra. Mindennap több órát töl-
tünk azzal, hogy 
az Oltáriszentség 
előtt imádkozunk. 
A tanórák és el-
mélkedések néha 
csendben zajla-
nak. A hivatalosan 
előírt távolságtar-
tást is mindenki 
szigorúan betartja. 
Azok az idősza-
kok nehezebbek 
voltak, amikor be 
kellett zárkóznunk 
és nem találkoz-
hattunk másokkal. 
De Isten ott volt 
velünk a karan-
tén alatt is, mert 
mindannyian át-
vészeltük ezt a 
nehéz helyzetet.
Ebben az idő-
szakban a lezá-
rások még több 
kihívás elé állí-
tottak minket. 
Több hivatás és 
kevesebb anyagi 
bevétel volt. El-
kezdtünk rizst 
és zöldségfélé-
ket termeszteni 
a földjeinken. 
Igen, Isten olyan 
jó, hogy kevés 
vízzel, de gazdag 
terméssel áldott 
meg minket. 
Most már kis-

sé jobb a helyzet. Így a közösségi há-
zunkban is szolgálunk. Ötven fogya-
tékkal élő gyerekkel két nővér teljes 
munkaidőben foglalkozik. Bármikor 
ismét megtörténhet, hogy be kell zár-
kóznunk, de a szívünk mindig nyitva 
áll Isten hívására. Örömmel mondha-
tom, hogy a missziós hivatások száma 
továbbra sem csökkent, mert Istenünk 
az idők végezetéig közel áll népéhez.

Bano Maria Blandina ssps

A házi oltár szent és megszentelt
Hivatásgondozás a világjárvány alatt

STASTAVILÁGPVILÁGP
ONLINE

verbita.hu/vilagposta
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A II. vatikáni zsinat tanítása szerint: a 
szentmise, az Eucharisztia ünneplése 
a keresztény élet csúcsa és forrása. Az 
anyaszentegyház minden tevékenysége 
erre irányul és ebből meríti életerejét.
Nyékládházáról származom, nyolcéves 
voltam, amikor az első szentáldozá-
somhoz járultam. Szép élmény volt, 
de kisgyerekként még nemigen tudtam 
felfogni a jelentőségét. Vasárnaponként 
bizony sokkal szívesebben maradtam 
volna otthon, és néztem volna a tele-
víziót, de szüleim egyértelművé tették, 
hogy a szentmisén való részvétel min-
den másnál fontosabb. Az ő következe-
tességük az én kezdeti ellenkezésemet 
is átformálta. Isten iránti szeretetüket 
látva egy idő után már én is vágyódtam 
a templomba.
Hitem és hivatásom igazi mérföldköve 
volt, amikor Sipos Zoltán plébános úr 
meghívott, hogy az Úr oltáránál minist-
ráljak a gyönyörű, Szűz Mária Szeplőte-
len Szívének tiszteletére épített templo-
munkban. Hetedikes vagy nyolcadikos 
koromtól kezdve egyre többször érez-
tem azt, hogy engem a hétköznapokon 
is hív az Úr a házába, hív a szentmisére, 
hív arra, hogy vele legyek az ünneplő 
közösségben. Megvalósultak életemben 
a 41. zsoltár szavai: „Mint szarvas só-
várog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem, 
téged, Istenem. Isten után szomjazik a 
lelkem, az élő Isten után: mikor mehe-
tek, hogy megjelenjek az ő színe előtt?”
Zoltán atya sok értékkel ajándékozott 
meg: könyvekkel, elvitt kirándulásokra, 
ministránstalálkozókra, lelkigyakorla-
tokra. Ő volt az, aki elsőként tágította 
ki az egyházképemet: megtapasztalhat-
tam, hogy mennyi katolikus, keresztény 
fiatal van, akik az anyaszentegyházat 
örömmel és hűségesen szolgálják; sok 
papot és szerzetest általa ismertem meg. 
Sok mindent köszönhetek neki, főként 
azt, hogy Jézus Krisztust egész lényével 
szerette és szolgálta a szentmiseáldoza-
tok bemutatása alkalmával és a minden-
napokban is. A Boldogságos Szűz Mári-
át különösen is tisztelte, jellemezte őt a 
mondás: Mária által Jézushoz.

Nagyon örült, amikor 1994. június 18-
án Seregély István érsek úr áldozópappá 
szentelt az egri bazilikában. Primíciámra, 
nyékládházi első szentmisémre is őt kér-
tem föl szónoknak.
Zoltán atyát Nagy Béla atya követte, aki 
ugyan csak rövid ideig szolgált Nyéklád-
házán, de az Egri Érseki Papnevelő In-
tézetbe való plébánosi ajánlást neki kö-
szönhetem. Ő is nagy szeretettel végzett 
minden papi teendőt, különleges tiszte-
lettel volt a Szűzanya iránt, Isten dicsősé-
gére igyekezett mindent tenni. 
Őt Szabó János György követte a 
nyékládházi plébánián, akinek Jézus 
Krisztussal való bensőséges kapcsola-
ta, elmélyült lelkiélete, az istenszolgálat 
miatti boldogsága, az imádkozás, illetve 
a minden emberrel való kapcsolatterem-
tés készsége nagyon erősen megragadott. 
Az Eucharisztiát mélységes átéléssel ün-
nepelte, és lehetett érezni, hogy örömét, 
bánatát, szenvedéseit a Mesterrel szere-
tetteljes egységben éli meg. Rámutatott 
arra, hogy egész emberi, keresztény és 
papi életünk alapja a Jézus Krisztussal 
való szeretetteljes és élő kapcsolat kell, 
hogy legyen. 
György atya sajnálatosan korai halálát 
követően ismerhettük meg Juhász János 
(alias: Boxi) atyát, aki néhány hónapig 
helyettesített nálunk. Az egyházat, Krisz-
tus Titokzatos Testét akarta közelebb 
vinni az emberekhez minden képességé-
vel és tehetségével. 
1993 és 2000 között a tavaly elhunyt 
Nagy István atya volt a nyékládházai plé-
bános. Több jó tulajdonsága, erénye is 
volt, de ami nekem különösen is tetszett 
az a következetessége, rendszeressége és 
kitartása. És az a lelkület, amellyel a papi 

hivatások, illetve azok ébresztése iránt 
viseltetett. Már fölszentelt diakónus 
voltam, amikor Nyékládházára került, 
és szinte azonnal felajánlotta a lehető-
séget, hogy vasárnaponként az összes 
misézőhelyre menjek el vele. Nagy lelki 
hasznot is merítettem ebből, hiszen már 
előre megtapasztalhattam, milyen lesz 
papként több egyházközséget végigjárni, 
hirdetni mindenhol az evangéliumot és 
ünnepelni az Eucharisztiát.
Olyan papi egyéniségekről írtam, akik 
bár különböző emberek, ám mindegyi-
kőjüktől tanulhattam valamit. Pászto-
rok, akik igyekeztek felelősségteljesen 
és hűséggel vezetni a rájuk bízott nyájat. 
E hivatásnak azonban csak úgy tudtak 
megfelelni, hogy közben az Urat, a mi 
Jó Pásztorunkat követték. Amint ezt a 
22. zsoltár megfogalmazza: „Az Úr az én 
pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem. Csön-
des vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.” 
Nagyon szeretem ezt a zsoltárt, mert ar-
ról vall számomra, mennyire fontos egy 
papnak kegyelmi életet élni, a szentsé-
gekből meríteni. 
Papságom kezdeti időszaka szép és 
mozgalmas volt, ám talán sokszor nem 
a megfelelő helyre tettem a hangsúlyt. 
Tenni, szervezni, sok-sok emberrel kap-
csolatot tartani – ez volt az irányadó. 
Bizony ez néhányszor oda vezetett, hogy 
a hitélet külsőségekben merült ki, illetve 
nem adott a lelkeknek tartós békét, sze-
retetet…
Nem túlzás azt állítanom, hogy amikor 
2006-ban a gesztelyi plébániára kaptam 
kinevezést, attól kezdve láttatta meg ve-
lem a mennyei Atya a Szentlelke által 
egyre világosabban, hogy nekem első-
sorban nem alkalmakat kell szerveznem, 
hanem az embereket kell Jézus Krisztus-
hoz, az élő Istenhez elvezetnem. Az Eu-
charisztia ünneplése lett újra a forrás, a 
hálaadás áldozata megváltásunkért, újjá-
születésünkért. A zsoltárossal együtt zen-
gem: „Ízleljétek és lássátok, mily édes az 
Úr, boldog az az ember, aki benne bízik” 
(34. zsoltár).

Kormos Csaba

Életem forrása az Eucharisztia
Egy papi hivatás története
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2008. október 12-én az észak-lengyel-
országi Sokółkában, a Szent Antal-
plébániatemplomban a reggel fél 9-es 
szentmisén a szentáldozás során az egyik 
áldoztató pap véletlenül a földre ejtett 
egy szentostyát, amire egy áldozásra 
váró, térdeplő hölgy hívta fel a figyelmét. 

