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TTiisszzteeelt OOOllvvvassóóiinkkk!
Örömmel nyújtjuk át Önöknek a 2016. novem-
beri Országos Találkozó tanúságtételeinek teljes 
anyagát, a Találkozót visszaidéző sok-sok remek 
képpel, amelyekért a Mag yar Kurír szerkesztősé-
gének, valamint Hufnágel Katalinnak, Kéri Ma-
riettának és Tóth Lehelnek mondunk köszönetet! 
Ugynakkor elnézést kérünk előfi zetőinktől, 
amiért jelen, 2016. III-IV. számunk csak most, 
a 2017-es év elején jut el Önökhöz. A jövőben 
igyekszünk tartani tervünket, amelynek értel-
mében Pünkösdre és Karácsonyra jelennének 
meg új számaink. Tehát még két számra idén 
mindenképpen számíthatnak!

Imádságaikban bízva, tisztelettel és szeretettel:

A főszerkesztő
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és kérjük 
a Szentlelket…” EErdőő PPétter bííbboroos, EEsszteerggoom-bbuddaapestii 

éérsekk hoommíliájaa a MMaggyyar KKaatolikkus KKarizzmmatiikus 
MMeggújuuláás 25.. Orsszággoos TTalláálkozzójáánn

OLLVVAASMMMÁÁNNYY ((Joooel 3,111-5)
„Mindezek után kiárasztom Lelkemet 
minden testre. Fiaitok és leányaitok 
jövendölni fognak, véneitek álmokat ál-
modnak, ifj aitok meg látomásokat lát-
nak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra 
is kiárasztom Lelkemet azokban a napok-
ban. Égen és földön jeleket mutatok, vért 
és tüzet, füstoszlopokat.  A nap elsötéte-
dik, a hold vérré változik, mielőtt eljön 
az Úr nagy és rettenetes napja. Aki segít-
ségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, 
mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a 
menedék – amint megmondta az Úr – a 
menekültek számára, akiket meghív az 
Úr.”

SZENNNTLEECKE (AApppCssel 22,1--111)
Amikor elérkezett pünkösd napja, ug-
yanazon a helyen mindnyájan együtt 
voltak.  Egyszerre olyan zúgás támadt az 
égből, mintha csak heves szélvész közele-
dett volna, és egészen betöltötte a házat, 
ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg 
nekik szétoszolva, és leereszkedtek min-
degyikükre.  Mindannyiukat eltöltötte 

a Szentlélek, és különböző nyelveken 
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szó-
lásra indította őket.  Ez idő tájt vallásos 
férfi ak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég 
alatt minden népből. Amikor ez a zúgás 
támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy 
volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját 
nyelvén hallotta, amint beszéltek.  Nagy 
meglepetésükben csodálkozva kérdezget-
ték: „Hát nem mind galileaiak, akik ott 
beszélnek? Hogyan hallja hát őket minde-
gyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, 
médek, elamiták és Mezopotámiának, 
Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, 
Ázsiának,  Frígiának, Pamfíliának, Egy-
iptomnak és Líbia Cirene körüli részének 
lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók 
és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, 
hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy 
tetteit.”

EVVAAANNGÉÉÉLIUUMM (JJnn 77,3777-399)
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a tem-
plomban volt és fennhangon hirdette: Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz 
bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, 

élő víz folyói fakadnak.”  Ezt a Lélekről 
mondta, amelyben a benne hívők rész-
esülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, 
mert még nem dicsőült meg Jézus.

Kriissztusssbaann 
Keedvvves Teesttvvéérrrekk!
1. Jézus szavai az evangéliumban a sáto-
ros ünnep utolsó, nagy napján hangzanak 
el. Nem az ünneplés kezdetén, hanem 
amikor már az emberek hazafelé készül-
nek. Mintha Jézus útravalót akarna adni. 
Kinek is? A jeruzsálemi zarándokoknak, 
ott, a saját korában. A tanítványoknak a 
későbbi időkre, amikor már nem lesz köz-
tük. Az Egyháznak, vagyis nekünk, akik a 
történelem útját járjuk az idők végezetéig.
Jézus nem osztogatja a Szentlelket 
kéretlenül, hanem azt mondja, hogy aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem 
kényszerít senkit, hogy tőle kérje a megvi-
lágosítást, az erőt, a kegyelmet, magát a 
Szentlelket élete problémáinak megold-
ásához. Hanem annak adja meg ezt az 
ajándékot, aki ég a vágytól. Ugyanazt 
érezzük tehát a János-evangélium sorainak 
mélyén, amit Jézus más és más formában, 
példabeszédekben többször is tanított: 
hogy nem az egészségeseknek van szük-
ségük az orvosra, hanem a betegeknek. 
Hogy nem az önelégült farizeus kapja 
meg a megigazulás ajándékát, hanem 
a bûnét beismerő vámos, aki könyörög 
Isten irgalmáért. És ezért mondja Jézus, 
hogy nagyobb öröm van a mennyben egy 
megtérő bûnösön, mint kilencvenkilenc 
igazon, akik úgy érzik, hogy nincs szük-

Óriási megtiszteltetés volt a számunkra, hogy budapesti találkozónk illetékes f pásztora, 
Magyarország prímása és egyetlen bíborosa mutatta be a szentmise áldozatot. szinte 
örömünkre szolgált az is, hogy Székely János segédpüspök atyánk is elkísérte t, aki pon-
tosan tudta, hogy nem  lesz a f celebráns, mégis eljött, pusztán szeretetb l, barátságból. 
Hálásak voltunk a szentmisén szolgáló harminc papért, aki a Kárpát-medence egész 
területér l érkeztek, s akik a nap folyamán a gyóntatásban is szolgáltak. Örültünk a hét 
diakónusnak is, akik szintén kivették a részüket a szolgálatból. Az alábbiakban közöljük a 
szentmise olvasmányainak szövegét, valamint Bíboros úr  buzdító erejû prédikációjának 
teljes szövegét. Érdemes többször átelmélkedni, esetleg közösségi szinten is!
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...eezzt ollyyaannn tt zz-
zzeel monnddttaaa, hhogggy 
mmeeggééériinntteeetttte a 
leelkkkemmmeett....

Els  tanúságtev nket sokan azonosít-
ják magával a Katolikus Karizmatikus 
Megújulással. Talán a legtöbbet tett a 
magyar Megújulás elterjedéséért és ki-
bontakozásáért. Nagy örömmel köszön-
töttük a színpadon Katona István atyát, 
az Emmausz Közösség vezet jét, 
a Marana Tha Kiadó alapítóját.

Először azt szeretném mondani testvérek, 
hogy én nem csináltam semmit, csak az 
Úr kegyelme és a Szentlélek ereje műkö-
dött, és én engedtem, hogy működjön. 
Azt hiszem, hogy mindannyiunknak ez a 
feladata, hogy mindig engedjük a Szent-
lelket, aki azt szeretné, hogy elfogadjuk 

Őt, engedelmeskedjünk Neki, szeressük 
Őt, hogy Isten országa épüljön rajtunk 
keresztül! 
Az első kérdés, hogy milyen volt az elin-
dulás? Harminchat évvel ezelőtt találkoz-
tam valakivel, aki teljesen átadta az életét 
Jézusnak. Ez egy húszéves lány volt, és 
örömmel mondta, hogy menyasszony lett, 
de a vőlegényét odaadta egészen az Úrnak. 
Megkeresztelkedett a Szentlélekkel és azt 
mondta, hogy őt már semmi nem érdek-
li, csak az, hogy Isten dicsőségét szolgálja. 
De ezt olyan tűzzel mondta, hogy meg-
érintette a lelkemet. Éreztem, hogy ez nem 
csak egyszerű önátadás, hanem ez egy tel-
jes odaadottság Istennek. – Azt hiszem, 
minden tanúságtételt ezzel kell kezdeni, 
hogy hívni a Szentlélek tüzét, hogy tűzzel 
tudjuk elmondani, tűzzel tudjuk tovább-
adni a hit üzenetét. 
Ezután folytatódott azzal, hogy imacso-
portokat szerveztem, a Kassai téri szentmi-
séket – illetve nem én szerveztem, hanem 
az Úr, a Szentlélek kegyelme. Ezek után, 
ahogy vezetett a Lélek, kialakultak a sze-
mináriumok: Gyógyító-, Szabadító-sze-
minárium, s egyre több ember nyílt meg a 
Szentléleknek. Nagy csoda volt, hogy negy-
venévi keresztényüldözés után kivirágzott a 
Szentlélek műve Magyarországon, Buda-
pesten és mindenütt keresték az emberek a 
Megújulást! Amikor a „sárga könyvből”, az 
énekgyűjteményünkből a százezredik pél-
dányt is kinyomtattam, akkor úgy rácso-
dálkoztam a Lélekre, hogy mindenütt di-
csőítik az Urat Magyarországon, nemcsak 
Budapesten, hanem az egész országban a 
szívek megtelnek a Szentlélek örömével… 
És ez egy nagyszerű dolog! Dicsőség az 
Úrnak!

Ahogy növekedett a Gyógyító-szeminá-
rium és a Szentlélek-szeminárium résztve-
vőinek száma, úgy adták át egymásnak az 
Örömüzenetet az emberek, hogy milyen 
jó dolog az Istennek élni, jó dolog az Is-
tenben élni. 
Megváltoztak az életek, megújultak a szí-
vek és nagy-nagy öröm volt tapasztalható a 
közösségekben, hogy az Isten ennyire sze-
ret bennünket. S ekkor indultak el a nagy 
találkozók, ’92-től kezdve, stadionokban 
és a Margitszigeten. Olyan felemelő volt, 
amikor tízezer ember együtt magasztalta 
az Urat a Budapest Sportcsarnokban!
A Szentlélek ezt szeretné továbbítani, hogy 
az a tűz, ami kezdetben volt, az ne alud-
jon ki bennünk! Hogy ápoljuk azt a tüzet, 
erősítsük meg mindig a Szentlélek mun-
káját a szívünkben, ne engedjünk a világ 
visszahúzó erejének, hanem mindig telje-
sebb szívvel és odaadóbb lélekkel akarjuk 
az Urat szolgálni és dicsőíteni!
A Szentlélek munkájában komoly szerepet 
játszottak a külföldi testvérek, az előadók. 
Gondolok itt Mary Usha nővérre, Marga-
ritha nővérre, Josip Loncárra, Mijo Bara-
dára és most utoljára Matt Lozanó testvé-
rünkre. Ők beszéltek nekünk a gyógyító és 
a szabadító szemináriumok fontosságáról. 
Ebben látom a Lélek útmutatását: Töreked-
jünk rá, hogy minél teljesebb szívet tudjunk 
adni az Istennek. Mert, ahogy Pál apostol 
mondja: aki rab, az nem tudja követni Jé-
zust… Ne legyetek a bűnnek rabjai, hanem 
legyetek az Isten szabadságának a részesei! 
Tehát ahogy beszéltek a külföldi testvérek 
a szabadító-, s a gyógyító szolgálatról, úgy 
éreztem meg, hogy mennyire fontos ez a 
szabadság, mert a lelki életnek ez a lénye-
ge, hogy szabadon, teljes szívvel tudjuk 
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A következ  tanúságtev  trió papi tagja sokak szerint az egész Megújulás plébánosa, 
a Szentlélek-szeminárium tartás és a zarándoklat-vezetés magyar bajnoka, valamint a 
gyóntatásban eltöltött órák Guiness-rekordere. Az els  Országos Találkozótól kezdve nagy 
összejöveteleink legh ségesebb háttérmunkása – most is az  szentmise-kellékeit, deko-
rációit használjuk. Egy házaspárral együtt idézi meg a múltat: k az egység emberei. A 
Megújulás közösségei közötti kapcsolatok els  kezdeményez i. Az Országos Találkozók, az 
Országos Tanács, a Nemzeti Szolgáló Bizottság, a karizmatikus iroda (kezdeti nevén Karin-
form) m ködésének elindítói, a magyarországi Emmanuel Közösség alapító-vezet i.

Keemmmennneess GGááboorr atyyaa, 
Maarik JJóózzsseefff és EErzzssi

„„EEbbbbenn aazz ooorsszzáágbbbaan 
KKriiiszzttuuss ggyyőzzzööön!”

s voltak külföldi találkozók, de erről Jóska 
fog tudni többet mondani.

Marik József: Egy kicsit az előzményeink-
ről: Mi az Erzsivel az a kategória vagyunk, 
akik nem a legmélyebbről kerültünk föl és 
nem a legsötétebb – hogy mondjam – elve-
tettségből tértünk meg, és lettünk hívők és 
keresztények, hanem így születtünk, ilyen 
családban nőttünk föl és így kerültünk 
egymás mellé, és így lett családunk, és így 
lettünk egy nagyon jó katolikus család. És 
mégis, olyan harmincöt és negyven éves 
korunk között, egyszercsak a szívünkben 
elkezdett valami motoszkálni, hogy lehet, 
hogyennél valami többet is lehetne, lehet, 
hogy ennél valamivel többet is kéne…

Marik Erzsi: Igen, valóban nagyon fontos 
szerepe van annak, hogy gyerekkorunktól 
kezdve az Úrban élhettünk, hogy hívő 
családból származtunk. Én első elemista 
koromtól kezdve egészen érettségiző ko-
romig minden nap szentmisére mentem, 
ott voltam az Úrral. De mégis, ahogyan 
Jóska mondja, megérintette valami más a 
szívünket, amikor már négy gyermekünk 
volt. És én biztosan tudom, hogy a Szent-
lélek volt, aki megszólított minket és mi 
igent tudtunk mondani. Itt még egy szóval 
azért köszönetet szeretnék mondani való-

ban Katona István atyának, Pintér Ilcsi-
nek, Gábor atyának és mindenki másnak, 
akik segítettek minket ebben. 
Minket igazából Jóska testvére, Tamás 
atya húzott be a karizmatikus megúju-
lásba a Szentlélek által. Csopakon nya-
raltunk és mindig hozta a diákjait oda. 
Először nagyon nem szerettem őket, mert 
mindig csak imádkoztak, de rendetlensé-
get hagytak, nem főztek rendesen, nem 
mosogattak, és sok ember volt ott. És ez 
nekem nem tetszett. De mégis, aztán úgy 
alakult, hogy a szolgáló Mártából Mária 
lett, aki odatérdelt az Úr lába elé. Amikor 
Tamás rám tette a kezét és imádkozott 
értem, akkor eltöltött a Szentlélek. Ösz-
szeroskadtak a lábaim és egy olyan csodá-
latos dicsőítő imát kezdtem el mondani, 
amire azt mondta az ott lévő lelkiatyám, 
aki négyéves koromtól volt a lelkiatyám, 
Benei György atya: „Erzsi, te ilyet soha 
nem tudnál magadtól mondani, ismerem 
a te nyelvjárásodat… De én, mint pap se 
tudnék, egy nap alatt se összeállítani ilyen 
imát.” Ez volt az én Szentlélekben való 
megkeresztelkedésem.