A pap a leesett Oltáriszentséget egy kis 
ezüst tartóba helyezte, amiben azt a vizet 
tartották, amivel a papok az áldoztatást 
követően az ujjaikat leöblítik.
A szentmise után a sekrestyében dolgozó 
Julia nővér a szentostyát a vízzel együtt 
egy másik edénybe helyezte a szentostyát 

tartalmazó kis tartóból, az edényt pedig 
a széfbe tette, a kelyhek mellé.
Egy héttel később, október 19-én a nő-
vér kinyitotta a széfet, és észrevette, hogy 
a szinte teljesen feloldódott szentostya 
közepén különös vérrögök vannak. A 
szentostyából csak egy kis darab maradt 

Az Oltáriszentségben ott dobog Jézus szíveAz Oltáriszentségben ott dobog Jézus szíve
Eucharisztikus csoda Lengyelországban 
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meg, ami elválaszthatatlanul összefonó-
dott a felszínén megjelenő anyaggal. A 
sokółkai plébános értesítette a białystoki 
érseki hivatalt. Edward Ozorowski érsek 
az érseki kancellárral és más papokkal 
együtt úgy döntött, hogy várnak, és meg-
látják, mi fog történni.
Október 29-én az edényt a szentostyá-
val együtt áthelyezték a kápolna taber-
nákulumába, majd a vérfoltos, részben 
feloldódott ostyát egy tiszta korporáléra 
helyezték.
Az érsekség kikérte a Białystoki Orvos-
tudományi Egyetem két professzorának 
a szakvéleményét, akik egymástól füg-
getlenül végeztek kutatást. A vizsgálat 
megállapította, hogy a korábban vérrög-
nek hitt rész egy még mindig élő emberi 
szívizomszövet, amely a halál előtti köz-
vetlen állapotot mutatja.
Az érsekség 2009. március 30-án egy 
erre specializálódott egyházi bizottságot 
hívott össze, hogy teológiai szempontból 
megvizsgálják a csodát; továbbá hogy ki-
zárják a külső beavatkozás lehetőségét.
Az egyházi bizottság ezt nyilatkozatot 
tette: „A szentostya, amelyből a tudomá-
nyos elemzéshez mintát vettek, ugyanaz, 
mint amit a sekrestyéből átvittek a plé-
bánia kápolnájának tabernákulumába. 
Semmilyen külső beavatkozás nem is-
mert.” Ezt a két professzor is kizárta; le-
hetetlen ugyanis, hogy valaki egy emberi 
élő szövetet helyezett volna el a taberná-
kulumban.
Az események óta sokakkal történt cso-
dálatos gyógyulás, akikért szentségimá-
dás során imádkoztak a sokółkai temp-
lomban.

* * *

Mire hívja fel a figyelmünket a 
Sokółkában történt eucharisztikus cso-
da?
A földre ejtett szentostyát egy áldozásra 
váró hölgy vette észre. Ha nem térdelt 
volna, talán nem látta volna meg a leej-
tett szentostyát. Az Oltáriszentség méltó 
vétele a térdelve és a nyelvre való áldo-
zás. Aquinói Szent Tamás tanítja, hogy 
a szentostyában addig van jelen Jézus, 
amíg érzékeinkkel tapasztaljuk. Tehát a 
legkisebb darabban is ott van Jézus, ami 
a pap kezén maradhat áldoztatásnál. 
Ezért kell a tabernákulum mellett vízzel 
telt, fedett edényt tartani, amibe a pap 
le tudja öblíteni a kezét. A vízbe került 
pici rész feloldódik, így megszűnik a va-
lóságos jelenlét. A kézbe áldoztatásnál a 
hívek kezére ugyanígy kerülhet kis darab 
az Eucharisztiából, ami ezután óhatatla-
nul a földre kerül, ahol nem oldódhat föl, 
megmarad a valóságos jelenlét, és az em-
berek megtapossák, ami szentségtörés.
Amikor Szent VI. Pál pápa könnyek kö-
zött aláírta a kézbe áldozás megengedé-
sét, akkor az egyik feltétel az volt, hogy 
a kis részekről gondoskodjanak. A pápa 
ekkor Aquinói Szent Tamás tanítására 
gondolt. A gyakorlatban kis részekről 
gondoskodás alig megvalósítható, de jó 
volna, hogyha ma is gondolnánk erre.
Akár kézbe, akár nyelvre áldozik valaki, 
mutassa ki az imádás jelét áldozás előtt. 
Térdhajtással, vagy ha nem tud letérdel-
ni, mély meghajlással. A híveknek joguk 
van ahhoz is, hogy térdelve áldozzanak.
Mi az üzenete annak, hogy szívizommá 
vált a szentostya? Az Oltáriszentségben 
ott dobog Jézus irgalmas, szerető szíve. 
„Égeti bensőmet az irgalmasság, alig vá-

rom, hogy olyanokat találjak, akikre ki-
áraszthatom irgalmasságomat” – mondta 
Szent Fausztina nővérnek Jézus. Hogy 
Jézus ilyen alázatot vállalt, hogy elrejtő-
zik egy anyagban, lemond a mozgásról 
is, csak azért, hogy mi ne féljünk hozzá 
közeledni, ahhoz hasonlít, amikor egy 
orvost bezárnak egy üvegszekrénybe, 
ahonnan látja a betegeket, de szenved, 
hogy nem jönnek hozzá, nem tud rajtuk 
segíteni. Vagy akik eljönnek, nem alázat-
tal jönnek, mint ahogy a bűnös vámos 
ment a templomba imádkozni: Irgalmazz 
nekem, szegény bűnösnek.
Az alázat, csak az alázattal tud találkoz-
ni. Csak az alázatosak előtt tárul fel az 
Oltáriszentségben jelen lévő Jézus szívé-
nek kimeríthetetlen gazdagsága. Ezért 
panaszkodott Jézus: „Többet szenvedek 
a tabernákulumban, mint a Kálvárián.” 
A halál előtti állapotban lévő szívizom 
erről beszél. Ott agonizál Jézus, ott van a 
legnagyobb szenvedés. Itt és most.
Az emberi szíveket a bűn megsebzi, be-
teggé teszi. Ezeket a sebeket csak Jézus 
tudja begyógyítani. Ezért kaptuk most 
ezt a csodát: hogy a beteg emberi szívek 
meggyógyuljanak. Most, még az irgal-
masság korszakában. Jézus figyelmezte-
tett Szent Fausztina nővéren keresztül, 
hogy aki nem használja fel megtérésre 
az irgalmasság korszakát – ami nem 
tudjuk meddig tart –, az meg fogja ta-
pasztalni Isten szigorú igazságosságát. 
„Akkor feltűnik az égen az Emberfia 
jele” (Mt 24,30), és mindenki látni fog-
ja a saját lelkét úgy, amilyen valójában. 
Erre figyelmeztet ez az eucharisztikus 
csoda.

Gellért Ottó

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

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

Verbita plébániák

Filiái: 
• Alcsútdoboz 
• Felcsút 
• Csabdi 
• Óbarok 
• Szárliget  
• Nagyegyháza 
• Vasztélypuszta
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus (NEK) kapcsán beszélgettem 
Mohos Gábor esztergom-budapesti se-
gédpüspökkel, a NEK Titkárságának 
vezetőjével. 

A 777blog.hu így ír a fiatal püspökről: 
„Mohos Gábor 1973. szeptember 11-
én született Budapesten. 1999. június 
19-én szentelték pappá. Filozófiai tanul-
mányait az Esztergomi Hittudományi 
Főiskolán végezte, teológiát Rómában 
a Pápai Gergely Egyetemen tanult. Egy-
házi berkeken belül többen biztosak vol-
tak abban, hogy hamarosan püspökké 
szentelik, hiszen tíz éven keresztül volt a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
titkára, előtte pedig öt éven át Erdő Pé-
ter bíboros titkáraként dolgozott. A püs-
pökök szerették, nyugodt személyisége 
és mély lelkisége sokakra nagy hatással 
volt már akkor is.”

A pannonhalmi gimnáziumi tanulmá-
nyok hatására, vagy más indíttatásból 
választotta a papi hivatást? Mikor érezte, 
hogy meghívást kapott a szolgálatra?
– Hívő családban nőttem fel, a temp-
lomba járás, a templomi közösség, a hit-
tanórák természetes része volt az életem-
nek. Családunknak voltak pap barátai, 
így a pap személye sem volt számomra 
idegen. Komolyabban a hivatással való-
ban a gimnáziumi időszakban kezdtem 
el foglalkozni. Ott volt először lehetőség 
lelkigyakorlaton részt venni, az ember 
komolyabban elgondolkodhatott a hiva-
tásáról. Nekem nem egyszeri, kiemelke-
dő esemény hozta el a döntést, inkább 
apránként alakult bennem a meghívás 
felismerése és hogy Isten szolgálatára 
igent mondjak.

Hogy alakult a papi pályafutása?
– Esztergomi Főegyházmegyében szület-
tem, kereszteltek meg, itt jártam szemi-
náriumba két évet, majd Paskai László 
bíboros úr Rómába küldött további ta-

nulmányokra. Többször volt alkalmunk 
személyesen találkozni II. János Pál pá-
pával, vagy szentmiséjén szolgálni, ami 
számomra fontos és nagyon meghatáro-
zó volt. A római évek után itthon voltam 
káplán, majd érseki titkár lettem 2003-
tól. Öt évvel később, tíz évig a püspöki 
konferencia titkára voltam. Egy rövid ró-
mai kitérő után 2018 óta vagyok az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegyének 
a segédpüspöke. Közben sok feladatot 
kaptam és még több tapasztalatot sze-
reztem. Hasznos volt látni az egyházat, a 
közösségeket a plébániák szemszögéből, 
majd látni egyházmegyei szinten, később 
pedig országos szinten. Mind más néző-
pont, más tapasztalat, ami átfogó képet 
adott az egyházról.