Marik József: Nekem egy kicsit tovább 
tartott... Amikor a testvéremet, Tamás 
atyát exportálták Ausztráliába, akkor 
az egyik imacsoportját rám hagyta. Azt 
mondta: „Jóska, most ezentúl te csoportot 
fogsz vezetni egy csoportot.” Hát akkor én 
a Megújulásról csak annyit tudtam, hogy 
van. A Szentlélekről még kevesebbet. De el 
kellett kezdeni a csoportot vezetni, rend-
szeresen találkoztunk, gyakorlatilag ’82 
óta minden kedden volt házicsoport vagy 
keddi közi. És ez valahogy az életünk ré-
szévé vált és ebben az imádkozó kis csapat-

Kemenes Gábor: Sok szeretettel köszön-
telek benneteket! Nagyon jó volt Ilcsi sza-
vait hallgatni. Elmondta azt a mondatot, 
ami olyan nagyon meghatározó lett az éle-
temben. Ez pedig nem más, mint a papi, 
szentelési jelmondatom: „Nem akarok 
köztetek tudni senki másról, csak Jézus 
Krisztusról, a Megfeszítettről!”. S ezt pró-
báltam élni életemben, és valamikor, ami-
kor Pestre fölkerültem, egy nagyon érde-
kes helyre káplánnak, a vidéki Palóciából, 
akkor jött egy testvér és megkérdezte: „Te 
nem vagy véletlenül karizmatikus? Te nem 
vagy Szentlelkes?” Hát mondom: „Nem.” 
Nem tudom, de igazából akkor már na-
gyon bontakozott bennem a Lélek, s na-
gyon sok ajándékot kaptam Tőle. S akkor 
kezdtem odafi gyelni arra, hogy a Lélek 
hogyan munkálkodik. Akkoriban sok-
minden történt már szerte az országban. 
Sok olyan dolog, amire oda kellett fi gyelni. 
Nagy segítségemre volt, hogy a Regnum 
Marianum papi közösséghez tartozhatom, 
jó dolgok indultak el akkor az életemben, 
de azt is éreztem, hogy sokkal nagyobb 
tűzzel és örömmel kellene tudni élni… és 
akkor kezdtek jönni a hírek, hogy valami 
megújulás történik szerte a világon, és így 
indult el az én életemben is a nagy kíván-
ság, a nagy vágy. Egyre hallottunk híreket, 
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A sok tanúságtétel után jöjjön az összegzés: Milyen utat jártunk be együtt, mit mond a Lé-
lek a Megújulásnak? Aki megteszi, szintén ifjú korától köztünk él a Megújulásban, jelenleg 
a Nemzeti Szolgáló Bizottság papi tagja. Hosszú évekig az egri szeminárium spirituálisa 
volt, jelenleg gödöll i plébános. A Lélek lelkesedése jól megfér benne a Lélek józanságával, 
ezért is kértük fel az értékelés feladatára.

Jó az Úr! … Drága jó testvéreim a Megúju-
lásban, az az ige jut eszembe, amit Jeremi-
ás prófétánál olvasunk: „Rászedtél Uram, 
és én hagytam, hogy rászedj!” De Székely 
püspök atya egyik tanításában hallottam 
azt, hogy igazán ez nem a legjobb fordítás, 
hanem az, hogy „elcsábítottál Uram, és én 
hagytam, hogy elcsábíts”!

hiszem, 
hogy Isteeen szólni akar 
hozzátokkk, hogy IIstenneek van 
üzenete az  népéhez. 

Huuuggyyyecczzz JJááánnooos aatyya

vagy látomást… De azt a feladatot kaptam 
az én testvéreimtől, hogy tulajdonképpen 
készülhetek én otthon, de igazán nekem az 
a dolgom, hogy itt fi gyeljek és hallgassam, 
hogy mit mond a Lélek. 
 Reggel, amikor dicsőíteni kezdtünk, 
akkor Isten az Ő Igéjén keresztül szólt. Ez 
nagyon megvigasztalt, mert a Szentatya, 

lia az 1. fejezet 17. versében: „amikor meg-
láttam őt, a lába elé hullottam, mint egy 
halott. A jobbját rám tette, és azt mondta: 
»Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó«”. 
És aztán még egy részlet: „Az efezusi egy-
ház angyalának írd meg: Így szól, aki hét 
csillagot tartja a jobbjában, aki a hét arany 
gyertyatartó között jár. Ismerem életedet, 
fáradozásodat és béketűrésedet és hogy 
nem szenvedheted a gonoszokat, hogy 
próbára tetted azokat, akik apostoloknak 
mondják magukat, holott nem azok, és 
hazugnak találtad őket. Béketűrő vagy, és 
szenvedtél az én nevemért, és nem fáradtál 
el. De kifogásom van ellened, az, hogy el-

Én most legszívesebben elmenekültem 
volna, mert érzem a felelősség súlyát, de 
hiszem, hogy Isten szólni akar hozzátok, 
hogy Istennek van üzenete az Ő népéhez. 
Tegnap este, amikor lefeküdtem, akkor 
az a sokszor elhangzó szentlecke részlet 
jutott eszembe, hogy „én János látomá-
somban láttam”. És bevallom őszintén, 
imádkoztam az Úrhoz: „Uram, de jó len-
ne valami ütős látomást kapni. Nem len-
ne semmi dolgom. Elmondom a látomást, 
mindenki ujjong: Dicsőség az Úrnak!” Én 
is megdicsőülök – utána ez jutott eszembe 
–, és mint aki jól végezte a dolgát, szépen, 
győztes hadvezérként levonulok innen a 
pódiumról… És hát sejtettem, hogy ez 
nem így lesz, és elég szomorú voltam reg-
gel, amikor nem kaptam semmiféle álmot 

Ferenc pápa, 2014-ben azt mondta a római 
stadionban a karizmatikusoknak: „Evan-
gelizáljatok Isten Igéjével!” Isten Igéje pró-
fétai módon akar szólni, és azt az igét, amit 
kaptam, már volt, aki megerősítette, tud-
tán kívül Marik Jóska, hiszen ő is idézte a 
Jelenések könyvét. Egész nap ezzel imád-
koztam – miközben hallgattalak bennete-
ket, tanúságtevők, – hogy vajon mit akar 
üzenni ezen keresztül nekünk az Úr. Innen 
szeretnék olvasni több részletet. És hogy 
Istennek van humora, azt bizonyítja, hogy 
ez az Ige így kezdődik: „Én, János” – tehát 
én, János – „Jézusban testvéretek és társa-
tok a szorongattatásban, az uralomban és 
a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten 
voltam Isten Igéjéért és Jézus tanúbizony-
ságáért.” Majd kicsit később így írja a Bib-

Erdő Péter bíboros atya homíliája a 25. 
Országos Találkozón
4. oldal

Katona István atya tanúságtétele 
Krisztusban való szabadságunk 
fontosságáról
6. oldal

Kemenes Gábor atya, Marik József és 
Marik Erzsi tanúságtétele az Országos 
Találkozók kezdeteiről
10. oldal

Hugyecz János atya összegzése 
a Megújulás megújulásának 
útjáról
25. oldal
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 –– 44000 éévvveees mmmúúúllt

Ünnepi időszakát éli a magyar Megújulás, és lassan belefutunk a világ karizmatikus meg-
újulásának 50 éves jubileumi évébe is! Idén november 11-én az újpesti Jégpalotában közös 
történelmünkre néztünk vissza. Nem csak a mostanival együtt huszonöt, évente meg-
rendezett Országos Találkozónkért adtunk hálát választott mottónk szerint: „Hirdessétek 
csodatetteit!” (Zsolt 96,3). Számba vettük annak a mintegy négy évtizednek az eseményeit 
is, amit a hazai Megújulásban együtt megéltünk. 

Mi, amúgy „magyarosan”, a múltba te-
kintve hajlamosak vagyunk a hibákat és 
a bajokat látni, s arról ábrándozni, hogy 
mennyivel jobban is alakulhattak volna a 
dolgok. Az Országos Találkozón együtt 
töltött nap mégis azt igazolta: Igenis, van 
miért hálát adnunk! 
 Hány közösség született, hány laikus 
találta meg a szolgálatát, hány papi élet 
újult meg! Hányan részesültek a Szentlé-
lek-keresztség csodájában, hány gyógyulás 
történt! Hányféle speciális szolgálat szüle-
tett? És ami a legfontosabb: hányan tértek 
meg az Úr Jézushoz az elmúlt évtizedekben? 
Nyugodtan mondhatjuk: százak és ezrek!
 Ha visszagondolok a Találkozó nap-
jára, még most is a hatása alá kerülök 
annak az álomszerű, mennyei atmoszfé-
rának, ami közöttünk uralkodott. Sokan 
elmondták, hogy az egymás iránti szere-
tet, egymás értékelésének lelkülete szinte 
tapintható volt... Más úgy fogalmazott: 
Nagyot léptünk előre ezen a napon az egy-
ség útján. Valóban, soha ennyi tanúságte-
vő és zenész nem lépett színpadra együtt, 
sok-sok különböző közösségből. (És há-
nyan dolgoztak fáradhatatlanul a háttér-
ben!) Az egymás után megszólaló tanúság-
tevők élményeiből, az idősebbektől kezdve 
a legfi atalabbakig hitelesen bontakozott ki 
előttünk a magyar Megújulás története. 
Nem csak azt nyugtázhattuk megelége-
déssel, hogy „volt múltunk”, hanem azt 

seltek a testvérek. A küzdőtéren rettentő 
hideg volt, és ezen a nap folyamán nem is 
tudtunk változtatni. Részben emiatt bizto-
san mondhatom, hogy a jövő évi Találko-
zó, amelyet ismét Budapesten rendezünk, 
nem ezen a helyszínen lesz. A másik örök-
zöld téma: a zene hangereje. Elől tényleg 
túl hangos volt, és ezen sem tudtunk iga-
zán változtatni. Jövőre igyekszünk ezen is 
javítani.
 Örömmel nyújtjuk át kedves Olva-
sóinknak az idei Országos Találkozó ta-
núságtételeinek teljes szövegét, Erdő Péter 
bíboros úr homíliájával együtt, és sok-sok 
képpel. A színpadon megszólaló tanúság-
tevők mindegyikének volt aktuális üzene-
te Istentől, ezért is érdemes újból végigol-
vasni-elmélkedni szavaikat.
 Ugyanakkor az elhangzottak segíthet-
nek saját belső számvetésünk elkészítésé-
ben is. Őszintén beszélnünk kell hibáink-
ról, bűnbánatot kell tartanunk, ahogyan a 
Találkozón is tettük. Amint az összegzés-
ben hallottuk, a legnagyobb akadály, ami 
együtt és egyenként előttünk tornyosul, 
Jézus szava szerint az, hogy „elhag ytad első 
szeretetedet. Emlékezz tehát arra, honnan estél 
ki, térj meg, és tedd azt, amit korábban tettél.” 
(Jel 2,4-5) Egyéni, közösségi és országos 
szinten is meg kell kérdeznünk önma-
gunktól: „Vajon mit kell tennünk, hogy 
ismét az első szeretetben éljünk?”
 De azt is meg kell gondolnunk sze-
mélyesen: Nekem, az én közösségemnek 
miért is kell hálát adnunk, hogy aztán mi 
is „Hirdessük csodatetteit”, az elmúlt évek 
eseményei nyomán.
Áldott számvetést, áldott ünneplést!

KKunnsszabóó ZZolttán

Ünnnnnepppeel aa MMMMegúúújuuláás

is, hogy „van jövőnk”! Az elmúlt években 
váratlanul és csodálatosan megerősödő if-
júsági szolgálataink, fi ataljaink növekvő 
közösségei mondatják ezt velünk…
 Mennyi, mennyi érték! Azt hiszem, Jé-
zus üzent nekünk, széthúzó magyaroknak 
ezen a napon: „Szeressétek és becsüljétek 
meg egymást, értékeljétek egymást! Aján-
dékul adtalak Titeket egymás számára!”
 Az Országos Találkozó napján renge-
teg csodás dolgot éltünk át, fel sem tudjuk 
sorolni: a szentségimádás, a sok-sok meg-
térő, a legvégén a fi atalok tánca...
 Az egység abban is megmutatkozott, 
hogy igazi csapatmunka hozta meg a si-
kert: Körülbelül kétszáz testvér szolgálta 
egész nap a teli csarnok népét... A rende-
zők, a gyermek- és ifj úsági szolgálat tagjai, 
a szolgálókat ellátó büfések, a közbenjárók 
végig derekasan állták a sarat!
 Megható volt papjaink jelenléte, oda-
adása is. Harmincnégyen vettek részt a 
gyóntatásban. A szentmisén harmincan 
szolgáltak, Erdő Péter bíboros úr és Székely 
János püspök atya vezetésével. Hét diakó-
nus volt jelen, a szentmisén a fődiakónus 
Kovács Ferenc volt Budapestről, az Evangé-
liumot Lehoczky Gábor olvasta a délvidéki 
Adáról. Főpapjaink szeretete, őszinte jóin-
dulata érezhető volt. Nem csak a protokoll 
kedvéért jöttek el...
 Sajnos volt néhány zavaró körülmény 
is, amit hősiesen és „zúgolódás nélkül” vi-
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2016. III-IV. szám

és kérjük 
a Szentlelket…” EErdőő PPétter bííbboroos, eeszzterrgooom-bbudaappesti 

éérsekk hoommíliájaaa a MMaggyyar KKaatolikkus KKarizzmmatiikus 
MMeggújuuláás 25.. Orsszággoos TTalláálkozzójáánn

OLLVVAASMMMÁÁNNYY ((Joooel 3,111-5)
„Mindezek után kiárasztom Lelkemet 
minden testre. Fiaitok és leányaitok 
jövendölni fognak, véneitek álmokat ál-
modnak, ifj aitok meg látomásokat lát-
nak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra 
is kiárasztom Lelkemet azokban a napok-
ban. Égen és földön jeleket mutatok, vért 
és tüzet, füstoszlopokat.  A nap elsötéte-
dik, a hold vérré változik, mielőtt eljön 
az Úr nagy és rettenetes napja. Aki segít-
ségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, 
mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a 
menedék – amint megmondta az Úr – a 
menekültek számára, akiket meghív az 
Úr.”

SZENNNTLEECKE (AApppCssel 22,1--111)
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyan-
azon a helyen mindnyájan együtt vol-
tak.  Egyszerre olyan zúgás támadt az 
égből, mintha csak heves szélvész közele-
dett volna, és egészen betöltötte a házat, 
ahol ültek.  Majd lángnyelvek jelentek 
meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek 
mindegyikükre.  Mindannyiukat eltöl-

tötte a Szentlélek, és különböző nyelve-
ken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek 
szólásra indította őket.  Ez idő tájt vallá-
sos férfi ak tartózkodtak Jeruzsálemben, 
az ég alatt minden népből. Amikor ez a 
zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. 
Nagy volt a megdöbbenés, mert minden-
ki a saját nyelvén hallotta, amint beszél-
tek.  Nagy meglepetésükben csodálkozva 
kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, 
akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket 
mindegyikünk a saját anyanyelvén?  Mi 
pártusok, médek, elamiták és Mezopo-
támiának, Júdeának, Kappadóciának, 
Pontusznak, Ázsiának,  Frígiának, Pam-
fíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene 
körüli részének lakói, a Rómából való za-
rándokok, zsidók és prozeliták,  krétaiak 
és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön 
hirdetik Isten nagy tetteit.”

EVVAAANNGÉÉÉLIUUMM (JJnn 77,3777-399)
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a tem-
plomban volt és fennhangon hirdette: Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz 
bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, 

élő víz folyói fakadnak.”  Ezt a Lélekről 
mondta, amelyben a benne hívők rész-
esülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, 
mert még nem dicsőült meg Jézus.

Kriissztusssbaann 
Keedvvves Teesttvvéérrrekk!
1. Jézus szavai az evangéliumban a sáto-
ros ünnep utolsó, nagy napján hangzanak 
el. Nem az ünneplés kezdetén, hanem 
amikor már az emberek hazafelé készül-
nek. Mintha Jézus útravalót akarna adni. 
Kinek is? A jeruzsálemi zarándokoknak, 
ott, a saját korában. A tanítványoknak a 
későbbi időkre, amikor már nem lesz köz-
tük. Az Egyháznak, vagyis nekünk, akik a 
történelem útját járjuk az idők végezetéig.
 Jézus nem osztogatja a Szentlelket 
kéretlenül, hanem azt mondja, hogy aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem 
kényszerít senkit, hogy tőle kérje a meg-
világosítást, az erőt, a kegyelmet, magát 
a Szentlelket élete problémáinak meg-
oldásához. Hanem annak adja meg ezt 
az ajándékot, aki ég a vágytól. Ugyanazt 
érezzük tehát a János-evangélium sorai-
nak mélyén, amit Jézus más és más for-
mában, példabeszédekben többször is ta-
nított: hogy nem az egészségeseknek van 
szükségük az orvosra, hanem a betegek-
nek. Hogy nem az önelégült farizeus kap-
ja meg a megigazulás ajándékát, hanem 
a bűnét beismerő vámos, aki könyörög 
Isten irgalmáért. És ezért mondja Jézus, 
hogy nagyobb öröm van a mennyben egy 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc 

Óriási megtiszteltetés volt a számunkra, hogy budapesti találkozónk illetékes főpásztora, 
Magyarország prímása és bíborosa mutatta be a szentmise áldozatot. Őszinte örömünkre 
szolgált az is, hogy Székely János segédpüspök atyánk is elkísérte őt, aki pontosan tudta, 
hogy nem ő lesz a főcelebráns, mégis eljött, pusztán szeretetből, barátságból. Hálásak 
voltunk a szentmisén szolgáló harminc papért, aki a Kárpát-medence egész területéről 
érkeztek, s akik a nap folyamán a gyóntatásban is szolgáltak. Az alábbiakban közöljük a 
szentmise olvasmányainak szövegét, valamint Bíboros úr  buzdító erejű prédikációjának 
írott változatát. Érdemes többször átelmélkedni, esetleg közösségi szinten is!
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igazon, akik úgy érzik, hogy nincs szük-
ségük megtérésre. Gondoljuk hát át az 
életünket! Döbbenjünk rá, hogy szüksé-
günk van Isten irgalmára! Ha pedig el-
indultunk Krisztus követésének az útján, 
ha Isten országának szolgálatába állítottuk 
az életünket, ha hivatásként elfogadtuk a 
papságot, a szerzetességet, a családi életet, 
a rászoruló emberek szolgálatát, vagy akár 
a kultúra és a tudomány előmozdítását az 
egész emberiség javára, akkor fedezzük fel, 
hogy ehhez a saját erőnk nem elég! Kiált-
sunk Istenhez és kérjük a Szentlelket, hogy 
valósítsa meg rajtunk keresztül csodáit az 
emberek boldogsága érdekében.
 2. De nem elég szomjazni a Szent-
lelket, hanem hinni is kell Krisztusban: 
„Aki hisz bennem, abban az élő víz forrá-
sai fakadnak” (Jn 7,38) – mondja Jézus. Ő 
maga hivatkozik ebben a prófétai jövendö-
lésre, hiszen így fogalmazza meg ígéretét: 
„Amint az Írás mondja, az élő víz patakjai 
fakadnak belőle”. Ez az ígéret pedig Izai-
ás próféta könyvében olvasható. A messi-
ási kor és a fogságból való szabadulás képe 
egyesül a prófétai vízióban: örömmel merí-
tetek majd vizet az üdvösség forrásaiból (Iz 
12,3). Tehát Jézusban kell felismernünk az 

„Jézusban kell 
felismernünk az Üdvözítőt, 
hozzá kell fordulnunk, 
tőle kell kérnünk 
a Szentlélek ajándékát, 
általa kell könyörögnünk 
az Atyához.”

Üdvözítőt, hozzá kell fordulnunk, tőle kell 
kérnünk a Szentlélek ajándékát, általa kell 
könyörögnünk az Atyához. Élő víznek ne-
vezi Jézus a Szentlelket, mert a Szentlélek 
kegyelme mindig működik, munkálkodik 
bennünk, ha egyszer lakást vesz a szívünk-
ben. „Minden forrásnál bővebben árad, és 
se meg nem szűnik, se meg nem állapo-
dik, se el nem apad”. Ha tehát néha úgy 
érezzük, hogy Egyházunkon, közösségün-
kön a fáradtság jelei mutatkoznak, hogy 
unalmasnak, nehéznek érezzük a hitben 
való kitartást, akkor kérjük a Szentlelket, 
a bennünk lakó Szentlelket, akinek a ke-
resztség óta a templomai vagyunk, aki a 
bérmálásban eltörölhetetlen pecsétet ha-
gyott a lelkünkben, aki várja, hogy hozzá 
kiáltsunk. És akkor nem a puszta emberi 
érzelmek szintjén, nem a közösségi hangu-
latok hullámzásában, hanem az ő műkö-
désének problémákat megoldó és a körül-
ményekben meg a szívünkben diszkréten 
jelentkező hatalmával, vagy éppen szélvész 
módjára a nagy nyilvánosság előtt elsöp-
rően megmutatkozó erejével új életre kelt 
minket és megújítja körülöttünk a világot. 
„Áraszd ki Lelkedet és minden éltre kel, és 
megújítod a föld színét” – imádkozza az 

Egyház a zsoltáros dicsőítése nyomán (vö. 
Zsolt 104,30). 
3. Mindenható Isten a Szentlélek. Kérjük 
őt bátran, kérjük ma is! Ha úgy érezzük, 
hogy nem találjuk a hangot a szeretteink-
kel, a családunk tagjaival, kérjük a Szent-
lelket! Ha úgy érezzük, hogy elöregszik, 
elfárad, érdektelenné válik körülöttünk a 
világ, kérjük a Szentlelket! És ő ad fi atal-
ságot és ő önt erőt a szívünkbe!
 Ha úgy érezzük, hogy anyanyelvünket 
már egyre kevesebben beszélik, hogy gon-
dolataink, szavaink haszontalanul porlad-
nak szét a tompaság és a feledés kozmikus 
ürességében, kérjük a Szentlelket! Ő ura a 
jelennek, a múltnak és a jövőnek. Ha úgy 
érezzük, hogy a világ változása, a környe-
zet pusztulása és a népek hullámzása kö-
zött nem találjuk a biztos pontot és erőt 
vesz rajtunk a félelem, kérjük a Szentlelket! 
Mert Jézus a Szentlelket adja nekünk, hogy 
menjünk el az egész világra és hirdessük az 
evangéliumot minden népnek az idők vé-
gezetéig. Ehhez adja kiapadhatatlan erő-
forrásként a Szentlelket. És ehhez adja eu-
charisztikus jelenlétét: testét és vérét, mely 
számunkra az örök élet kenyere és az örök 
üdvösség kelyhe. Az Eucharisztiáról pedig 
azt tanítja a II. Vatikáni Zsinat, hogy éle-
tünk és keresztény küldetésünk csúcsa és 
forrása. Szentlélek és Eucharisztia: Isten 
jelenléte és működése bennünk. Élet és 
szeretet forrása.
 Hálát adunk a mai szentmisében a Ka-
tolikus Karizmatikus Megújulás magyar-
országi működéséért. Köszönjük, hogy 
már 25. alkalommal találkozhatunk! 
Kérjük, hogy ez a megújulási mozgalom a 
Szentlélek eszköze legyen Egyházunk, né-
pünk és a világ számára! Ámen. 

Foottóó: MMaagggyyyar KKuuríír
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...eezzt 
olyyaann tűűűzzzeel mmooonddttaa, 
hoogyy meeegéérrinteeettte 
a leellkkemmmet...

Első tanúságtevőnket sokan azonosít-
ják magával a Katolikus Karizmatikus 
Megújulással. Talán a legtöbbet tette a 
magyar Megújulás elterjedéséért és ki-
bontakozásáért. Nagy örömmel köszön-
töttük a színpadon Katona István atyát, 
az Emmausz Közösség vezetőjét, 
a Marana Tha Kiadó alapítóját.

Először azt szeretném mondani testvérek, 
hogy én nem csináltam semmit, csak az 
Úr kegyelme és a Szentlélek ereje műkö-
dött, és én engedtem, hogy működjön. 
Azt hiszem, hogy mindannyiunknak ez a 
feladata, hogy mindig engedjük a Szent-
lelket, aki azt szeretné, hogy elfogadjuk 

Őt, engedelmeskedjünk Neki, szeressük 
Őt, hogy Isten országa épüljön rajtunk 
keresztül! 
 Az első kérdés, hogy milyen volt az 
elindulás? Harminchat évvel ezelőtt talál-
koztam valakivel, aki teljesen átadta az éle-
tét Jézusnak. Ez egy húszéves lány volt, és 
örömmel mondta, hogy menyasszony lett, 
de a vőlegényét odaadta egészen az Úrnak. 
Megkeresztelkedett a Szentlélekkel és azt 
mondta, hogy őt már semmi nem érdek-
li, csak az, hogy Isten dicsőségét szolgálja. 
De ezt olyan tűzzel mondta, hogy meg-
érintette a lelkemet. Éreztem, hogy ez nem 
csak egyszerű önátadás, hanem ez egy tel-
jes odaadottság Istennek. – Azt hiszem, 
minden tanúságtételt azzal kell kezdeni, 
hogy hívjuk a Szentlélek tüzét, hogy tűzzel 
tudjuk elmondani, tűzzel tudjuk tovább-
adni a hit üzenetét. 
 Ezután folytatódott azzal, hogy ima-
csoportokat szerveztem, a Kassai téri 
szentmiséket – illetve nem én szervez-
tem, hanem az Úr, a Szentlélek kegyel-
me. Ezek után, ahogy vezetett a Lélek, 
kialakultak a szemináriumok: Gyógyító-, 
Szabadító-szeminárium, s egyre több em-
ber nyílt meg a Szentléleknek. Nagy cso-
da volt, hogy negyvenévi keresztényüldözés 
után kivirágzott a Szentlélek műve Magyar-
országon, Budapesten és mindenütt keresték 
az emberek a Megújulást! Amikor a „sárga 
könyvből”, az énekgyűjteményünkből a 
százezredik példányt is kinyomtattam, ak-
kor úgy rácsodálkoztam a Lélekre, hogy 
mindenütt dicsőítik az Urat Magyarorszá-
gon, nemcsak Budapesten, hanem az egész 
országban a szívek megtelnek a Szentlélek 
örömével… És ez egy nagyszerű dolog! 
Dicsőség az Úrnak!