Mi volt ebben a pályaszakaszban, amit a 
legjobban szeretett?
– Papként, ami a szívemhez leginkább 
közel áll a szentmiseáldozat bemutatá-
sa, de fontos számomra a gyóntatás, a 
lelkivezetés, illetve a haldoklók ellátása – 
ami talán furcsán hangzik, de ez az isteni 
irgalom kiáradásának csodálatos „hely-
színe”. Az emberi élet legnehezebb pil-
lanatában, amikor a földi élet befejezése 
előtt áll az ember, akkor Isten kegyel-
méből meg tud nyugodni, le tudja tenni 
az élete terheit. Ezek kifejezetten olyan 
papi feladatok, amik az Isten kegyelmi 
ajándékainak a közvetítéséről szólnak 

a hívek felé. Püspökként természetesen 
más feladatok vártak rám. A püspöki 
hivatásnak sajátos szépsége a bérmálás, 
vagy amikor a püspök diakónust vagy 
papot szentel. Ott ő a kegyelem tovább-
adásának a részese. Az a legfelemelőbb 
mindig, amikor az isteni kegyelem kiára-
dásának a munkatársa lehetek.

Hogy lett a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus Titkárságának a vezetője?
– Amikor püspökkari titkár voltam 
megtudtuk, hogy Magyarország lesz a 
következő helyszíne a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusnak. Ekkor 
megszerveztük, hogy néhányan eljus-
sunk a Fülöp-szigetekre, ahol az előző 
kongresszus zajlott, hogy tapasztalatokat 
szerezzünk. Én is tagja voltam ennek a 
csapatnak, így kézenfekvő volt a gon-
dolat, hogy a budapesti szervezésben 
is részt vegyek. Segédpüspökké válasz-
tásom után be is kapcsolódtam ebbe a 
munkába.

Milyen feladata van a kongresszus szer-
vezésében?
– Nagyon sokrétű a feladat. Állami szer-
vekkel, rendezvényszervező cégekkel, 
forgalomszervezőkkel kell folyamatosan 
egyeztetni, együttműködni. De a tech-
nikai munkák mellett, legfontosabb a 
lelki programok összeállítása; meghívni 
a világ különböző részéről az előadókat, 
megszervezni az utazásukat és minden 
ehhez kapcsolódó teendőt. Aki ezt a leg-
felsőbb szinten koordinálja, az a bíboros 
úr, de sokan vagyunk az ő segítői, mun-
katársai.

Jelentett-e problémát a tavalyi eseményt 
adaptálni erre az évre?
– Amikor megtudtuk, hogy a kongresz-
szus a Szentatya döntése értelmében 
egy évvel később valósul meg, az első, 
a helyszínek vizsgálata volt. A szeptem-
ber 5. és 12. közötti időpontot találtuk 
a legalkalmasabbnak, amikor az érintett 

Hagyjuk, hogy a Szentlélek lelkesítsen 
minket!
Mohos Gábor püspök az eucharisztikus kongresszusról 
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helyszínek többsége rendelkezésre tud 
állni. Következő kihívás az volt, hogy 
az előadókkal egyeztessünk, ez az idő-
pont megfelel-e nekik. A programok a 
tavalyihoz képest kicsit módosultak, de 
a lényegén nem kellett változtatni. Ter-
mészetesen a liturgia is változott, hiszen 
mások a szentírási olvasmányok és az 
emléknapok ezen a héten.

Mi a kongresszus lelki tartalma és üzene-
te a hívek felé?
– Ahogy a nevében is benne van, kö-
zéppontjában az Eucharisztia, az Oltá-
riszentségben velünk lévő Jézus Krisztus 
van. Őt ünnepeljük, ő az, aki közösség-
gé formál bennünket. Meghív minket, 
valamennyiünket, minden jó szándé-
kú, akár megkeresztelt, akár meg nem 
keresztelt embert, mert Jézus – hitünk 
szerint – ott van valóságosan. Egyszer 
egy indiai nővér mesélte, hogy amikor 
Indiában utazik, az útitársai nagy része 
nem keresztény, de a más vallásúak is el-
beszélgetnek vele. Ő nekik is azt szokta 
javasolni, hogy ha gondjuk van, fordul-
janak Jézushoz és kérjék a segítségét. 
Sokszor kap pozitív visszajelzést, hogy 
Jézus meghallgatta a kérésüket. Jézus az, 
akihez érdemes fordulnunk, nyitott szív-
vel, hiszen ő meg szeretne ajándékozni 
bennünket – ezen a kongresszuson is. 
Szeretné a szívünket megérinteni, azért 
hív össze bennünket, hogy együtt meg-
tapasztaljuk: az ő gyermekei vagyunk, 
hozzá tartozunk. Fontos, hogy ki tud-
junk engesztelődni egymással, jobban 
megéljük a közösséget és megerősödjünk 
a hitünkben. Erre nagy szükségünk van. 
A kongresszus Isten által felkínált lehe-
tőség. Ezért mindenkit szeretettel hívok, 
hogy éljünk ezzel a lehetőséggel! Ne jár-
junk úgy, mint ahogy az evangéliumban 
olvasható, amikor a ház ura meghívta a 
vendégeket, de mindenki valamivel ki-
mentette magát. Jézus meghív bennün-
ket, és ha elfogadjuk a meghívását, vé-
gigvonulhatunk vele a város központján. 
A program természetesen követhető lesz 
a tévében és az internetes csatornákon is, 
így a betegek is be tudnak kapcsolódni, 
legalább lélekben.

Hogy tudja ez a kongresszus az Eucha-
risztiát közelebb vinni az emberekhez?
– Az a kérdés, hogy mennyire nyitott a 
szívünk. Ha nyitottak vagyunk, akkor 

maga Jézus az, aki megérint minket. 
Mi csak azt tudjuk elmondani, hogy 
Jézus Krisztus él, valóságosan jelen van 
az Oltáriszentségben. Itt van közöttünk, 
még ha titokzatosan is, mert el van rejt-
ve a kenyér és a bor színe alatt. Ezt és 
a saját megélt hitünket kell mindenkivel 
megosztanunk. Egyszer részt vehettem 
Franciaországban, Lourdes-ban egy 
szentmisén, amit egy afrikai közösség 
papja celebrált. Az afrikai rítus szerinti 
felajánlási körmenetet nagyon élő, lel-
kes énekkel kísérték, viszont amikor az 
átváltoztatáshoz ért a pap és felemel-
te a szentostyát, majd utána a kelyhet, 
akkor az addig intenzív, élénk részvétel 
egy mély, csendes imádássá alakult át. 
Az Oltáriszentség felmutatása percekig 
tartott. A hívek pedig leborulva imádták. 
Ott fogalmazódott meg bennem, hogy a 
semmit nem lehet így imádni – itt valaki 
van, Jézus van jelen.
A katolikus egyház mit vár ettől a rendez-

vénytől, milyen hatással lesz a hívekre?
– Nem tudjuk, hogy a Jóisten, mit ké-
szít elő a számunkra. Az ő titka, hogy 
mit és hogyan fog alakítani a szívünk-
ben. Az 1800-as évek közepén Francia-
országban egy püspök sem gondolta, 
hogy majd Lourdes-ban megjelenik a 
Szűzanya az évtized végén és ez, hogy 
fogja a francia egyháznak a hitéletét 
befolyásolni. Jobb, ha nem tervezünk, 
mert lehet, hogy azzal útját álljuk Isten 
ajándékának. Kell a nyitottság, amivel 
várjuk, hogy Isten kit, mivel ajándékoz 
meg. Egy ilyen nagy eseménynél nem 
csak maga a program a meghatározó, 
hanem a helyi közösségnek alakulá-
sát befolyásolja az előtte való készület 
is. Már most sok gyümölcse látszik a 
kongresszusnak: már talán kicsit tuda-
tosabb az Eucharisztia tisztelete, több a 
Szentségimádás, több az erről való el-
mélkedés és több a plébániákon a kö-
zösségi program is.

A helyi közösségek, plébániák mennyire 
készülnek az eseményre?
– Ahol van néhány lelkes személy, ott 
nagyon készülnek. Én arra bíztatok min-
denkit, hogy ők legyenek azok a lelkes 
emberek, akik ennek az élére állnak. 
Szüksége van a Jóistennek, hogy legyenek 
munkatársai. Bizonyos a helyeken már 
most az egész közösséget megérintő lelki 
készület van. De van sok hely, ahol nincs 
olyan személy, aki integrálja, összefogja a 
közösséget, ott kevésbé készülnek.