 Ahogy növekedett a Gyógyító-szemi-
nárium és a Szentlélek-szeminárium részt-
vevőinek száma, úgy adták át egymásnak 
az Örömüzenetet az emberek, hogy mi-
lyen jó dolog az Istennek élni, jó dolog az 
Istenben élni. 
 Megváltoztak az életek, megújultak a 
szívek és nagy-nagy öröm volt tapasztal-
ható a közösségekben, hogy az Isten eny-
nyire szeret bennünket. S ekkor indultak 
el a nagy találkozók, ’92-től kezdve, sta-
dionokban és a Margitszigeten. Olyan fel-
emelő volt, amikor tízezer ember együtt 
magasztalta az Urat a Budapest Sportcsar-
nokban!
 A Szentlélek ezt szeretné továbbítani, 
hogy az a tűz, ami kezdetben volt, az ne 
aludjon ki bennünk! Hogy ápoljuk azt a 
tüzet, erősítsük meg mindig a Szentlélek 
munkáját a szívünkben, ne engedjünk a 
világ visszahúzó erejének, hanem min-
dig teljesebb szívvel és odaadóbb lélekkel 
akarjuk az Urat szolgálni és dicsőíteni!
 A Szentlélek munkájában komoly 
szerepet játszottak a külföldi testvérek, 
az előadók. Gondolok itt Mary Usha nő-
vérre, Margaritha nővérre, Josip Loncárra, 
Mijo Baradára és most utoljára Matt Lo-
zanó testvérünkre. Ők beszéltek nekünk 
a gyógyító és a szabadító szemináriumok 
fontosságáról. Ebben látom a Lélek útmu-
tatását: Törekedjünk rá, hogy minél telje-
sebb szívet tudjunk adni az Istennek. Mert, 
ahogy Pál apostol mondja: aki rab, az nem 
tudja követni Jézust… Ne legyetek a bűnnek 
rabjai, hanem legyetek az Isten szabadságá-
nak a részesei! Tehát ahogy beszéltek a kül-
földi testvérek a szabadító-, s a gyógyító 
szolgálatról, úgy éreztem meg, hogy meny-
nyire fontos ez a szabadság, mert a lelki 

Fotóó: Hufnáágeel KKaataalin, KKérrii Maarriettta
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AA sszzabbaaddd eeemmbbberr 
neemmm kkkööttőőődddikk 
seemmmmmmihheezz,, nneeemm 
fféél sseemmmmmiitttől, 
neemmm aaaggggóódddikk 
seemmmmmmi mmmiiaaattt,, 
mmeerrt eggyyyeedddüülii 
boolddoooggsáággaaa 
azz Isstteenn.

„MMaaggyyyaarrr jöövvőőnnk 
zzáálloooggaa a mmmi 

ooodaaasszzáánnnnássuuunnkk!!”

életnek ez a lényege, hogy szabadon, teljes 
szívvel tudjuk szeretni az Istent és szaba-
don tudjuk követni az Urat!
 Nagy divatja van ma a szabadságnak 
világszerte, de soha nem volt még olyan 
rabság, mint a 20. és a 21. században. Soha 
nem volt még ennyi szomorúság, szenve-
dés, ember ember elleni támadás, mint a 
20. és a 21. században. 
 Ezzel szemben mi szeretnénk az igazi 
szabadságot megragadni, a Lélek szabad-
ságát, hogy a szívünk minden függőség-
től, minden rossztól megszabaduljon és 
megvalósítsuk Isten tervét az életünkben! 
Mert van egy nagyszerű példaképünk, az 
Úr Jézus Krisztus, aki elénk élte a szabad-
ságot. Ő szabadon adta magát a kereszten, 
szabadon adta magát a mindennapi élet 
szenvedéseiben, nem félt a farizeusok tá-
madásaitól, nem félt a megaláztatástól, 
nem félt a szenvedéstől, mert teljes szívét 
átadta az Atyának és a Szeretetnek. 
 Ezt a szabadságot kell nekünk meg-
célozni, hogy a Szentlélek által megéljük, 
megtaláljuk ezt a belső szabadságot. Mert 
aki szabad, azzal hatalmas dolgokat tud 
tenni az Úr! Gondoljunk akár Teréz anyá-
ra, vagy a mai kor nagy misztikusaira. 
Mindegyik megharcolta a szabadságot és 
világraszóló tetteket tudott végrehajtani a 
Szentlélek erejéből. 
 Sok függőség, sok rabság, sok apró 
kötelék van körülöttünk. Néha olyanok 
vagyunk, mint Gulliver a törpék orszá-
gában, hogy ezer szállal vagyunk lekötve 
a földhöz és a mindennapi élet gondjai-
hoz. Ilyenkor könnyen kimondjuk, hogy: 
„Uram, nem érek rá téged szolgálni, nem 
érek rá téged imádni, mert olyan sok dol-
gom van.” Tehát a legfontosabbat, a leg-
szebbet elhanyagoljuk, mert azt mondjuk, 
hogy nem érünk rá. Vagyis ez azt jelenti, 
hogy nem vagyunk szabadok. A Lélek azt 
szeretné, hogyha megharcolnánk ezt a sza-
badságot, ezt a csodálatos ajándékot, hogy 
minden nap tiszta szívvel tudjuk követni az 
Urat. A Szentlélek mindenkit meghívott 
erre. Mindenkit szeretne teljesebb életre 
vezetni. Ez a szabadság nemcsak egy lu-
xus, hanem a boldogság forrása is. Amikor 
azt mondjuk, hogy szeretnénk boldogok 
lenni, akkor tulajdonképpen ez a szabad-
ság témájához vezet. Ha a szívünket átad-
juk az Úrnak, akkor megtaláljuk a szabad-
ságot s ezzel együtt a boldogságot. Mert, 
ahogy Avilai Teréz mondta: „Isten egyedül 

elég!” A szabad ember nem kötődik sem-
mihez, nem fél semmitől, nem aggódik 
semmi miatt, mert egyedüli boldogsága 
az Isten. A Szentlélek ezt a csodát akarja 
végrehajtani bennünk, megajándékozni 
a szabadság örömével, megajándékozni a 
boldogsággal és megajándékozni egy ta-
núságtevő élettel. Dicsőség az Úrnak!

 A következő testvér az első lendület, a hőskor, a nagy idők tanúja, a Megújulás aktív szol-
gálója a kezdetektől. Ma is a Nemzeti Szolgáló Bizottság tagja. Olyan ő, mint Márk evan-
gelista, mindig ott van a nagyok között: Zselepszki Fábián atya munkatársa, jobb keze 
volt. Prófétai lélek, mindig az egész magyar nemzet megújulását tartja szem előtt, különös 
tekintettel a határon túli magyarokra. Az elsők között kezd szociális területen dolgozni a 
Megújulásban, munkatársa a HIFA és az ORA nemzetközi segélyszervezetnek.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
 Bárcsak mind igazakat szólott volna 
az előttem szóló, aki bekonferált engem… 
De ahogy István atya mondta, hogyha 
hagyjuk magunkat a Lélek által vezetni, 
akkor tényleg csodás dolgok történnek 
velünk és az országgal. Tényleg csodákat 
láttunk!
 „Dicsőítsétek a Seregek Urát, mert az Úr 
jó; mert irgalma örökkévaló. Mert ennek az or-
szágnak sorsát jóra fordítom, ahog y eg ykor volt 
– mondja az Úr.” (Jer 33,11) Ha hisszük, 
megtörténik!

 Valójában nekem most nem egyedül 
kellene itt állnom, hanem a Zselepszki 
atyával és éppen ezért a beszámolómat a 
végéről kezdem egy picit, hogy a lényege 
ne maradjon le. Zselepszki Fábián atya 
Kunszentmártonban él és nagyon-nagyon 
hazafelé készül. [A Találkozó óta, 2017. ja-
nuár 7-én elhunyt. - A szerk.] Jelenleg kór-
házban van éppen, viszont megkérdeztem 
tőle, hogy mit üzen a közösségnek?! Az 
egyik mondata az volt, hogy: „Álmodni 
csak nagyokat érdemes.” S azt is mondta 
még, hogy szeretettel köszönt mindenkit, 

Foottóó: MMaagggyyyar KKuuríír
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négy felekezethez tartoztak itt, a Kár-
pát-medencében, így már családon belül 
adott volt a nyitottság, a másság tisztelete 
és elfogadása.
 Amikor a megtérésem elindult, belesze-
relmesedtünk Istenbe, Jézus megérinthető 
közelségbe jött. Állandóan nálunk volt a 
Biblia, és Isten szólt hozzánk, személyesen! 
Talán még néhányan emlékeztek rá, hogy 
virágnyelven telefonáltuk meg egymásnak 
a kapott igehelyeket, mert nem bírtuk ki 
akár a másnapi közösségi találkozóig. S 
ha elmentünk egymáshoz, már perceken 
belül térdeinken voltunk és imádtuk az 
Urat. Igen, akkoriban még gyülekezési ti-
lalom volt és a közösségi alkalmakon nem 
akartunk senki másról tudni, csak Jézus 
Krisztusról, a Megfeszítettről, hiszen nem 
tudhattuk, van-e valaki beépített ember. 
Igyekeztünk óvatosnak lenni, de nem fél-
tünk! Megfi gyelések, lehallgatások, felje-
lentések, rendőrségi kihallgatások voltak, 
de abban az órában maga a Szentlélek be-
szélt belőlünk. 
 Katona atyánál az első Szentlélek-sze-
minárium két évig tartott, a Tömő utcá-
ban. Jó alapozás volt. Sok közösség lett 
ebből. Arra nagyon odafi gyeltünk, hogy 
csak megtisztult szívvel lehet közösséget 
vezetni, és éppen ezért törekedtünk arra, 
hogy minden egyes közösségi alkalom 
előtt, ha szükséges volt, elmentünk gyón-
ni. Nem terhelhettük a saját bűneinkkel 
a közösséget. Aztán jöttek a karizmák... 
Félve és csodálkozva néztük, de tanul-
tuk is a ka- rizmák gyakorlását. Amikor 
megkaptam a prófétaság ajándékát, azzal 
a mondattal kezdte az Úr, hogy: „Szíve-
tekbe írom nevemet, tűzzel írom bele”. 
Hálás vagyok István atyának, mert min-
dent, amit kaptam türelmesen elolvasott. 
És volt, amikor egy A4-es oldalból három 
mondatot hagyott meg, hogy ez biztosan 
az Úrtól van. 
 A szabadító szolgálatot a szabadkeresz-
tényeknél ismertem meg. 
 Seregnyi „szent véletlen” történt... Az 

én feladatom az volt, hogy kapcsolatokat 
keressek, erre használt fel az Úr. 1981-82-
ben osztrák testvérekkel találkoztam. A 
bécsújhelyi Kuntner püspök atya éveken ke-
resztül volt a háttérből lelki tanácsadónk. 
Az egyik testvér rendszeresen átcsempész-
te a vasfüggönyön keresztül a karizmati-
kus könyveket. István atya pedig lefordít-
tatta. Kapcsolatba kerültem az ördögűző 
Karl Ecker atyával, sokat segített nekünk 
tapasztalataival. A burgenlandi karizma-
tikusok révén többször is részt vehettem 
Tomislav Ivančič atya szemináriumain, s az 
ott hallottakat átadhattam a havonkénti 
papi és közösségvezető találkozóinkon, 
illetve kinyílt az út Paray-Le-Monialba, 
hogy majd 1985-ben meghívjuk Hervè 
Maria Cattát. Így alakult meg nálunk az 
Emmanuel közösség. 1984-től kezdtünk 
Felvidékre járni, Kassára Molnár Laci két-
nyelvű közösségéhez. Aztán ebből elkez-
dődött a gyönyörű szlovák megújulás a 
földalatti egyházban is. 1986-ban Zselep 
atyával Berlinben felekezetközi, megújulá-
si konferencián vettünk részt, itt találkoz-
tam Peter Fischerrel, és a vele való kapcsolat 
révén jött létre az evangelizációs központ 
Ménfőcsanakon. (Meg Erdélyben is.)
 1989. június. Svájc, Disentis: Európai 
karizmatikus konzultáció. Marik Jóskával 
voltunk kint. Azt kérte az Úr, hogy adjuk 
oda az életünket Európáért. Harmincné-
gyen voltunk katolikusok, odaadtuk. Ott 
mondták, hogy a határon túli magyarok-
kal vegyem fel a kapcsolatot. Elhittem, 
hogy az Úr kért meg erre. Augusztusban 
már Zágrábban jártunk, Ivančič atyánál, 
karácsony után pedig Erdélyből Kecskés 
Laci jelent meg. 1991-ben Vajdaságba 
mentünk imádkozni Zselep atyával egy 
Szentlélek-szeminárium kapcsán. 
 Országjárásaink során Zselep atyával 
nagy-nagy hittel imádkoztunk, és Jézus 
nevében mindig lefoglaltuk az országot. 
Tudtuk, hogy az Úré és nem engedtünk 
belőle!
 Feladatunk kifejezetten ránk, mag yarokra 

és hogy fogadjátok el a Szentlélek összes 
ajándékát Isten nagyobb dicsőségére.
 Egy-két mondatot a prédikációiból: 
„Egy egész örökkévalóság sem elég, hogy 
megismerjük Jézus benső életének csodá-
latos létgazdagságát”. Zselepszki atya na-
ponta órákon át nézi a keresztet, ahogy 
fekszik az ágyban. Reggelenként moso-
lyogva ébred, és amikor megkérdezzük: 
„Atya, hol jártál az éjjel?” – csak mosolyog. 
S amikor néha bemegyünk hozzá éjszaka, 
a karjai fönt vannak és mindig áld vala-
kit, néha mind a két kezével. Aztán azt is 
üzente: „Szeressétek egymást, mert a föl-
dön ez a legnagyobb érték.”…„Legyetek 
közbenjárók!” S megkérdeztem tőle, hogy 
Atya hogyan lehet hűségesnek maradni? 
Annyit mondott: „A hűség kulcsa a szív 
szabadsága.”
 Gondoltam, hogy néhány dolgot el-
mondok magamról: 1949-ben születtem 
Keszthelyen, 1972 óta élek Budapesten, 
húsz évig ápolónőként dolgoztam. Gye-
rekkoromtól napi áldozó voltam, majd itt 
Pesten közösségekbe is jártam; ahol csak 
lehetett, segítettem – s valójában nagyon 
meg voltam elégedve önmagammal, a jó-
ságommal, az önzetlenségemmel, egyszó-
val: az én „életszentségemmel”. Szerencsé-
re Jézus másképp gondolta. 1980. október 
18-án, legjobb barátaimat, egy nazarénus 
házaspárt látogattam meg. Imádkoztunk, 
és ott, este 10 órától kezdődött a megtéré-
sem. Két nap múlva bekerültem Katona 
István atya mindkét közösségébe. 
 Ami a családi hátteret illeti: szüleim 
mindketten még a Szent István-i Magyar-
országon születtek, Erdélyben és Burgen-
landban, 1920-ban jöttek át. Hatan va-
gyunk testvérek. Szüleim rendíthetetlen 
hite, Istenbe vetett bizalma és Magyaror-
szág szeretete a legszebb örökségünk. Ön-
maguknak is és nekünk is igen magasra 
tették a mércét: Szentek akartak lenni és – 
szentül haltak meg. Megalkuvás és félelem 
nélküli bátor keresztények voltak, akik a 
belőlük sugárzó derűvel és örömmel na-
gyon sok embert vezettek Istenhez. Talán 
néhányan hallottátok a katolikus költő-író 
Szent-Gály Kata nevét. Ő az Édesanyánk. 
Ebben a hónapban lenne 100 éves. Szá-
momra nagy ajándék, de egyben kihívás is 
ilyen rendkívüli szülők gyerekének lenni!
 Az évszázadok során őseim hét-nyolc 
nemzetből találkoztak össze, és legalább 

Aztán jöööttek a kkarizmák... 
Félve éss csodálkozva nnéztük, 
de tanuulltuk is aa karizmmák 
gyakorláását.
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szabott feladat: a szívek szeretetszövetségében, 
bizalomban és eg ységben védeni a keresztet és a 
kereszténységet. Ez Szent István óta nem válto-
zott. Hiszem, hogy Isten Mária országában 
maga akar cselekedni csodás dolgokat, de 
rajtunk keresztül, ha engedjük.
 A jövő útját én úgy látom, hogy éljük 
meg tudatosan és odafi gyelve a bennünk 
élő Szentháromság közösségét. Tudniil-

lik, ha ezt meg tudjuk tenni, képtelenek 
leszünk a másik emberre féltékenykedni 
vagy megítélni. Jézus múlt időben mond-
ja, „Bízzatok, én legyőztem a világot!” – 
hát álljunk a győztes oldalára! És még egy 
mondat: Szent Márton napja volt tegnap, 
holnap az összes magyar boldog és szent 
napja lesz. Figyeljünk rájuk! Az ő útjuk 
sokszor a vértanúság. Magyar jövőnk zá-

loga a mi odaszánásunk, és az Úr nem fog-
ja megspórolni Magyarország megújulása 
érdekében a mi vértanúságunkat. Öröm-
mel készüljünk rá, az Úr majd megadja az 
erőt! Ámen.

keerreeseeemmm, UUUUraammm…………”„AAAA tttee aarrrccoooddaat 

MMinden Taláálkozzó egyik sszzellemi csúcspspontja a a szennttségimáddás. BBuddapest leggnaagyobb b temp-
llomává aalakíítottuuk át a Jééggcsarnokkot azzálttaal, hoogy JJéézus vallóóságosaann belépett köözénk. AA szol-
ggálatot kkét attyya vvezette azz ifj abb korossztállyyból:: Fábbrry Kornnél az EEmmanuel Köözösségbből, aki 
aa 2020-as Buudappesti Nemzzzetközi EEuchaariszztikuss Konnffeerencia sszervezzőiirodájánaak vezetőjője. Va-
llamint MMohoos GGábor atyyya, a MaMagy KKatoolikuss Püüsppöki Koonferennciia titkáraa, aaki egyyben  a 
kkarizmaatikuss megegújulás sszzzolgálattáával meggbízott szzemmélyi plébánoos az Eszterrgoom-Buddapesti 
FFőegyházzmeggyébeen. Hogy mmi törtéént, aaz arrcokrról, aa kképekrőől világgossan leolvaashaató.

277. zzsooolttáár 888. veeerss

Foottóó: Kéérri MMMaarrrieetttta
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A következő tanúságtevő trió papi tagja sokak szerint az egész Megújulás plébánosa, 
a Szentlélek-szeminárium tartás és a zarándoklat-vezetés magyar bajnoka, valamint a 
gyóntatásban eltöltött órák Guiness-rekordere. Az első Országos Találkozótól kezdve nagy 
összejöveteleink leghűségesebb háttérmunkása – most is az ő szentmise-kellékeit, deko-
rációit használjuk. Egy házaspárral együtt idézi meg a múltat: ők az egység emberei. A 
Megújulás közösségei közötti kapcsolatok első kezdeményezői. Az Országos Találkozók, az 
Országos Tanács, a Nemzeti Szolgáló Bizottság, a karizmatikus iroda (kezdeti nevén Karin-
form) működésének elindítói, a magyarországi Emmanuel Közösség alapító-vezetői.

Keemmmennneess GGááboorr attyyaa 
Maarik JJóózzsseefff és EErzzssi

„„EEbbbbenn aazz ooorsszzáágbbbaan 
KKriiiszzttuuss ggyyőőzzzööön!”

Marik József: Egy kicsit az előzményeink-
ről: Mi az Erzsivel az a kategória vagyunk, 
akik nem a legmélyebbről kerültünk föl és 
nem a legsötétebb – hogy mondjam – elve-
tettségből tértünk meg, és lettünk hívők és 
keresztények, hanem így születtünk, ilyen 
családban nőttünk föl és így kerültünk 
egymás mellé, és így lett családunk, és így 
lettünk egy nagyon jó katolikus család. És 
mégis, olyan harmincöt és negyven éves 
korunk között, egyszercsak a szívünkben 
elkezdett valami motoszkálni, hogy lehet, 
hogy ennél valami többet is lehetne, lehet, 
hogy ennél valamivel többet is kéne…

Marik Erzsi: Igen, valóban nagyon fontos 
szerepe van annak, hogy gyerekkorunktól 
kezdve az Úrban élhettünk, hogy hívő 
családból származtunk. Én első elemista 
koromtól kezdve egészen érettségiző ko-
romig minden nap szentmisére mentem, 
ott voltam az Úrral. De mégis, ahogyan 
Jóska mondja, megérintette valami más a 
szívünket, amikor már négy gyermekünk 
volt. És én biztosan tudom, hogy a Szent-
lélek volt, aki megszólított minket és mi 
igent tudtunk mondani. Itt még egy szóval 
azért köszönetet szeretnék mondani való-
ban Katona István atyának, Pintér Ilcsi-
nek, Gábor atyának és mindenki másnak, 
akik segítettek minket ebben. 

Minket igazából Jóska testvére, Tamás atya 
húzott be a karizmatikus megújulásba a 
Szentlélek által. Csopakon nyaraltunk és 
mindig hozta a diákjait oda. Először na-
gyon nem szerettem őket, mert mindig 
csak imádkoztak, de rendetlenséget hagy-
tak, nem főztek rendesen, nem mosogat-
tak, és sok ember volt ott. És ez nekem nem 
tetszett. De mégis, aztán úgy alakult, hogy 
a szolgáló Mártából Mária lett, aki oda-
térdelt az Úr lába elé. Amikor Tamás rám 
tette a kezét és imádkozott értem, akkor 
eltöltött a Szentlélek. Összeroskadtak a lá-
baim és egy olyan csodálatos dicsőítő imát 
kezdtem el mondani, amire azt mondta az 
ott lévő lelkiatyám, aki négyéves korom-
tól volt a lelkiatyám, Benei Györg y atya: 
„Erzsi, te ilyet soha nem tudnál magadtól 
mondani, ismerem a te nyelvjárásodat… 
De én, mint pap se tudnék, egy nap alatt 
se összeállítani ilyen imát.” Ez volt az én 
Szentlélekben való megkeresztelkedésem.

Marik József: Nekem egy kicsit tovább 
tartott... Amikor a testvéremet, Tamás 
atyát exportálták Ausztráliába, akkor 
az egyik imacsoportját rám hagyta. Azt 
mondta: „Jóska, most ezentúl te csopor-
tot fogsz vezetni.” Hát akkor én a Meg-
újulásról csak annyit tudtam, hogy van. A 
Szentlélekről még kevesebbet. De el kellett 
kezdeni a csoportot vezetni, rendszeresen 
találkoztunk, gyakorlatilag ’82 óta min-
den kedden volt házicsoport vagy keddi 
közi. És ez valahogy az életünk részévé vált 
és ebben az imádkozó kis csapatban én 
magam is egyre mélyebben megtaláltam, 
megtaláltam azt, hogy kihez kell igazán 
ragaszkodni, kiben jó igazán bízni és ki 
az, aki kivezet bennünket a gödreinkből. 

Kemenes Gábor: Sok szeretettel köszönte-
lek benneteket! Nagyon jó volt Ilcsi szavait 
hallgatni. Elmondta azt a mondatot, ami 
olyan nagyon meghatározó lett az életem-
ben. Ez pedig nem más, mint a papi, szen-
telési jelmondatom: „Nem akarok köztetek 
tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, 
a Megfeszítettről!”. S ezt próbáltam élni 
életemben, és valamikor, amikor Pestre föl-
kerültem, egy nagyon érdekes helyre káp-
lánnak, a vidéki Palóciából, akkor jött egy 
testvér és megkérdezte: „Te nem vagy vélet-
lenül karizmatikus? Te nem vagy Szentlel-
kes?” Hát mondom: „Nem.” Nem tudom, 
de igazából akkor már nagyon bontakozott 
bennem a Lélek, s nagyon sok ajándékot 
kaptam Tőle. S akkor kezdtem odafi gyelni 
arra, hogy a Lélek hogyan munkálkodik. 
Akkoriban sokminden történt már szerte 
az országban. Sok olyan dolog, amire oda 
kellett fi gyelni. Nagy segítségemre volt, 
hogy a Regnum Marianum papi közös-
séghez tartozhatom, jó dolgok indultak el 
akkor az életemben, de azt is éreztem, hogy 
sokkal nagyobb tűzzel és örömmel kellene 
tudni élni… és akkor kezdtek jönni a hí-
rek, hogy valami megújulás történik szerte 
a világon, és így indult el az én életemben is 
a nagy kívánság, a nagy vágy. Egyre hallot-
tunk híreket, s voltak külföldi találkozók, 
de erről Jóska fog többet mondani.
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A másoddik Találkkozón 
a Margittsszigetenn egyik 
testvérüünnk az Úrr csodájjával 
fölállt a ttolószékkből 
és elkezdddett szalladni fööl-le 
a lépcsőkkön. 

társunkkal együtt – nem sorolom fel a ne-
veket –, elkezdtük gyűjteni a karizmati-
kus közösségeket. Így alakult meg később 
a Karinform a mi lakásunkban. Akkori-
ban mi kétszázötven imaközösséget tar-
tottunk számon!

Kemenes Gábor: És valóban így volt: 
a közösségek akkoriban igényelték azt, 
hogy legyenek találkozók. Kellettek olyan 
alkalmak, ahol az atyák összejöttek, iz-
galmas találkozók voltak a Szent Család 
templomban a Szondi utcában, a VI. ke-
rületben, ahol először azok az atyák gyűl-
tek össze, akik valahol érintettek voltak 
és közösségek tartoztak hozzájuk és pró-
bálták keresni azt, hogy hogyan is lehetne 
tenni ebben az országban. S akkor már az 
országban is voltak változások. Egyre job-
ban érződött a szabadság utáni vágy. Volt 
vágyakozás már az országban arra, hogy 
az evangéliumot élő módon kellene meg-
valósítanunk, és ebben a várakozásban 
jött aztán a politikai fordulat is, s aztán 
jött az a nagy-nagy ajándék, hogy a Szent-

atya 1991-ben itt járt Magyarországon. S 
ezt egy hatalmas nagy előkészület előzte 
meg, és nagyon nagy találkozók jöttek 
létre. Annakidején Balás Béla püspök atyá-
val – akkor persze még nem volt püspök 
– nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az 
ifj úsági találkozó a Népstadionban létre-
jöjjön. S nem csak ott, meg a Hősök te-
rei nagymisén, de valahol egy nagy-nagy 
vágyakozás és várakozás volt arra minde-
nütt, hogy ebben az országban Krisztus 
győzzön, Krisztus szeretete legyen jelen. 
Ezért ott volt bennünk a vágyakozás, hogy 
nekünk össze kellene gyűlnünk, azoknak 
is, akik odaadják az életüket Krisztusnak, 
vagy akik átadták az életüket, akik meg-
értették a Szentlélek örömét. Így jött az-
tán a gondolat, hogy kellene egy országos 
találkozó. Hát vagyunk valamennyien, 
meg kellene egymást erősíteni, s akkor 
történt... Mikor is?

Marik József: 1992-ben, szeptember 19-
én volt az első Országos Találkozó a Kis 
Körcsarnokban. Az egy kicsit kisebb csar-
nok volt, mint ez, de sokkal jobban tele 
volt. Nekem a sok csodálat és gyönyörűség 
között egy mondat maradt a szívemben, 
amit azóta is őrzök. Egy szabadkeresztény 
testvérem mondta a találkozó után: „Most 
már tudom, hogy Jézus Krisztus valóságo-
san jelen van az Oltáriszentségben”. 

Marik Erzsi: Ezek az Országos Találko-
zók valóban az Isten csodái. Úgy indultunk 
neki, hogy soha nem volt egy fi llérünk sem, 
és meghirdettük az Országos Találkozót és 
mindig bejött a pénz, hosszú éveken át, ti-
zenvalahány évig és még tovább is, most is, 
máig is, mindig bejött a Találkozó ára, ak-
kor az elején még csak utólag.
Az első találkozóról csak röviden, a többit 
nem soroljuk föl. Tehát ’92 szeptember 19-
én volt a Körcsarnokban, a mottója: „Jöjj 
Szentlélek!” Előadók voltak: Katona István 
atya, Kovács Gábor atya, Zselepszki Fábián 
atya, Marik Tamás. Vendégek voltak: Dem-
bowski püspök atya, Kim Collins, Hervè Ma-
ria Catta és Cassanova püspök atya. Másért 
is nevezetes volt ez a Találkozó, mert tulaj-
donképpen a világ katolikus karizmatikus 
megújulásnak a 25. évfordulója volt ez. Az 
első Találkozó tehát a Kis Körcsarnokban 
volt, hogy még hirdessük az Úr csodatet-
teit, a második és a harmadik a Margit-
szigeten. A második Találkozón a Margit-

Merthogy gödreink, azok vannak, most is. 
Akkor is voltak, de mindig volt, aki kihoz-
zon belőle: Jézus.