A fiatalok mennyire fogékonyak, őket, 
hogy lehet megszólítani?
– Az eucharisztikus kongresszus, mint 
műfaj alapvetően nem a mai fiatalság-
nak az életformájához, gondolkodás-
módjához igazodik, de mindenfélekép-
pen szeretnénk a fiatalok számára is 
lehetőséget biztosítani a részvételre és 
megfogalmazni számukra is üzeneteket. 
Ennek jegyében zajlottak a Forráspont 
rendezvények. A kongresszus hetében 
péntek este lesz egy program a Papp 
László Sportarénában, amit kifejezetten 
a fiataloknak szervezünk. A csütörtök 
és péntek délelőtti események között is 
lesznek tanúságtételek és olyan lehető-
ségek, amelyek a fiatalokhoz is közelebb 
állnak és jobban megszólítják őket. A 
nagy, közös szentmisék pedig mindenki-
hez szólnak, nem korosztályfüggőek. A 
szentmisék énekeinek a kiválasztásakor 
is igyekeztünk olyan színes csokrot ösz-
szerakni, amiben a fiatalokhoz közelebb 
álló énekek szerepelnek.
Mindenkit arra biztatnék, hogy aki még 
nem regisztrált a kongresszusra és nem 
jelentkezett a különböző eseményekre, 
az mielőbb tegye meg. Ne várják meg az 
augusztus végét. Lelkiekben pedig hagy-
juk, hogy a Szentlélek lelkesítsen min-
ket. Az ellenerők is nagyon dolgoznak, 
a gonosz lélek mindent megtesz, hogy 
elkedvetlenítsen bennünket. Ne hagy-
juk magunkat megzavarni, ne engedjük, 
hogy a lényegről elvonják a figyelmün-
ket. Hagyjuk, hogy lelkesedjünk, és igye-
kezzünk lelkesíteni másokat is. Hívjunk 
meg másokat is, hiszen ha adódik valami 
jó lehetőség, akkor azt a legjobb baráta-
inkkal is meg szoktuk osztani. Most ezt 
tehetjük a kongresszussal is, így a Jóisten 
ajándéka sokkal több emberhez eljuthat.

Seregély István
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Missziós táborok a verbita plébániákon

Bicske

Vasvár

Vasvár
Egy év kihagyás után újra szerve-
zett hittantábort és napközis tá-
bort is a Szent Kereszt Felmagasz-
talása-plébánia. A központi téma 
Jézus mondata volt: „Én vagyok 
az élet kenyere”. (Jn 6, 35) Amint 
a C-vitamin jelen van a gyümölcs-
ben, úgy Jézus Krisztus is való-
ságosan jelen van az Oltáriszent-
ségben, pedig egyiket sem látjuk 
– tanította a gyerekeket Mawasala 
M’bela Fabien svd atya. Ezt 
vallottuk meg minden 
nap a tábori szentmi-
séken. A közös játékokat 
nagyon élvezték a gyerekek, 
lelkesen énekeltek, táncoltak, 
és a lelki programokban is 
szívvel-lélekkel vettek részt.

Bicske
A bicskei Szentháromság-plébánia idén több nyári 
programot is szervezett. Volt Héregen hittantábor, a 
napköziseknek Punya – egy falat kenyér címmel ren-
deztek tábort, volt ministráns nap, illetve zarándok-
lat is Máriagyűdre. A szentmisék és a lelki progra-
mok mellett jutott idő túrázni, focizni, bográcsozni 
is. A táborozók sok szép élménnyel és új barátságok-
kal tértek haza.
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Girincs

Bicske

Sajóhídvég

Sajóhídvég
A körömi Kisboldogasszony-plébánia 
fíliái saját táborokat rendeztek. 
Sajóhídvégen először volt missziós tá-
bor. Nagy volt az öröm a gyerekek kö-
rében, hogy helyben szerveztek nekik 
tábort. A kétnapos tábor változatos 
programot kínált. Volt ugrálóvár, zsák-
ban futás, rajzverseny, zászlókészítés és 
sok kreatív játék is. Természetesen a 
lelki töltekezés sem maradhatott ki a 
két nap programjából.

Girincs
Girincsen már hagyomány, hogy missziós tábort 
szerveznek, ami idén három napos volt. Ebben a 
nagy létszámú táborban is sűrűn váltották egymást 
a programok. A bibliai történeteket ábrázoló raj-
zok kiszínezésétől az ügyességi játékokig, a közös 
énekléstől a kötélhúzásig sok mindent ki lehetett 
próbálni. A tábor utolsó napján pedig a csapat kö-
zösen készítette el a cigányság zászlaját.
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Amikor Ferenc pápa eldöntötte, hogy 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus mottója a 87. zsoltár 7. 
verse legyen, még senki sem gondolta, 
hogy néhány hónap múlva ezen az idé-
zeten Földünk valamennyi lakójának 
érdemes lesz majd elgondolkodnia. A 
21. évszázadban a vallások háttérbe 
szorulásának és a világias gondolko-
dás térnyerésének lehetünk a tanúi. A 
tudományos fejlődés eredményeként 
az emberiség fejlett, jóléti államokat 
hozott létre a Föld jelentős részén, és 
eközben elfeledkezett az évezredeken 
keresztül hirdetett isteni parancsok be-
tartásáról, és a teremtett világ épségé-
nek a megőrzéséről.
A Föld lakosságának jelentős része 
kezdett abban hinni, hogy a fejlődés 
forrása az emberi tevékenység, és a 
fejlettségnek ezen a szintjén az ember 
maga lett a világ ura, akinek a létét 
senki és semmi nem veszélyeztetheti. 
Az elmúlt hónapokban azonban egyér-
telművé vált, hogy ez mennyire nincs 
így. Egy mindössze 100 nm (a milli-
méter tízezred része) átmérőjű vírus is 
képes romba dönteni több ország gaz-
daságát, és képes megbetegíteni sok 
millió embert. A cikk megírásakor a 
WHO jelentése szerint több mint 180 
millió ember szervezetében mutatták 
ki a koronavírus-fertőzést és közel 4 
millió ember bele is halt a betegségbe.
A mohóság, az önzés, a hatalomvágy 
és a Szentírásban leírt morális törvé-
nyek figyelmen kívül hagyása miatt 
mára az emberiség korábban soha sem 
látott globális problémákat idézett elő. 

Tönkretette a klimatikus viszonyokat, 
ami élőhelyek megszűnését idézte elő. 
A környezet beszennyezése által tönk-
retette a létfeltételeket bolygónk jelen-
tős részén. A Csendes óceánban lévő 
szemét sziget (trash island) mérete 1,6 
millió négyzetkilométer, háromszor 
akkora, mint Franciaország. Az emberi 
tevékenységek következtében tönkre-
ment a bolygónkat körülvevő ózonré-
teg, ami megvédte élőlényeket a Nap 
káros sugárzásától. Ennek eredménye-
ként a biodiverzitás csökkent, több nö-
vény és állatfaj kihalt, vagy a kihalás 
szélére került.
Még ezeknél is súlyosabb probléma az 
óriási aránytalanság, ami a fejlett és 
a fejlődésben visszamaradt országok 
között kialakult. Miközben a fejlett 
világ több országában 60 ezer dollár 
fölött van az egy főre eső bruttó hazai 
termelés (GDP) értéke évente, addig a 
világ 25 legszegényebb országában ez a 
szám ezer dollár alatt van. Több olyan 
ország van, ahol az egy főre jutó átla-
gos napi jövedelem 2 dollár alatt van. 
A létfeltételek tönkretétele, az óriási 
életszínvonalbeli különbségek kiala-
kulása, részben pedig a világon dúló 
háborúk és más konfliktusok miatt az 
ENSZ szerint 82,4 millió ember kény-
szerült arra, hogy elhagyja az otthonát 
és közülük 26,4 millió a menekültek 
száma.
Olyan világban élünk, ahol a keresztény 
hit és a konkrét élet kapcsolata sok-
szor marginálissá vált. A közel három-
ezer éves zsidó-keresztény életfelfogás 
háttérbe szorulóban van, és az ebben 

a kultúrkörben keletkezett művészeti 
alkotások értelmezhetetlenné válnak 
egyre több ember számára, pedig ezek 
alapvető tanításokat és örök erkölcsi 
értékeket közvetítettek az előttünk élt 
közel száz generáció számára.
A héber Bibliában a himnuszokat és 
költeményeket a םילהת  (a Tehilim, 
magyarul a Zsoltárok könyve) tartal-
mazza. Ezeket az eredetileg a zsidó kö-
zösség számára írt zsoltárokat később 
a keresztény Szentírásba is beépítették. 
A kongresszus mottójául választott 87. 
zsoltár emlékeztette a zsidóságot arra, 
hogy mindennek a forrása az Örök-
kévaló Isten – és a Krisztust követő 
keresztény egyházak is (az ortodox, a 
katolikus és a protestáns egyházak egy-
aránt) ezt a felfogást helyezik tanításuk 
középpontjába.
Számunkra, a világon élő kétmilliárd-
nyi keresztény ember számára ma is 
ez a hitélet fontos sarokpontja, amiről 
még a nagy tudományos eredményeket 
felmutató korunkban sem feledkezünk 
meg. Az emberiség 20. századi törté-
netének az egyik legnagyobb eseménye 
kétségkívül az volt, hogy az ember el-
hagyta a Földet. Mégis, Neil Armst-
rong, az első ember, aki a Holdra lé-
pett, amikor ellátogatott Jeruzsálembe, 
és rálépett azokra a kövekre, amiken 
kétezer évvel ezelőtt Jézus is járt, azt 
mondta: „Most izgatottabb vagyok, 
amikor rálépek ezekre a kövekre, mint 
amilyen akkor voltam, amikor letet-
tem a lábamat a Hold felszínére”.