Marik Erzsi: Ahogy haladtunk az ima-
csoporttal és a Szentlélek vezetett minket 
előre, sok keresgélés után megtaláltuk az 
Emmánuel Közösséget és ott elköteleződ-
tünk mélyebben az Úrnak. De egy picit 
még visszamennék: ebben az útkeresésben 
Lengyelországba is eljutottunk, Gnieznó-
ba 80-as évek vége felé, ahol egy hatal-
mas karizmatikus találkozón vehettünk 
részt, és rácsodálkozhattunk arra, hogy 
más országokban tízezer ember összejön 
egy stadionban, fölrakja a kezét, dicsőíti 
az Istent és szabadon használják a kariz-
máikat. Ez egy nagyon nagy lökést adott 
nekünk, és hazafelé az úton imádkoztunk 
együtt a kocsiban és azt a meghívást kap-
tuk akkor: „Gyűjtsétek össze a katolikus 
karizmatikus közösségeket Magyarorszá-
gon.” Ez nagyon megérintette a szívünket, 
engedelmeskedtünk a Szentléleknek és sok 
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szigeten egyik testvérünk az Úr csodájával 
fölállt a tolószékből és elkezdett szaladni 
föl-le a lépcsőkön. Fantasztikus volt ez az 
élmény. És sorolhatnánk még nagyon so-
kat, de az idő rövidsége miatt most csak 
ezeket…

Marik Jóska: És nem csak az Országos 
Találkozók történtek, hanem az Úrnak 
számos csodája kísért minket. El sem tu-
dom képzelni, mivel érdemeltük ki, hogy 
ennyi csodának a közelében ott lehettünk 
egyáltalán, hogy körbejárhattuk az orszá-
got, hogy megismertük a Szent András 
Iskolának a kurzusait és számosan részt 
vettünk és számosat tartottunk, és hogy 
a Szentlélek-szeminárium nemcsak ne-
künk hozott megújulást, hanem rajtunk 
keresztül még sokan másoknak is, és hogy 
a közösségünk még ma is számos ilyen 
szemináriumot szervez, és látjuk a gyü-
mölcseit... Hogy az Alpha kurzust az el-
sők között tartottuk itt Magyarországon, 
és ennek is számos gyümölcsét láttuk. És 
hogy lobbannak fölfelé az Őrtűzek, ugye-
bár, és egyre több olyan hely van az or-
szágban, ahol egyre többet és egyre töb-
ben imádkoznak 24 órát, 168 órát, mert 
ez a legfontosabb, hogy folyamatosan az 
Úr előtt legyünk és Őt dicsérjük és dicső-
ítsük! És ha így teszünk, akkor van jövője 
a mi megújulásunknak. Ha így teszünk, 
akkor van jövője a mi országunknak is.

Kemenes Gábor: A megújulási találko-
zók mellett aztán nagyon nagy ajándék 
volt az, hogy Csepelen, amit régen vörös 
Csepelnek mondtak, ott volt egy hatal-
mas nagy Jézus-felvonulás! Eleinte nem 
volt bennünk túl nagy bátorság, de azért 
Jézust dicsérve összefogtak a különféle fe-
lekezetek tagjai, akik átadták az életüket 
Krisztusnak. Együtt jártuk végig az utat, 
együtt énekeltünk és dicsőítettünk, és ez 
egy fantasztikus felvonulás volt. Amikor 
kilométer hosszan együtt szólt az ének, és 
azt technikailag is meg lehetett oldani, s 
együtt zúgott ott a nagy panelházak kö-
zött a dicsőítés, megrendítő élmény volt. 
S aztán ott, Csepel szívében, a Víztorony 
környékén, volt egy nagy-nagy dicséret, 
ott megálltunk és egy nagy közös imád-
sággal fejeződött be. Fantasztikus élmény 
volt. S aztán volt ennek következménye, 
jött a következő is, amikor a menet a Par-

lamenttől indult és a Tabánnál volt a vége, 
és végigjárták az utat a keresztények, meg-
imádkozva a várost, imádkozva a váro-
sért.  Fantasztikus élmény volt ez. És nem 
sokkal előtte voltak testvérek, akik körül-
járták Budapestet különféle felekezetek-
ből, három nap alatt körbeimádkozták a 
várost. Nem ebből született, a Városmisz-
szióval volt kapcsolatban, de fantasztikus 
ajándék volt, hogy hasonló módon mű-
ködni kezdett a Rózsafüzér Zarándoklat 
is, ami körbeimádkozta a várost. Ezek, azt 
hiszem, mind-mind a Lélek ajándékai és 
gyümölcsei, meg talán annak a felajánlott-
ságunknak is, hogy mi Mária országa va-
gyunk és Mária oltalmát kérhetjük. 

Marik József: Istennek hála, a Rózsafüzér 
Zarándoklat nem csak körbeimádkozta, 
hanem minden évben körbeimádkozza 
Budapestet. Sőt, körbeimádkozta már a 
Balatont is, és még számos helyét az or-
szágnak. Bíztatlak benneteket, hogy a 
saját helyeteken, a saját otthonaitok kör-
nyékén járjátok körbe a területet, mutas-
sátok föl Jézus nevét és mutassátok föl a 
Szent Szűz közbenjáró erejét, mert nagy 
hatása van! A Budapesti Városmisszióról 
még két-három szót. Amikor mi az Em-
mánuel Közösségbe kerültünk, akkor egy 
nemzetközi kapcsolatrendszerbe is be-
kerültünk, és pont az Emmánuel Közös-
ség volt az, aki az akkori párizsi érsekkel 
együtt eltervezte, hogy kéne valamit csi-
nálni azért a nagy városért, ott Párizsban. 
Aztán, ha már ott csináltak, akkor csinál-
tak Bécsben is, Brüsszelben is, Lisszabon-
ban is ilyen városmissziókat. A Bíboros úr 
az első, bécsi városmisszión jelen volt és 
kedvet kapott – hála Istennek –, és így lett 
az utolsó városmisszió Budapesten 2007-
ben, és azt hiszem, hogy sokan megtapasz-
taltátok, hogy akkor egy kicsit valahogy a 
levegő megváltozott Budapesten. Azóta is 
nagyon sok minden történik abból a len-
dületből, amit annakidején szereztünk, és 
nem véletlen az, hogy most újabb nagy 
eseményekre készülünk, hogy Eucharisz-
tikus Világkongresszust fog Magyarország 
rendezni, és hogy erre nagyon-nagyon sok 
imádkozó és dolgozó keresztény katoli-
kusra lesz szükség!

Kemenes Gábor atya: Milyen jó dolog, 
hogy éppen a köztünk levő Fábry Kornél 
atya lesz ennek az egyik motorja! Nagyon 
komolyan mellé kell állnunk és segítenünk 
őt ebben a szolgálatban, hogy valóban ez a 
nagy találkozó ne csak annyi legyen, hogy 
kipipáljuk, hogy Budapesten volt, hanem 
hozzon ennek a városnak tüzet, hozzon 
ennek a városnak megújulást. És igazából 
volt egy másik dolog is, amiben úgy tu-
dom, hogy mi tartottunk ki: sok-sok évvel 
ezelőtt néhányan elhatározták, fölmentek 
a hegyre imádkozni a városukért. Aho-
gyan Pünkösdkor az apostolok imádkozva 
várták a Szentlelket, így indult el egy moz-
galom Európában: Pünkösd Európa felett. 
És ez az imádság arról szólt, hogy ott a vá-
rosért, kiterjesztett karral könyörögjünk és 

Jézust ddicsérrve 
összefooogtak a külöönféle 
felekezzzetek ttagjai, akik 
átadtáák az életükeet 
Krisztuuusnak...
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Imádkkoozzunkk, egyyre 
mélyebbbben aadjuk át az 
életünnkket, mmert ezz az 
ima fogg megmenteeni 
minkett is és hazánnkat 
is, és aa Megúújulástt is!

kiáltsunk, hogy adjon az Úr védelmet és 
oltalmat annak a városnak! És nem vélet-
len, hogy a Városmisszió záró szentmiséje 
is ott volt fönt a Gellérthegyen, ahol annak 
idején az első imádság volt Európa fölött.

Marik József: Ezennel szeretnélek benne-
teket meghívni, jövő Pünkösd vasárnapra 
a Gellért hegyre, mert azt az imádságot is 
folytatni akarjuk!

Marik Erzsi: Zárásként el szeretném nek-
tek mondani, hogy amikor egyszer Can-
talamessa atya itt járt Magyarországon, 
mondott egy olyan mondatot, ami örökre 
a szívembe vésődött, és azt hiszem, talán 
ez a továbblépés útja is. Amikor arról be-
szélt, hogy a Szentlélek olyan, mint a ma-
gasfeszültségű áram, ami turbinákat hajt 
és nagyon hasznos dolgok lesznek belőle. 
De ezt a magasfeszültségű áramot szigetel-
ni kell valamivel, mert ha nem szigetelik, 
akkor agyonvágja azt, aki a közelébe ér. 
És a két szigetelőszalag az engedelmesség és 
az alázatosság. Ez nekem örökre a szívembe 
íródott, és erre kérlek titeket is, hogy en-
gedelmeskedjünk a Szentlélek hívásának: 

legyünk alázatosak, engedelmeskedjünk a 
hívásának és mondjunk IGEN-t, mert itt 
az idő, hogy ez az ország megváltozzon! Ez 
az ország egy csatatér most, szellemi harc 
folyik. Többször megkaptam képekben az 
Úrtól, hogy a fekete lovassereg, amely kör-
beveszi az imádkozó embereket, nem tud 
áttörni az imádságnak ezen a falán. Tehát 
imádkozzunk, eg yre mélyebben adjuk át az éle-
tünket, mert ez az ima fog megmenteni minket is 
és hazánkat is, és a Megújulást is!

Kemenes Gábor: Sokáig nem értettem Je-
nőéknek azt az énekét, hogy miért is kell 
énekelni: „Hűség, drága kincsem, hogyha 
már semmim nincsen, én őrizlek a szívem-
ben”. De egyre jobban érzem a felelősséget, 
hogy ezt nagyon meg kellene tanulnunk 
és élnünk. Nag yon nag y dolog, hog y odaadtuk 
az életünket, hog y elindultunk az Úr útján, de 
ebben nag y-nag y hűséggel ki kell tartanunk. S 
ha odateszem napról napra az életemet, és 
egyre jobban tudok szeretni, egyre jobban 
átengedem magam az Ő vezetésének, ak-
kor Ő fog használni és Ő fog megdicsőül-
ni, és – azt hiszem – ez lesz a jövőnk: hogy 
Ő munkálkodjék, hogy önmagamat Neki 

egészen átadva Ő legyen egészen az Úr az 
életemben. 

Marik József: Amikor tegnap imádkoz-
tam a mai napért, hogy esetleg milyen bib-
liai üzenetet tudnék nektek átadni, most 
igazán nem ünneprontásként, de azért a 
szívetekre szeretném helyezni a Jelenések 
könyvének a második és harmadik feje-
zetét. Tudjátok, ahol a különböző egyhá-
zaknak írt levelekről van szó. Majdnem 
mindegyikben ott van az, hogy „de van 
egy kifogásom ellened”. Nézzen mindenki 
a szívébe, hog y vajon milyen kifogása lehet az 
Úrnak ellene, amitől nem működik a Szentlélek 
eléggé benne és körülötte. És újuljunk meg Lé-
lekben, mert ez a mi hivatásunk. Ámen.

Foottóó: Kéérri MMMaarrrieetttta
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Amivel kezdődött, amivel végződött, s ami-
vel át volt itatatva a Találkozó: dicsőítés, 
dicsőítés és dicsőítés… A karizmatikus meg-
újulás egyik alapkegyelme. Vágytunk rá, 
hogy a régi idők zenészei, dicsőítésvezetői 
és az újak együtt, egységben szolgáljanak. 
Tudtuk: „édes és gyönyörűséges a testvérek 
egysége”, és „csak oda küld áldást az Úr és 
életet örökké” (vö. Zsolt 133). Láttuk, meg-
tapasztaltuk, köszönjük! 

A zenekar tagjai: Bartal József (szólógitár), Bár-
donicsek László (zongora), Csiszér László (gitár, 
ének), Flach Ferenc (gitár, ének), Flach Gabi (ének), 
Homoki Mária (ének), Kecskés László (gitár, ének), 
Kis Juhász István (dob), Lakner Rita (ének),  Ma-
g yar Krisztina (ének), Márta Barbara (ének), Márton 
Anett (ének), Márton Gábor (gitár, ének), Márton 
Margitta (hegedű), Noé Zoltán (ének, ritmushang-
szerek), Rőmer Károly (gitár, zongora, ének), Szen-
te Szilvia (hegedű), Váradi Tibor (basszusgitár)

Footóó: MMMaaggyyaarr KKuuurírr

Foottóó: Kéérri MMMaarrrietttta
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A régi híres somogysámsoni csendes 
napok házigazdája, a Megújulás egyik 
legkeresettebb tanítója, lelkigyakorlat-veze-
tője, számos könyv szerzője. Egyik úttörője 
annak, hogy a Megújulás megtalálja a 
helyét a plébánián, mindezt a gyakorlat-
ban műveli évtizedek óta kaposvári plé-
bánosként. Egyik fontos lelki vezetőnk, aki 
folytonos elmélyülésre hívja a Megújulást. 
Sokan várjuk megszólalását!

Mielőtt ide ki kellett volna állnom tanúsá-
got tenni, lent voltam a kápolnában és azt 
hallottam, hogy „Jöjjetek hozzám mind-
nyájan, akiknek fázik a lába, a térde, a keze 
– én felmelegítem őket.” Hogyha valaki 
nagyon átfázott, akkor menjen közel az 
Úrhoz, melege lesz. Nehéz megszólalni az 
ősök, a nagy elődök után, akikkel nálunk 
a Megújulás kezdődött. 
 Az én Szentlélekben való megúju-
lásom ugyanúgy történt, mint a tiétek. 
Megkeresztelkedtem, és ekkor a régi em-
ber meghalt, az új megszületett és szí-
vembe árasztotta Isten a Szentlelkét. At-
tól kezdve a Szentháromságban élek. És a 
Szentháromság él bennem. Ezt a csodát a 
Megújulás segítségével fedeztem fel. Ta-
nultam róla, de tapasztalatom nem volt. 
 Hogyan találkoztam a karizmati-
kus megújulással? 1983-ban részt vettem 
egy illegális papi lelkigyakorlaton, ahol a 
Szentlélek nagy „akrobatái” voltak jelen. 
Michael Marsch, Zselepszki Fábián, Katona Ist-
ván, Maklári István és a többiek. Volt húsz 
pap és ők imádkoztak értem. Rám tették a 
kezüket és olyan lett az egész, mintha egy 
ugrócsoport tagja lennék. Én álltam az ug-
ródeszka egyik végén és ez a sok „Szent-
lélek-akrobata” puff , ráugrott a másik vé-
gére, én pedig elröpültem. 

 Olyan szinten, hogy otthagytam a 
lelkigyakorlatot, mert annyira betöltött a 
Szentlélek, hogy nem bírtam egy helyben 
maradni. Meggyógyultam fi zikailag, új-
jászülettem Szentlélekben, elkezdtek élni 
a szentségek, és aztán elkezdtem égni én 
is a Szentlélekben – azóta próbálom ezt a 
tüzet, ezt a  lángot másoknak is átadni. 
Nekem a Megújulás egyik legnagyobb 
ajándéka nem a látványosság, hanem a 
csend volt. Több évnyi lángolás után Jé-
zus elvitt engem a csendbe. Plébános let-
tem Somogysámsonban, ahol nem volt 
sok minden, de a legnagyobb ott volt: az 
Oltáriszentségben jelenlévő Jézus és azt 

tettem ott, amit előtte már káplánként is 
felfedeztem. 
 Harminc éve minden nap életem leg-
fontosabb dolga az, hogy nem csinálok 
semmit, hanem ott vagyok az Úr előtt és 
hagyom, hogy működjön. Ez a semmitte-
vés a forrás, és megengedem Neki, hogy 
a szívemre beszéljen. Elég makacs vagyok, 
van, amikor nem engedelmeskedem, van, 
amikor engedelmeskedem. Ebből indult a 
csendes napok ajándéka. Meghívtam em-
bereket Szentségimádásra, böjtre és csend-
re és elkezdtek jönni. Nem tudom hogyan 
történt. 
 Közben az Eucharisztiát, az Szentség-
imádást összekapcsolta Jézus az életemben 
a sérültekkel, a szegényekkel. Befogadtam 
őket a plébániára és mind a mai napig azt 
gondolom, az egyik legfontosabb ajándék, 
amit megértettem, hogy az Oltáriszent-
ségben megtört Krisztus és a megtört em-
ber ugyanaz. 
 Ebből a csendes szentségimádásból 
nőtt ki egy életközösség Somogysámson-
ban, aztán a Szentlélek továbbvitt Kapos-
várra. A Szent Imre templom plébánosa 
vagyok 23 éve, és ott is ugyanezt csinál-
tam. Az első naptól kezdve kialakítottam 
a szentségimádásnak a helyét és az idejét. 

VVaarrrggaaa LLááásszzzlóó aaatyyyaa

Meggyyóógyulttam 
fi zikaillag, újjjászülettem 
Szentlééélekbeen, 
elkezddttek élnni 
a szentttségekk, és aztán 
elkezddttem éggni énn is a 
Szentlééélekbeen.

Foottó:: TTóóótthhh LLeehhheel
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az egyik legnagyobb prófétai jel, ami előt-
tünk áll, és ami a Megújulásnak az erő-
forrása lesz. 
 Befejezésül: IGENT kell mondani az 
életszentségre! Néhány nappal ezelőtt nálunk 
járt Mijo Barada – tőle hallottam ezt a na-
gyon fontos mondatot, hogy „a normális 
keresztények a szentek”. Ők azok, akik a tel-
jes életre mondtak igent, így azt kívánom 
mindegyikőtöknek, hogy legyetek normá-
lis keresztények, vagyis legyetek szentek. 
Köszönöm!

amikor a Szolgáló Bizottság elnöke vol-
tam, tudjátok, hogy az egyik legfontosabb 
volt számomra, hogy az akkor létesülő, 
megújuló karizmatikus közösségek között 
megteremtsük az egységet, megteremtsük 
azt, amivel Jézus hirdetni akarja általunk 
az Evangéliumot, hogy szeretjük egymást, 
hogy együtt dolgozunk, hogy ugyanarra 
a Lélekre hallgatunk, és egy irányba me-
gyünk és hirdetjük az Örömhírt. Azt gon-
dolom, hogy a Szentlélek segítségével és 

Ám a sszzegényyekett nem 
lehet eeevangeelizálnni 
anélküüül, hogyy ki nee 
lépnénnnk a bizztonsáági 
és kommmfortzóónánkkból.

Csendes szentségimádást végzünk, mert 
nem az a fontos, amit mi mondunk Jézus-
nak, hanem, amit Ő mond nekünk. Ah-
hoz pedig, hogy meghalljuk, mit mond 
nekünk a Lélek által Jézus, csend kell. A 
szívünkben is, meg körülöttünk is. Har-
minc éve ezt tekintem az életem, a hiva-
tásom, a lelkipásztori munkám forrásának 
és nagyon sok ajándék fakadt ebből. 
 A Szent Imre plébánián elindultak az 
Élet a Lélekben szemináriumok, aztán 
amikor két káplánt is kaptam, Nyéky Kál-
mán és Fábry Kornél atyákat az Emmanuel 
Közösségből, akkor elindultak az Alpha 
kurzusok. Szentlélek-szemináriumok na-
gyon sokszor voltak a plébánián. Nyitott 
plébánia a miénk, amelyik a bizalomra 
épül. Bízunk Istenben, aki megbízik ben-
nünk. És bízunk egymásban, és nyitva va-
gyunk mindenki felé, aki evangelizál, aki 
jó hírt hoz, aki közösséget épít. Legutóbb 
elindult a plébániánkon két évvel ezelőtt 
a Sejt-evangelizáció. Nagyon remélem, 
hogy ez is kibontakozik, ezt is a Szentlélek 
ajándékának tartom.
 Arra a kérdésre, hog y a Megújulás jövőjé-
ben, jövőjének mit látok az eg yik válaszom, hog y 
a szegények evangelizációját össze kell kapcsolni 
az Eucharisztiával. Ám a szegényeket nem 
lehet evangelizálni anélkül, hogy ki ne lép-
nénk a biztonsági és komfortzónánkból. 
Ha nem megyünk közel hozzájuk, hanem 
csak imádkozunk értük, akkor nem tud-
ják megtapasztalni általunk Istennek min-
den képzeletet felülmúló irgalmát. 
 El kell jutnunk a szegényekhez, közös-

séget kell vállalnunk velük és együtt meg-
élni az evangéliumot. Nem elég imádkoz-
ni értük, kenyeret kell adni nekik, szállást 
kell adni nekik, osztozni az életünkkel az 
ő életükben. Ez az egyik legnagyobb erő-
forrás és ez az Eucharisztiából fakad. A 
megtört Oltáriszentség, megtört Krisztus 
és a megtört ember egy és ugyanaz. „Amit 
ezek közül egynek tettetek, azt nekem tett-
étek”. Nagyon fontosnak tartom azt is, 
amit Ferenc pápa mondott a Megújulásnak, 
a spirituális ökumenizmust. Imában és tettek-
ben nyitni a protestáns, szabadkeresztény 
testvéreink felé, akik szintén megtapasz-
talták a Szentlélek megújító erejét. 
 A Megújulás jövője a vértanúság is. 
Igent kell mondanunk a vértanúságra. A 
keresztségünktől kezdve szellemi harc-
ra lettünk felkenve és kihívás vagyunk a 
Gonosz számára. És erre a kihívásra, ha 
kell, akkor az életünk odaadásával is vála-
szolnunk kell. Az életünket kell átadni és 
odaadni Krisztusnak vagy Krisztusért. Ez 

EEEggyyyssséégggbbeeenn 
hhiirrddddeessssüüükk 

aazz ÖÖÖÖrrrööömmmmhhííírrt

Külföldi útja miatt videóról köszöntött minket a Nemzeti Szolgáló Bizottság első elnöke, 
aki tizenkét évig töltötte be ezt a felelősségteljes szolgálatot, s így nagyon sok Találkozó 
fő szervezője is volt. Öt gyermekes édesapa, állandó diakónus, kitűnő sebész, aki az 
Országos Mentő Szolgálatnál is hosszú időn keresztül az egyik legfontosabb vezető volt. 
Feleségével, Krisztával együtt alapítója és máig vezetője a Családok Jézusban nevű katoli-
kus közösségnek. A kivetítőkről Dr. Gorove László szólt hozzánk.

Kedves jó Testvérek! Sajnálom, hogy ma 
nem tudok veletek lenni ezen a jeles ju-
bileumi ünnepen, de már sokkal előbb 
elköteleződtünk egy lelkigyakorlatra Er-
délybe a feleségemmel, úgyhogy most 
innen gondolunk rátok. Zoli, amikor 
a tanúságtételre megkért, akkor három 
kérdést tett föl. Az első az a Karizmati-
kus Megújulás gyümölcseire vonatkozik. 
Akik régebben ismertek és talán dolgozta-
tok is velem együtt, abban az időszakban, 

Footóó: UUUddvvaarrdddy MMárrttoon



Megújulás a Szentlélekben
17

Évekig volt a Megújulás motorja, mozgatója, nyolc éven keresztül, 2014-ig a Nemzeti 
Szolgáló Bizottság elnökeként szolgált. A szíve a misszióért, az életek megújulásáért ég. 
Főállású hitoktató, az Új Aratás Közösség alapítója, a Szent András Evangelizációs Iskola 
munkatársa, sok-sok lelkigyakorlat és kurzus vezetője. Lelkesedése mindig átragad hallga-
tóira…

Feltámadt Krisztus! Drága Testvérek, 
azért vagyok itt a mai napon, hogy va-
lóban hálát adjak veletek együtt azért, 
amit Isten velünk tett, csodát tett és nagy 
dolgokat tett. Én a Karizmatikus Meg-
újuláson belül tértem meg, méghozzá 
Nyíregyházán, 1976-ban. Negyven évvel 
ezelőtt már a karizmatikus megújulás élt 

sok-sok irgalmassággal, megbocsátással és 
szeretettel sikerült ezt megvalósítanunk! 
Örömmel látom, hog y ma a közösségek között 
eg ység van, nincsen széthúzás és eg yütt dolgozunk 
azon, hog y a Szentlélek örömhíre és Jézus öröm-
híre terjedjen a világban.
 A második kérdés, az a nehézségeink-
re vonatkozik, erre megint csak azt tudom 
mondani, hogy nagyon kell fi gyelnünk 
arra, hogy ez az egység megmaradjon, 
hogy egyek legyünk, és ugyanakkor na-
g yon kell fi g yelnünk arra is, hog y része vag yunk 
eg y nag y Eg yháznak. Ha mi továbbra is 
szolgálni akarjuk, hogy a Karizmatikus 
Megújuláson keresztül a Szentlélek sze-
retete és a Szentlélek energiája továbbra 
is áradjon az Egyházban, akkor oda kell 
fi gyelnünk arra, hogy részt vegyünk a plé-
bániák munkájában, hogy részt vegyünk a 
magyarországi Egyház és az egész Egyház 
munkájában. 
 A harmadik kérdés, az a jövőre, a fel-
adatainkra vonatkozik. Azt gondolom, 
hogy nagyon jó időben élünk és nagyon 
egyszerű erre a válasz: nem kell mást ten-
ni, mint odafi gyelni arra, hogy mit üzen 

nekünk Ferenc pápa. Ötven éve lesz 2017-
ben, hogy XXIII. János lehívta a Szentlel-
ket az Egyházra, ötven éves évfordulóját 
ünnepeljük a Szentlélek kiáradásának a 

katolikus karizmatikus Megújulásban 
– és azóta nagyon értékes és csodálatos 
pápáink voltak. Ferenc pápa nem mond 
semmi mást, mint amit az elődei meg-
fogalmaztak, leírtak, üzentek nekünk. 
Talán abban különbözik, hogy fölvette a 
zászlót és elől megy, és nagyon gyakorla-
tivá és nagyon érthetővé tette elődeinek 
imáit, enciklikáit, üzeneteit. Azt gondo-
lom, hogy amit ő mond, az Evangélium 
öröme enciklikájában: hogy menjünk ki az 
utcára, menjünk ki az utcára akkor is, ha 
ott bepiszkolódunk, akkor is, hogyha ez 
kellemetlen, mert jobb eg y olyan Eg yház tag-
jának lenni, amelyik az utcán az Evangélium 
hirdetése közben bepiszkolódott, mint eg y megsa-
vanyodott, magába zárkózottnak. Erre kell fi -
gyelnünk, ezt az üzenetet kell kövessük, és 
egységben, összefogva hirdetni mindenütt 
az Örömhírt, azzal az energiával, azzal az 
örömmel és azzal a boldogsággal, amivel 
a Szentlélek megajándékoz bennünket. 
Ezért üzenem nektek: hirdessétek az Evangé-
liumot a világ végéig és minden határon túl! Kö-
szönöm, hogy meghallgattatok.