Dr. Márkus Gábor

„Minden forrásom belőled fakad”
Mit üzen a ma emberének az eucharisztikus kongresszus mottója?
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A Szent XXIII. János pápa által meg-
hirdetett, 1962. október 11. és 1965. 
december 8. között lezajlott II. vatikáni 
zsinat a nyitás és a szabadság szellemi-
ségében zajlott, végig szem előtt tartva 
a zsinat elején meghirdetett célokat: az 
egyház belső életének megújítása; az 
elszakadt keresztény testvérek újbóli 
visszahívása az egyházba; illetve megfe-
lelő párbeszéd kialakítása az egyház és 
a mai világ között. (Cserháti, 2000, 10) 
A pápa meggyőződése volt, hogy ah-
hoz, hogy az egyház tanítását lényegileg 
áthassa a megváltás örömhíre, fontos 
azt mindig megvizsgálni, és az adott 
kor követelményei szerint újrafogal-
mazni. Ez azonban nem szakítást jelent 
a hagyománnyal, hanem pont ellenke-
zőleg, a folytonosság igényéből fakad. 
Naprakészség, idők jelei, communio, 
szinodális egyház – talán e fogalmakkal 
lehetne a legjobban összefoglalni a II. 
vatikáni zsinat nézőpontváltását.
A püspöki szinódus létrehozásának 50. 
évfordulóján Ferenc pápa beszédében 
hangsúlyozta, hogy a szinodalitás az az 
út, amelyet Isten vár az egyháztól a har-
madik évezredben – hogy világi Krisz-
tus-hívők, a papok és Róma püspöke 
közösen haladva az evangéliumi úton, 
együtt munkálkodjanak, az evangelizáció 
„ügynökeiként”, a megváltás örömhíré-
nek továbbadásán, és Isten szeretetének 
megtapasztalhatóvá tételén a világban. 
(Ferenc pápa, 2015, In. AAS 107, 1139)
Német László svd nagybecskereki 
megyéspüspök kapcsolódva a zsina-
ti törekvésekhez és Ferenc pápa által 
megjelölt úthoz, 2017. december 3-án 
megnyitotta az első egyházmegyei zsi-
natot, amelynek ünnepélyes zárására 
2021. május 30-án került sor.
A zsinat többféle úton igyekezett meg-
ismerni a bánáti katolikusokat foglal-
koztató kérdéseket, hiszen célja „a jövő 
egyházi gyakorlatának célszerű és idő-
szerű alakítása” (Csiszár, 2017) annak 
érdekében, hogy „egyházmegyénkben 
egyre többen az evangélium örömhíré-
ből fakadó tettre kész lelkülettel, Péter 
apostol szavaival megvallják: »Jó ne-
künk itt!« (Lk 9,33)”. (Német, 2017) 

Az egyházmegyei zsinat során 10 tema-
tikus munkadokumentumot küldtek ki 
az egyházmegye hívei számára a követ-
kező témákban: evangelizáció, gyermek 
és ifjúság, család, papok és szerzetesek, 
világiak, sajátságos csoportok, ökume-
nizmus, anyanyelvi pasztoráció, egyhá-
zi sajtó/média, illetve egyházi javak és 
struktúrák. E dokumentumok megbe-

szélései kisebb csoportokban, plébá-
niai szinten zajlottak egy helyi zsinati 
animátor vezetésével, aki az elhangzott 
hozzászólásokat és a beszélgetéseket 
jegyzőkönyvbe összesítette, és azt min-
den találkozó után beküldte a zsinati 
irodába. Ezen kívül két komplex kvan-
titatív felmérésre is sor került: Vallás és 
egyház a Vajdaságban, illetve Vallás és 
egyház a Nagybecskereki Egyházmegyé-
ben címmel, Máté-Tóth András vallás-
szociológus, a Szegedi Tudományegye-
tem professzora koordinálásával. 
A Nagybecskereki Egyházmegye első 
egyházmegyei zsinata valóban „az 
együtt imádkozás, az együtt gondol-
kodás, a beszélgetések szent ideje” volt 
(Német, 2017). Az egyházmegyében 
kevesebb, mint 50 ezer katolikus hívő 
él, akik értékelték, hogy számítanak 
a véleményükre, és szívesen osztották 
meg gondolataikat a különböző té-
mákkal kapcsolatban. Az egyes tema-
tikákról külön tárgyalva összesen 68 
szavazási körre került sor a zsinati ülé-
sek során, amelynek eredményeképp 
megszületett a végső zsinati dokumen-
tum. Ezt a záró szentmisén, ünnepé-
lyes keretek között adták át Német 
László svd megyéspüspöknek.
Bár ez a többéves folyamat most lezá-
rult, a munka nem fejeződött be, sőt, 
most kezdődik igazán. Amint azt a fő-
pásztor záró szentmisén homíliájában 
kifejezte: „Mindig sírunk, hogy keve-
sen vagyunk, állandóan vissza-vissza 
nézünk. Ha nem lépünk ki ebből az 
állandó múltidézésből, elveszünk az 
önsajnálkozásban. A kereszténység csak 
divatnak marad meg ott, ahol makacsul 
a múlthoz kötjük magunkat. Ezért volt 
fontos a zsinat. És ennek a zsinatnak 
a végén most itt áll a jézusi küldetés: 
menjetek! Nem sok, hanem odaadó 
emberekre van szükség. Olyan embe-
rekre, akik Krisztus fényét tükrözik 
vissza és úgy élnek, hogy az eloszlatja 
a sötétséget. Küldetést kaptunk most a 
zsinat végén, hogy menjünk és hirdessük 
a feltámadt Krisztust, mutassuk meg a 
világnak azt, amit Jézustól tanulunk!”

Krsmanović (Kántor) Viola

Hirdessük a feltámadt Krisztust!
A Nagybecskereki Egyházmegye első egyházmegyei zsinata



sta – 2021. őszVilágp14

Arnoldus Nota

ASPAC
Banglades

Párbeszéd muszlim barátainkkal

Fr. Cyprian Pinto svd plébános és az Örökimádó Nő-
vérek (Societas Mariae Reparatricis) kongregáció tag-
jai megünnepelték az úgynevezett elrendelés éjszakáját 
muszlim barátaikkal Csittagongban, a Jamal Khan-i 
Szeplőtelen Fogantatás-templomnál dolgozó építőmun-
kások csoportjával. A muszlimok számára ez az éjszaka 
szent. Úgy tartják, hogy Gábriel angyal ekkor mutatta 
meg a Szent Koránt Mohamed prófétának.
A hívők az egész világon ünneplik a böjt megtörésének 
ünnepét, ami a ramadán szent hónapjának végét jelenti. 
Sok muszlim jár ilyenkor tíz napon át imádságokra a 
mecsetekbe. Cyprian atya és a nővérek szolidaritásuk 
kifejezéseképpen csatlakoztak hozzájuk, köszönetet 
mondva Istennek, a legfőbb és irgalmas Teremtőnek. 
Megújították iránta való hűségüket, mint Ábrahám. 
Cyprian atya és a nővérek imádkoztak a megholtakért, 
hogy Isten adjon nekik örök életet, illetve imádkoztak 
Istenhez áldását kérve, hogy adjon mindnyájuk számára 
hosszú és egészséges életet, békét és gyarapodást min-
den család számára Bangladesben és a világon, különö-
sen a járvány idején. 

Pápua Új-Guinea
Verbita püspök  

a Daru-Kiunga-i Egyházmegye élén

2021. május 23-án Ferenc pápa Joseph Tarife Durero svd 
atyát, eddigi madangi érsekségi általános vikáriust ne-
vezte ki Daru-Kiunga-i Egyházmegye püspökévé.
Joseph Tarife Durero a Fülöp-szigeteken született, ta-
nulmányait is ott végezte. 1995-ben szentelték pappá. 
Kinevezését a Pápua Új-Guinea-i tartományba kapta. 
Számtalan plébánián szolgált, majd a Madangi Főegy-
házmegye vikáriusa lett, valamint a Pápua Új-Guinea-i 
tartományi tanács tagja volt püspöki kinevezéséig.
A Daru-Kiunga-i Egyházmegyét apostoli prefektúraként 
hozták létre 1959-ben és 1966-ban emelték egyházme-
gyei rangra. A 2019-es népszámlálás szerint az ország 
katolikus népességének 24,3 százaléka ebben az egyház-
megyében él. Érdekes, hogy csak egy egyházmegyés pap 
szolgál az egyházmegyében 14 férfi és 15 női szerzetes-
sel. 

EUROPA
Olaszország

Szent Péter Pápai Kollégium  
az evangélium szolgálatában

2021. május 5-én készült Carlos del Valle svd atyával, a 
római Szent Péter Pápai Kollégium (Pontificio Collegio 
San Pietro Apostolo) rektorával. A főiskola a Népek 
Evangelizációja Kongregációja egyik intézménye, veze-
tését a kezdetektől az Isteni Ige Társaságára bízták. Je-
lenleg 104 afrikai, ázsiai, óceániai és dél-amerikai pap 
folytat itt teológiai tanulmányokat. Carlos atya elmond-
ta: „Az itt tanuló hallgatók általában egy kis félelemmel 
érkeznek. Igyekszünk azonnal kialakítani a kölcsönös 
bizalmat. Rektorként bizalommal fordulok mindegyi-
kükhöz. Azt akarjuk, hogy az evangélium atmoszférája 
uralkodjon ebben a házban, és buzdítom őket, hogy az 
itt megtapasztalt evangéliumot majd éljék és hirdessék 
hazájuk egyházában.”

Ausztria
A Sankt Gabriel Missziósház átalakítása

Lányi Béla svd testvér készített egy tanulmányt Nagy 
verbita házak jövője? A St. Gabriel missziósház (Auszt-
ria) újrahasznosítása címmel, amely 2020-ban jelent meg 
a Verbum SVD folyóiratban, hogy felhívja a figyelmet a 
nagy, de üresen álló épület-örökségekre a nyugat- és kö-
zép-európai verbita tartományokban. Béla testvér azért 
írta meg a tanulmányt, mert nagyra becsüli azt a szelle-
mi, technikai és pénzügyi erőfeszítést, amit a Sankt Gab-
riel Missziósház közössége tett, hogy ne álljon az épület 
kihasználatlanul, míg más egyházi épületek kezelői této-
váznak ez ügyben.
Béla testvér bemutatta a sikeres megoldást, amelyet 
Sankt Gabriel Missziósházban megvalósítottak. „Sok 
tényezőt vettek figyelembe, és a tervezés tudatos volt. 
Ennek eredményeképpen sikerült átalakítani két lakat-
lan épületszárnyat egy elegáns szállodává. Sok elképzelés 
adódott össze ebben a munkában: egy ötletes, újszerű in-
gatlangazdálkodási módszer, egy kitűnő építészeti terv és 
ezek lelki szintű feldolgozása a közösségen belül.” 
„A szerzetesi házak adaptív újrahasznosítására vonatko-
zó tudományos ajánlások a problematikának csak egyes 
szegmenseit tárgyalják: a lelki, a technikai vagy pénzügyi 
szempontokat – tette hozzá Béla testvér. Igyekeztem in-
tegrálni ezeket a szempontokat és rámutattam a helyzet 

Verbita hírek négy égtájról

Az Isteni Ige Társasága a világ minden földrészén jelen van. A rend négy zónát, kontinenseket magukba foglaló szer-
vezeti egységet alakított ki: az AFRAM Afrikát és Madagaszkárt; az ASPAC Ázsiát és Óceániát; az EUROPA kontinen-
sünket; a PANAM pedig az amerikai földrészt fedi le. Rovatunkban az egyes zónák híreiről, eseményeiről olvashatnak.
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különlegességére, amikor egy rugalmas (missziós) közös-
ség él egy világörökségi listán szereplő (azaz nem rugal-
mas) épületben. Legyen inspiráció ez a példa más nagy, 
elnéptelenedett missziósházak tulajdonosai részére is. A 
verbita misszió számára nemcsak a lelki feladatok jelen-
tenek kihívást, hanem az ingatlangazdálkodás is. Tegyük 
fel, hogy erre a kihívásra szakértelemmel és szakmai is-
meretekkel válaszolunk. Ebben az esetben lehetőség nyí-
lik a missziós rend eredeti feladatára, a hit terjesztésére.”

PANAM
Argentína

Felnőttképzési központ Rafael Calzadában

Martin Baader svd testvér 1988-ban szervezte meg az 
Adolf Kolping-szakiskolát azzal a céllal, hogy szakmai 
képzést biztosítson Rafael Calzadában, a Szenthárom-
ság-plébánia területén élő felnőttek számára. Az iskola 
azóta Alte Brown Szakiskolai Központ néven vált ismert-
té. Az eltelt több mint harminc év alatt sokezer ember 
tanult ki itt különböző szakmákat, amelyeket Buenos Ai-
res tartomány szakképzési igazgatósága is elismer.
A műhelyek minden szükséges eszközzel felszereltek a 
különböző szakmák – többek közt háztartási villany-
szerelés, ipari villanyszerelés, gépesítés, napenergia-
hasznosítás, hűtőrendszerek javítása, porcelánfestés, 
ruhakészítés, illetve angol nyelv, számítógépes ismeretek 
– oktatásához.
A felvételi követelmények teljesíthetők, de fontos a ki-
tartás a tanulásban. A megszerzett képesítés lehetőséget 
ad az embereknek, akik be szeretnének lépni a munka-
erőpiacra, hogy képességeiknek megfelelő munkához 
jussanak.

AFRAM
Tanzánia

Tévhitek eloszlatásának és  
az igazság megismertetésének feladata

Lawrence Muthee M’gaiti svd atya feltette magának a kérdést: 
Megpróbálod kijavítani, amit helytelenül tanítottak? Ez nehéz 
feladat. „Missziós területünkön, Simanjiro körzetben korábban 
rosszul tanították keresztény hitünk tanait és az emberek félre-
értették” – mondja.
A plébánia területe, ahol dolgozik, több mint 6 ezer négyzet-
kilométer és húsznál is több falut foglal magába. Több mint 
10 ezer megkeresztelt van. Ám a férfiak több mint 90 százalé-
ka poligám életet él. Ezeket a férfiakat és feleségeiket megke-
resztelték és más szentségekben is részesítették őket, de nem 
kötöttek egyházi házasságot. Ugyanakkor a párok évtizedeken 
keresztül jól megvoltak keresztény identitásukkal.
A házasság helytelen értelmezésének megváltoztatása nem 
könnyű feladat. Olyan, mintha megpróbálnánk egy évtizedes 

tanítást visszavonni és valami lehetetlennek látszó dologgal he-
lyettesíteni. Ráadásul, amikor egy hivatalos személy félrevezeti 
a népet, nagyon nehéz valaki másnak ugyanabban az illetékes-
ségi körben kijavítani a hibát. Nagy bátorságra, türelemre és 
állhatatosságra van szükség. Ez most a legfontosabb missziós 
feladat a maszáj közösségben. 
Méltánytalan az egyház részéről azt követelni, hogy akinek 
több felesége van, bocsássa el őket, és csak egy feleséggel há-
zasodjon össze. Sokuk már idős. A maszáj kultúrában nem 
szabad a nőknek újra megházasodni, ha a férjük meghal vagy 
elküldi őket. Akkor sem, ha fiatalok. A férfiaknak bár több 
feleségük van, maszáj tradíciók szerint esküvői szertartást csak 
az első feleséggel végeznek. A fontos ünnepségeken pedig csak 
az első feleségnek van tekintélye. A poligám párkapcsolatot 
társadalmi-gazdasági okok miatt hozták létre, és nem szükség-
szerű velejárója a maszáj életmódjának.
A legjobb megmondani az embereknek az igazat, és fokoza-
tosan leépíteni a poligámiát anélkül, hogy elutasítva éreznék 
magukat azok, akik így élnek. Be kell vonni a folyamatba az 
idősebb poligám generációt is, és segíteni kell őket.

Togo
A verbita kertek, egy év után 

Az Appesitoban található verbita farmon, amelynek neve 
Isteni Ige Kertjei, ökológiai gazdálkodás folyik. Ez egy 
hosszútávú, többlépcsős projekt, jelenleg az első fázisban 
van, egy éve indult. Két rendtárs dolgozik a farmon, Binu 
Narippara svd és Hendrikus Bala Wuwur svd, valamint négy 
alkalmazott.
Néhány meglévő épületet renováltak, ezek most közössé-
gi házként, konyhaként, raktárként szolgálnak, és elkészült 
egy kápolna is. Az öthektáros területen új épületeket is 
emeltek az állatok számára.
„Célunk, hogy a bio zöldségeket termeljünk, például paradi-
csomot, sárgarépát, káposztát, spenótot, uborkát, paprikát, 
padlizsánt és gyömbért. Szárnyasállat-állományunk is gya-
rapszik: tyúkot, gyöngytyúkot, pulykát, libát, kacsát neve-
lünk. Növeltük sertésállományukat is, és nemrég kezdtünk 
el foglalkozni birkával, kecskével és nyúllal” – számolnak be 
a rendtársak.
„A környezetvédelem is fontos, ezért több mint 500 fát ül-
tettünk a terület fásítása céljából, valamint még 100 gyü-
mölcsfát is telepítettünk. Ürmöt is telepítünk, mert az haté-
kony a maláriával szemben” – folytatják a beszámolót.
A gazdálkodás mellett a rendtársak pasztorális ellátást 
és lelkigondozást is nyújtanak. Sok hívő jön a kápolnába 
a reggeli imára és a szentmisékre. Lassanként sor kerül a 
családlátogatásokra, a betegek szentségekkel való ellátására, 
valamint vallásközi párbeszéd is elindul a muszlimokkal. 
Szerény kezdet, de nagy elkötelezettség áll mögötte. Az 
eredmény pedig biztató. A jövőben a farmot tangazdaság-
gá fejlesztik a lakosság számára, és tervezik az ökoturizmus 
elindítását is.

Összeállította: Hajós Katalin
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A világ a mi plébániánk

Az Isteni Ige Társasága Közép-ameri-
kai Régiója viszonylag új, 2005-ben 
alakult három ország – Nicaragua, Pa-
nama és Costa Rica – összekapcsolá-
sával. A három különböző ország egy-
egy külön körzet, ahol közös missziós 
célért dolgoznak a verbiták – ez segít 
megtartani az egységet és fenntartani 
az egyensúlyt.
Nicaragua az amerikai kontinens má-
sodik legszegényebb országa. A sze-
génységnek történelmi okai vannak: 
diktátorok, háborúskodás, természeti 
katasztrófák. Az egyház mindig az or-
szág szegényei mellett állt, hogy anyagi 
és lelki segítséget nyújtson. A lakosság 
46 százaléka vallja magát katolikus-
nak, 31 százalék evangélikusnak.
Costa Rica lakossága vegyes összetéte-
lű, főként spanyolok és az őslakosok 
leszármazottai élnek az országban, de 
a Karib-tenger partvidékén az afrikai 
származásúak vannak többségben, va-
lamint kínaiak is élnek itt. Costa Rica 
gazdaságára a harmadik legsikeresebb 
Latin-Amerikában. Az ország az egyik 
legerősebb demokrácia a világon, és 
vallási tekintetben tradicionálisan 
toleráns. A sokféle bevándorlónak 
köszönhetően mind etnikai, mind 
vallási tekintetben gazdag a kul-
túrája. Az emberek 80 százaléka 
gyakorolja vallását; 69 százalékuk 
katolikus.
Panama Közép-Amerika legdéleb-
bi állama, az útkereszteződések 
országa, ahol a világ minden kul-
túrája találkozik. A Panama-csa-
torna, mint szabadkereskedelmi 
zóna, meghatározóan befolyásolja 
a gazdaságot. A lakosság 93 száza-
léka vallja magát katolikusnak.
A régió három országban összesen 
kilenc verbita plébánia van: kettő 
Nicaraguában, kettő Costa Ricában 
és öt Panamában. A rendtársak több-
sége plébánián dolgozik, a városok 
külső kerületeiben vagy vidéken.
A bibliaapostolkodás helyszínei 
részint a bibliaközpontok, ahol 

különböző tanfolyamokat szerveznek; 
másrészt a verbiták előadásokat és 
népszerűsítő workshopokat is tarta-
nak az egyes plébániákon és az egy-
házmegyei központokban. Mindegyik 
országban van egy rendi könyvesbolt, 
ahol biblikus tárgyú kiadványokat le-
het kapni kedvező áron, azzal a céllal, 
hogy a bibliát minél szélesebb körben 
megismerhessék Közép-Amerikában. 
Bár Közép-Amerika országait álta-
lában katolikus országoknak tartják, 
nagy különbség van a hit és az egy-
ház életében való tényleges részvétel 
között. Ezért a plébániák nagy részén 
új evangelizációs programok indultak: 
Alfa kurzusok, Lectio Divina körök. 
A verbita misszió egyik fókusza a régi-
óban az ifjúság- és családpasztoráció. 
A család fontos az itt élő embereknek; 
a rendtársak különböző mozgalmakon 
keresztül kísérik őket, például a Házas 
hétvége vagy a MÉCS Családközössé-
gek keretében.
Fontos területe a missziónak a szegé-
nyek iránti elközelezettség. A legtöbb 
rendtárs részt vesz ebben a szolgálat-

ban; étkeztetést, élelmiszer-adományo-
kat biztosítanak szegény gyermekek és 
idősek részére, ösztöndíjakat diákok-
nak, segítenek otthonokat építeni, tá-
mogatják az anonim alkoholisták reha-
bilitációját, fiatalok sportolását, részt 
vesznek az úgynevezett biztonságos 
városrész programban. Costa Ricában 
a Nicaraguával határos vidéken a mig-
ránszónában van a verbita plébánia. 
Az átutazó migránsoknak ez a plébá-
nia adja a lehető legtöbb segítséget. A 
panamai David városban gyermekét-
keztetési intézményt üzemeltet a rend 
az őslakos ngäbe-buglé etnikai csoport 
hátrányos helyzetű gyermekei számára.
A panamai Penonomei Egyházme-
gyének verbita püspöke van, Edgardo 
Cedeño Muñoz svd. A rendtársak részt 
vesznek egyes templomok presbiteri ta-
nácsában, illetve egy verbita a panamai 
szerzeteselöljárók konferenciájának el-
nöke. A rend a kezdetektől támogatta 
a Panamavárosi Főegyházmegyét a kí-
nai közösség szolgálatával is.

Hajós Katalin

Isteni Ige hirdetése az útkereszteződésben
Közép-amerikai Régió
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Belső úton

Az Oltáriszentség és  
a Szeretetláng kegyelme
Egy megtérés története

A hit Isten ajándéka. Nagy kegyelem, ha valaki hinni tud 
az Eucharisztiában, hogy Jézus a kenyér és a bor színe alatt 
valóságosan jelen van. A katolikus egyház legnagyobb kin-
cse az Oltáriszentség. Egy barátom tapasztalatát szeretném 
megosztani ezzel kapcsolatban.
Barátnőm, aki keresztsége szerint reformá-
tus volt, egy könyv olvasása során először 
az értelmével látta be, hogy létezik Isten. 
Ezt azután egy mélyebb istenélmény kö-
vette, amelynek során a szívével, lelkével is 
megtapasztalta az Úr szeretetét. Egy barát-
nője meghívta egy katolikus karizmatikus 
imacsoportba, velük kezdett szentmisékre 
is járni. Ők biztatták, hogy katolizáljon, s 
akkor szentáldozáshoz is tudna járulni.
Barátnőm tudta, csak akkor tudna katoli-
kus lenni, ha biztos volna abban, hogy az 
Oltáriszentségben valóban jelen van Jézus. 
Ezért nagy bizalommal az Úrhoz fordult, 
és kérte tőle, hogy adja ezt tudtára. Ezt a 
nagy kegyelmet az első szentáldozás pil-
lanatában adta meg neki az Úr: szavakba 
nem foglalható boldogságot élt át, amely 
egész nap tartott, s szinte kiemelte a földi életből. Azóta 
a legkisebb kételye sincs ezzel kapcsolatban, sőt, a szent-
ségimádás lett a legkedvesebb imádsága, amelynek során a 
legbensőségesebb találkozásokat éli át Jézussal.
Hitéletének másik meghatározó tapasztalata a Szeretetláng-
gal való találkozás volt. Kindelmann Károlyné, Szántó Er-
zsébet lelki naplója olvasása során annak két üzenete külö-
nösen is mély benyomást tett rá. Az egyik a Szűzanya 1962. 
április 13-án adott üzenete, amikor először adta át Szere-
tetlángját Erzsébet asszonynak: „Szent István király nekem 

ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, 
hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy 
új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benne-
teket, fogadjátok megértéssel, mert szívem bánkódva néz or-
szágomra… Leányom, vedd e lángot, melyet neked nyújtok 

először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd 
meg vele a tiédet, és add tovább!”
A másik a Szűzanya 1962. augusztus 1-jén 
adott üzenete: „Ilyen hatalmas kegyelmi 
erőt még nem bocsátottam rendelkezése-
tekre, mint most: Szívem szeretetének lo-
bogó Lángját. Ilyen még nem volt, amely a 
Sátánt így megvakítaná.”
Barátnőm azt kérte az Úrtól és a Szűzanyá-
tól, hogy ha a Szeretetláng ekkora kegyel-
mi kiáradás, akkor hadd tapasztalja meg 
ezt ő is. Ez a vágya is teljesült, amikor a 
rózsafüzért – a Szűzanya kérése szerint – a 
Szeretetláng-fohásszal kezdte imádkozni: 
„Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégy-
be foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: 
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes… 
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd 

Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most 
és halálunk óráján. Ámen.”
A Szeretetláng kiáradásának megtapasztalását valóban a leg-
nagyobb kegyelmek egyikeként élte meg barátnőm, hiszen a 
Szűzanya szavai szerint maga Jézus Krisztus az élő Szeretet-
láng, akinek szeretetét égi Édesanyánk Szeplőtelen Szívén 
keresztül, anyai szeretetével együtt árasztja ránk.
A naplón keresztül az Úr felhívja figyelmünket a lelki élet 
alapjaira, hogy az Eucharisztiába vetett hitünk nyilvánuljon 
meg vallásosságunkban, és az Oltáriszentség tisztelete le-
gyen lelki életünk súlypontja. Jézus határozott napirendet 
adott Erzsébet asszonynak és általa mindazoknak, akik már 
a Szeretetláng lelkiséghez kapcsolódnak: „A csütörtöki na-
pot az Oltáriszentség imádására, engesztelésére szenteld. Az 
éjszakai virrasztást a papi lelkekért ajánld fel. Különös áhí-
tattal imádj és engesztelj az engem ért sok megbántásért!”
A Szűzanya két nagy ígéretét idézném még a naplóból: „Ha 
valaki engesztelő szentségimádást tart vagy az Oltáriszent-
ség előtt imádkozik, ezen időtartam alatt a gonosz, mint vi-
lágtalan megszűnik a lelkek felett uralkodni.” „Ha olyankor 
hallgattok szentmisét, amikor az nem kötelező, és a kegye-
lem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyel-
mi hatását úgy árasztom ki, hogy ez idő alatt megvakítom 
a Sátánt. Ezáltal a kegyelem bőségesen árad arra, akiért azt 
felajánljátok.”

Menkó Ágnes
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Házunk tája

Még nincs egy éve annak, hogy Burbela 
Gergely svd 2020 augusztusában el-
foglalta plébánosi posztját Bicske és 
társplébániái élén. Ez a rövid idő is 
elegendő volt ahhoz, hogy a helyi hí-
vek szeretetét elnyerje, hiszen elhozta 
közösségünkbe azt a missziós lelküle-
tet és derűt, amire már nagyon nagy 
szükségünk volt.
A verbita rend méltán lehet büszke 
Gergely atyára. Minden pillanatban 
odaajándékozza magát a szolgálat-
nak és a rábízott nyájnak – legyen 
szó az Eucharisztia ünnepléséről, 
lelkibeszélgetésről vagy csak egy hét-
köznapi élethelyzetről. A nap bármely 
órájában készségesen siet, amikor idős 
beteghez vagy haldoklóhoz hívják, és 
ugyanilyen odaadóan törődik a háza-
sokkal, fiatalokkal, gyerekekkel. Ebben 
a szeretetteljes légkörben megtapasz-
talhatjuk a köztünk élő Istent.
A járvány Bicskén és társplébániái te-
rületén is követelt áldozatokat. Sok 
fájdalom él az emberek szívében, és 
Gergely atya minden erejével segíti 
gyászukban a hozzátartozókat. Prédi-
kációival is igyekszik erősíteni az em-
berekben a reményt, a kitartást és a 

hitet, amit az elmúlt egy év alaposan 
próbára tett.
Június 19-én Gergely atya 50. születés-
napját ünnepeltük. A szentmisére ösz-
szegyűlt több mint kétszáz hívőt azzal 
üdvözölte, hogy bár az alkalom, amiért 
összegyűltünk az ő születésnapja, de 
amit valóban ünneplünk, az a közös-
ség. A közösség a Szentháromság egy 
Istennel, amelybe mindannyian meg-
hívást kaptunk.

Az emlékkönyvbe több tucat helyi 
kisközösség, család és barát hagyott 
üzenetet. A rendtársak a világ számos 
országából küldtek üdvözletet, kife-
jezte jókívánságát szülővárosa polgár-
mestere és plébánosa, és Gergely atya 
átvehette a Szentatya áldását közvetítő 
oklevelet is.
A háromemeletes torta pillanatok alatt 
elfogyott, és „verbitakékre” színez-
te az ünneplőket, ami nem kis derűt 
keltett… Vidám, teljes nap volt, tele 
őszinte örömmel.
Az elmúlt hónapokban többen kérdez-
ték Gergely atyától, tetszik-e neki a 
plébánosi lét, hogyan érzi magát Bics-
kén ebben az új feladatkörben? A tőle 
megszokott fanyar humorú válaszok 
veleje mindig ugyanaz volt: „A helye-
men vagyok”. Június 19-én azonban 
azt mondta: „Boldog vagyok”. Ezzel 
a mondattal kezdte hát ötvenegyedik 
életévét és második plébánosi évét, 
amit reményeink szerint még rengeteg 
további év követ ezen érzéssel átitatva, 
a Jóisten bőséges kegyelmében és áldá-
sában.
Isten éltessen, Gergely atya!

Jäger Judit

Isten éltessen, Gergely atya!
Születésnapot ünnepeltek a bicskei plébánián

Tanúságtételek a Miseszövetségről
A verbiták évtizedek óta terjesztik és hirdetik a mi-
seszövetséget, mint egy kegyelemforrást, amivel 
meg tudjuk ajándékozni egymást, szeretteinket.  
A szentmiseáldozatnak végtelen, kimeríthetetlen for-
rása van. Különösen a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra készülve szeretnénk ezt a kegyelmi 
forrást elmélyíteni és megerősíteni. Ezért kérjük a test-
véreket, akik késztetést éreznek rá, névvel vagy név 
nélkül, küldjenek számunkra rövid tanúságtételeket, 
eseményeket, melyek megtörténtek a miseszövetségi 
tagság hatására, családi vagy ismerősök körében! Ezt 
mi, verbiták, különböző fórumokon megosztjuk, hogy 
ily módon is tudjuk közösen építeni Isten Országát. A 
tanúságtételeket a már ismert elérhetőségeken tudják 
elküldeni számunkra.

Missziós
Miseszövetség

A miseszövetség tagjaiért a verbita atyák az egész A miseszövetség tagjaiért a verbita atyák az egész 
világon naponta világon naponta 77 szentmisét mutatnak be.   szentmisét mutatnak be.  
Személyenként egyszeri  Személyenként egyszeri  
7000 Ft7000 Ft a tagsági díj. a tagsági díj.

Jelentkezés: Jelentkezés: 
www.verbita.hu/miseszovetseg www.verbita.hu/miseszovetseg 

+36 30 418 9196+36 30 418 9196
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Kis misszionárius

Isten csodálatos szeretete

Az oldalt összeállította: Vrazala Marianna

Kedves gyerekek!

Gondoltatok-e valaha arra, hogyan tarthatjuk a kapcsolatot Istennel, aki a legfontosabb minden keresztény ember számára? 
Nem kell ezen törni a fejünket, mert Isten erről is gondoskodott. Imádságokat adott nekünk, amelyeken keresztül bármikor 
elérhetjük őt. Amikor imádkozunk, a lelkünkben rálépünk egy olyan útra, ami elvezet bennünket Istenhez. Minden ima 
olyan, mint egy virág. Minél többet imádkozunk, annál több virág nyílik ki a szívünkben, amelyekkel gazdagon díszíthetjük 
az Istenhez vezető utat.
Isten ezen kívül szépen előkészített ajándékokat is hagyott számunkra, amelyek szintén élővé teszik a vele való kapcso-
latot. Életünk fontos fordulópontjain mindig kibonthatunk egy-egy csomagot. Ezeket a szép ajándékokat szentségeknek 
nevezzük. A keresztség, a bérmálás, az oltáriszentség vétele (Eucharisztia), a gyónás, a betegek kenete, az egyházi rend és 
a házasság szentsége magocskákhoz hasonlíthatók. Ezeket, ha elültetjük a szívünkben, kicsírázhatnak, fákká nőhetnek és 
gyümölcsöt is teremhetnek. Ehhez viszont nemcsak az a fontos, hogy szívesen fogadjuk ezeket az ajándékokat, hanem szük-
ség van az Isten iránti szeretetre, tiszteletre és bizalomra is. Hiszen csak így fejthetik ki igazán ezek a csodálatos adományok 
a hatásukat az életünkre.
Az Eucharisztia, más néven az Oltáriszentség ajándékát Jézus az utolsó vacsorán hagyta ránk, amikor tanítványaival együtt 
ünnepelve a kenyér és a bor által nekik, és ezáltal nekünk adta önmagát. A szentmise alatt a pap átváltoztatja a bort Jézus 
vérévé, az ostyát Jézus testévé. Az áldozás során magunkhoz véve az Oltáriszentséget, titokzatos módon kapcsolódhatunk 
Jézus Krisztushoz.
Hogyan lehetséges ez? Nincs erre válasz, mert ennek a titkát Jézus nem mondta el még a tanítványainak sem, így ez örök 
misztérium marad. Szemünkkel nem láthatjuk, elménkkel fel nem foghatjuk ezt a csodálatos átalakulást, de ennek ellenére 
hinnünk kell abban, hogy Jézus Krisztus mégis titokzatos módon jelen van a kenyérben és a borban, amit a szentáldozás 
során magunkhoz veszünk. Mert Istennek, aki a világot a semmiből teremtette, semmi sem lehetetlen.

*
Próbáljátok meg elolvasni a két „feltekeredett” szöveget! 

Ha sikerül, egy szentírásból származó, valamint egy Isten szeretetéről szóló idézetet kaptok. 

Az alábbi vonalakra írjátok le a kiolvasott mondatokat, majd beszéljétek meg szüleitekkel, nagyszüleitekkel, hogy ti hogyan szereti-
tek Istent és felebarátaitokat? Hogyan és mivel fejezitek ki a szeretetet?
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Mozaik

Kedves Fiatalok!

A Világposta előző számában meghirdetett 
felhívás a dicsőítő éneket bemutató videó 
elkészítésére nem nagyon mozgatta meg az 
alkotókedveteket. Betudható ez annak, hogy 
nyári szünet előtt jelent meg a felhívás, de le-
het, hogy senki sem akart elsőnek jelentkez-
ni, elsőként beküldeni az elkészített filmet. 
Sokszor nem szeretünk elsők lenni, szeretjük 
„felmérni a terepet”, mit alkotnak a többiek, 
mi az elvárás, mi a mérce. Miért én legyek az 
első, a kísérleti nyúl? – gondolhatjuk. Pedig 
az apostolok első szóra, az első hívásra követ-
ték Jézust. Otthagytak mindent, halászhálót, 
bárkát, csónakot. Ti – akiket meghívtunk 
erre a versenyre – szintén küldetésben vagy-
tok, hiszen a dicsőítő énekekkel közelebb 
hozzátok Istent az emberekhez. A dalokhoz 
mindig kitárt, őszinte szív szükséges, és ti 
ezt képviselitek a templomi közösségekben. 
Osszátok meg ezt a hitet, ezt a szépséget más 
közösségekkel is! 
Nem a versengés a lényeg, hanem az, hogy 
eljusson hangotok más plébániák, egyházi 
közösségek híveihez, hogy ahol még nincs 
dicsőítő gitáros közösség, ott is kedvet kap-
janak a fiatalok hozzá. Ezáltal színesebb és 
gazdagabb lesz Istenhez fordulásunk, és 
olyanokhoz is eljuthat a hit, akiket nem 
érintett meg a Teremtő jelenléte a világban.
Most, hogy kezdődik az új tanév és a hit-
tanoktatás is folytatódik, újult erővel di-
csőítsétek az Urat, és ezt osszátok meg az 
ország többi közösségével is, hogy megis-
merjétek egymás munkáját, misszióját! Ne 
feledjétek, küldetésetek van: hirdetni Isten 
országát.
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ADOMÁNYOK 
A MISSZIÓKNAK
Kérjük, támogassa adományával 

missziós munkánkat itthon 
és a világ minden táján!

2021-ben a Missziós Titkárság a vietnámi tartományt,  
valamint az uráli régiót fogja kiemelten támogatni.  
Mindkét területen sokrétű feladatokat végeznek a verbiták.

• HUF 10700024-69018251-51100005

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 felvesz-

szük veled a kapcsolatot!

Chavvakula Lourduraju svd   
minden hónap 15-én szentmisét 

ajánl fel a Verbita Baráti Kör  
tagjaiért és azok szándékaira.

misszio@verbita.hu