Baaarrthhaaa AAAnnggééélaaa,
szoocciállliss tteessttvvéér

Nyíregyházán, vagyis kilenc év telt el az-
óta, hogy nemzetközileg, Amerikában el-
indult a Megújulás, és Nyíregyházán már 
volt egy ökumenikus csoport!
 Hogy kerültem oda? Rakamazon 
növekedtem föl, a szüleim mélyen hívők 
voltak. De ahogy telt az idő, tizenhá-
rom-tizennégy éves koromban kezdtem 

elveszíteni a hitemet. Mondhatni, már 
csak annyit tartott, hogy sosem lehet tud-
ni, hogy van Isten, vagy sincs. Ha hiszek, 
akkor jól járok, és ha van Isten és nem hi-
szek, akkor rosszul járok… Akkor inkább 
menjek templomba. Ez volt a hitem.
 Ahogy beköltöztünk Nyíregyházára, 
elmentem gyónni, és az atya bátorított, 
hogy menjek el hittanra. Azt mondtam, 
hogy én döntök, és valóban szeretném 
tudni, hogy van Isten vagy nincs, olyan 
emberektől, akik hisznek; lássam őket! És 
tudjátok ebben az ökumenikus karizmati-
kus csoportban, amit megtaláltam, voltak 
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emberek, akik imádkoztak, akik tele vol-
tak tűzzel, tele voltak élettel és az én hi-
tem elkezdett lángolni. Már megváltozott 
minden körülöttem és ezt édesanyám is 
látta és azt mondta: Meg szeretném nézni, 
hogy kik azok, akik között te ennyire vi-
dám és boldog vagy. Emlékszem, el is jött 
az egyik alkalomra, amikor egy Keresztes 
László atya nevű római katolikus pap is 
közénk jött, és volt ott minden: dicsőítés, 
nyelveken szólás, tanítás. Édesanyám ki-
akadt. Azt mondta: „Ez szekta. Többet 
oda nem mész!” Úgyhogy nem mentem, 
de a tüzet már megkaptam tőlük, és ez a 
tűz bennem égett és pár év múlva már arra 
vágytam, hog y ha én látok, akkor lásson más 
is, ha én boldog vag yok, leg yen boldog más is! És 
szerettem volna evangelizálni. Így kerül-
tem aztán a Szociális Testvérek Társaságá-
ba. Köztük még inkább megtapasztaltam 
a Szentlelket!
 Isten csodája, hogy közéjük kerültem. 
Tudjátok, teljes illegalitásban élt a közös-
ség. A saját szüleim nem tudhatták, hogy 
én szerzetes vagyok, mert az kihallgatásos 
időszak volt és ez problémát okozott volna, 
de a Szentlelket nem lehetett megállítani 
akkor sem. És a Társaságon belül hallot-
tam újra a nyelveken szólásról, a karizmák 
használatáról, akkor hallottam egyáltalán 
a karizmatikus megújulásról. Nagyon so-
kat köszönhetek Sztrilich Ágnes testvérnek, 
aki már a mennyben van. És a testvérek 
nagyon erősítettek és bátorítottak engem 
ezen az úton, Istennek legyen hála!
 Ebben az időszakban kaptam vala-

mit az Istentől: hogy nekem lesz szolgá-
latom a karizmatikus megújulásban. S azt 
gondoltam: jó, akkor el kell végeznem a 
Szentlélek-szemináriumot. Meg is tettem, 
ami nagy élményt jelentett számomra és 
elkezdtem járni az Országos Találkozókra. 
Úgy emlékszem, hogy minden Országos 
Találkozón ott voltam és ezért hoztam el 
az elsőnek a pólóját is, mert ez nagyon ked-
ves emlék számomra, még ha egy kicsit ki 
is van nyúlva… (Felmutatja.)
 Igen, emlékezzünk a nagy dolgokra, 
amiket Isten tett velünk! És az Isten to-
vább vezetett egy újabb csodálatos útra… 
Az ember álmodik, sokat álmodik. Ti is 
álmodtok? Nektek is vannak álmaitok, el-
képzeléseitek az életetekkel kapcsolatban? 
Hát nekem is volt, de a Szentlélek sokkal, 
de sokkal többet tud nyújtani annál, amit 
mi elképzelünk. A Szentlélek bennem is 
sok és újabb dolgokat tudott tenni. És ez az 
újabb dolog, ami az én életemben történt, 
hogy nagy kalandra hívott. És azért beszé-
lek ezekről a dolgokról, mert Isten benned is 
tehet új dolgokat, hog yha bízol Benne, ha hiszel 
Benne. Soha nem feltételeztem magamról 
azt, hogy egy akkora nagy evangelizációs 
iskolának leszek a tagja, mint a Szent And-
rás Evangelizációs Iskola és huszonegy év-
vel ezelőtt Isten ezt megadta számomra, 
hogy az első kurzustól kezdve ott lehetek.
 Soha nem álmodoztam arról, hogy én 
közösséget fogok alapítani, és tizennyolc 
évvel ezelőtt megalakult az Új Aratás Kö-
zösség. Soha nem álmodoztam arról, hogy 
én vezető tudok lenni, és őszintén szólva: 

zöldfülű voltam az életemben, eléggé zöld-
fülű, ezért hívtam össze azokat a testvére-
ket, akik Budapesten közösségeket vezet-
tek, hogy tanuljak tőlük, így jöttek létre 
a budapesti közösségvezetői alkalmak. S 
az együtt gondolkodás folytatódott. Meg-
hívtak az Országos Tanácsba, s néztem, 
hogy milyen fantasztikus emberek vannak 
itt. 2002-ben történt ez. 2004-ben meg-
hívtak az NSZB-be. Akkor néztem, hogy 
mekkora emberek vannak, ott van a Gorove 
László, Marik Jóska, Kemenes Gábor atya… 
óóó… el voltam olvadva tőlük! Én meg a 
legfi atalabb, a legkisebb.
 Emlékszem, 2006-ban azt mondta 
Gorove Laci, hogy most ő abbahagyja a 
szolgálatot. S gondoltuk: Istenem, de ki 
lesz a következő elnök? Ki lesz? És őszin-
tén szólva nem gondoltam volna, hogy 
másnap engem választanak meg. Én csak 
kapkodtam a fejemet, hogy nem igaz… 
Én? Hát ki vagyok én? S tudjátok, miért 
mondom ezt el? Mert a Szentlélek ben-
ned is ugyanúgy működik! Veled is annyi 
csodát tud tenni! És hiszem azt, hogy az 
a nyolc év, amit én elnökként szolgálhat-
tam, az Isten csodája volt. Én nem voltam 
erre felkészülve, de a Szentlélek igen, és 
ugyanúgy téged is vezet és téged is segít, 
és azt tudom nektek mondani, hogy vittük 
tovább azt, amit a nagy elődök elkezdtek, 
és folytattuk. És még valami: nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az ifj úságra. Fontos 
számunkra, hogy legyen jövő és adjuk át 
nekik a stafétát. S ezért 2008-ban az össze-
hívtuk az első nagy országos ifj úsági talál-
kozót, és láttuk, hogy vannak fi ataljaink. 
Van remény! 2009-ben megszerveztük az 
első Lelkes Napokat. A Lelkes Napok ma 
is folytatódnak nagy erővel. S utána egyre 
nagyobb érdeklődést váltott ki ez a kiseb-
bekben, ezért hoztuk létre a Tini Lelkes 
Napokat. És nézzétek a fi atalok, a fi atal 
nemzedék jön! Bízzunk abban, hog y Isten át-
adja a fi ataloknak az új erőt, az új kezdeménye-
zést és merjünk helyet készíteni magunk mellett 
nekik. 
 Van egy nagyon fontos kérdés még. 
Mit mond a Lélek a Megújulásnak? És azt 
mondom nektek, hogy mindenkinek van 
egy kezünkön öt ujjal. Ez az öt ujj akar ne-
künk valamit mondani. Vegyük át Isten-
től az Ő ajándékát, és nézzük meg, hogy 
mivel tudunk szolgálni? Mi az az öt? 
 Az első, ami a Karizmatikus Meg-
újulás ajándéka: a Szentlélek-keresztség. 

És őszzzinténn szólva
nem gggondooltamm
volnaa,, hogyy máásnap 
engemmm válaasztaanak 
meg. 

Foottóó: Kéérri MMMaarrrieetttta
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A pápa ezt emelte ki. A Szentlélek-keresztsé-
get: mert ez a legfontosabb ajándékunk az 
egész Katolikus Egyház felé. Vagyis újul-
junk meg személyes kapcsolatunkban az 
Istennel!
 A második, ami szintén rendkívül fon-
tos, az az imádság. A mutatóujjunk. Ösz-
szekapcsolódik a Szentlélek-keresztséggel. 
Imádság a Szentlélekben, dicsőítés, imád-
ság a többiekkel együtt.
 A harmadik, a középső: a közösség. 
Együtt a testvérekkel. Együtt a papokkal. 
Együtt!
 A negyedik, ami a leginkább fontos. És 

nézzétek, talán kisebb is a gyűrűs ujjunk, 
amelyik azt jelenti: Szolgáljuk az Egyhá-
zat, de ne csak „jól fésült” Szentlélek-ke-
resztségben legyen részünk. A Szentlélek 
nem csak „jól fésült”, használjuk a karizmá-
kat, használjuk a nyelvek adományát, mert 
Isten megadta ezt nekünk. Szolgáljuk az 
Egyházat! Sokszor azt mondjuk: jajj, meg 
sem szólalok, hogy nehogy a másikat meg-
bántsam. Azért adta neked az ajándékokat 
Isten, hogy szolgálj vele!
 Az ötödik, a kisujj: ez az evangelizáció. 
Nézzétek! A környezetünk tele van hitetlen 
emberekkel. Merjük átadni az Örömhírt. 

 Drága Testvérek! Ez az öt amire Isten 
hív. És a kezünk emlékeztessen rá: Szent-
lélek-keresztség, imádság, közösség, kariz- 
mák használata és evangelizáció.
 És azt tudom neked mondani drága 
Testvér, hogy amit Isten tett, hogy az ál-
maimból sokkal többet beteljesített, mint 
amit el tudtam volna képzelni, ez lehet 
veled is. Bízd Rá magad! Még ma! És ha 
nem kaptad meg a Szentlélek-keresztséget, 
akkor ma megkaphatod. Bízd Rá magad! 
Ámen.

Elérkeztünk a Megújulás ifjú generáció-
jának képviselőihez. Tanúságtételük nem 
annyira a múltról szól, hanem Istennek 
azon nagy tetteiről, amelyeket ma visz vég-
be közöttünk… S az Ő egyik legnagyobb 
csodatette manapság az a megújulás, 
amelyet a fi atalok között végez, úgy, 
ahogyan pár éve még nem gondoltuk 
volna! Most e megújulási folyamat egyik 
legkarakteresebb papi alakja következik. 
Maga sem öreg, de mindenképpen tud 
szólni a fi atalokhoz. A nyári Lelkes Napok 
kihagyhatatlan szolgálója. Hosszú római 
tanulmányok után sokak örömére nem-
régiben tért haza, s kispesten káplánkodik.

Amikor elkezdted a bemutatást, azt hit-
tem, nem rólam beszél, de köszönöm eze-
ket a szép szavakat, hát nem is tudom, el-
pirulok lassan…
 Olyan jó itt lenni és olyan jó látni tite-
ket! Amikor jöttem idefelé, ilyen hihetet-
lenül szomorú, esős időben – csúszkált a 
nyári gumi az aszfalton –, s dicsőítettem 
azért, hogy úgyis ide fogok érni, mert a 
gonoszlélek nem fogja tudni megakadá-
lyozni. S itt vagyok, s itt látom Isten sző-

lőskertjét, akik ti vagytok: Isten gyümöl-
csei vagytok, s ez annyira jó, úgy feltölt ez 
engem! Úgyhogy dicsőség Istennek! Jó ve-
letek! Ezt mindenképpen el akartam mon-
dani, mert néha így kell, hogy magunkra 
nézzünk, hogy mi mindent munkált ben-
nünk az Isten. 
 Ott szeretném kezdeni, hogy miként 
is keveredtem a karizmatikus mozgalom-
ba. Hát én sem voltam mindig hívő ke-
resztény, bár katolikus családba születtem, 

Hoodddásssz AAnndddrráás attyyaa

ahogy azt kell, de ahogy a hit fejlődésének 
normális pszichológiai folyamata végbe-
megy – ezen szoktak sokkot kapni az apu-
kák és az anyukák, pedig ez egy normális 
dolog –, velem is megtörtént, hogy ka-
maszkorban elvesztettem a hitemet. Ezért 
szervezzük a kamaszoknak a Lelkes Napo-
kat, ugye, hogy akkor ebben a pillanatban 
tudjuk őket megragadni.
 Amikor én kamasz voltam, akkor 
még nem volt Lelkes Napok, úgyhogy én 

Foottóó: MMaagggyyyar KKuuríír
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tudtam kamaszodni háborítatlanul. Na 
most, lázadtam erősen, nem annyira erő-
sen, ahogy a mai fi atalok lázadnak – néha 
egy kicsit szégyellem is magam, hogy jaj, 
ehhez képest én mi voltam. Akkoriban 
a gimiben engem senki nem kínált meg 
droggal, nem is drogoztam. Lényeg, hogy 
Isten kegyelme megóvott a nagyon-na-
gyon mély utaktól, vagy hát ilyen értelem-
ben a nagyon-nagyon mély zuhanások-
tól.  De azért én is feltettem magamnak 
a kérdést: Biztos hogy van Isten? Vagy 
egyáltalán van értelme felkelni vasárnap 
és elmenni, meghallgatni a prédikációt? 
Volt nekem egy nem kicsit őrült bátyám 
– Hodász Tibor, akit talán sokan ismertek 
–, akit teljesen beszippantott az esztergomi 
ferences gimnáziumban a karizmatikus 
mozgalom. Ők megalapították ott a ka-
rizmatikus közösségüket, Róbert testvérrel 
és hát ott, gyakorlatilag napi rendszerességgel, 
rutinszerűen szakadt le a mennyország a Temes-
vári Pelbárt Ferences Gimnázium fölött. Látta, 
hogy egy kicsit kezdek így elkószálni, és 
akkor egyszer csak meghívott, hogy gyere 
el a Városmajorba, ott van egy kis közösség 
a városmajori kistemplomban, és ott hir-
detik az Igét, meg gitár is van, meg jófejek, 
meleg van, fűtenek, szóval hogy gyere el, 
tök jó lesz…
 Én mindig is egy ilyen szerény, vissza-
húzódó, félénk fi ú voltam… Beóvakodtam 
oda… egyébként iszonyatosan ijesztő volt 
ez a városmajori kistemplom, ez egy nem 
túl rendezett környezet volt akkor. Szóval 
beléptem, és egy ilyen nagyon bozontos, 
fekete szakállas, nagydarab ember búgott 
a mikrofonba, hogy „gyere előre, térj meg” 
– meg minden ilyesmit. Hát, hogy mond-
jam, azóta sokat javult a Kunszabó Zoli stí-
lusa egyébként, ezt itt az előbb is láttam, a 
Szentlélek formálja. Na, bennem akkor az 
volt, hogy én semmiképpen nem megyek 
ki, kizárt. Aztán valahogy a bátyám elő-
re lökdösött az első sorba és mondtam, jó 
akkor én is kérek imát, mert itt mindenki 
imát kér és követjük a divatot. Elkezdtek 
imádkozni értem, mondom, nagy baj úgy 
sem történhet. Mondtam valami ilyesmit, 
hogy legyek szőkébb, vagy nem tudom én 
már, hogy mi volt az imakérés. Elkezdtek 
imádkozni értem… és arra ébredtem húsz 
perc múlva, hogy bent fekszem a székek 
között az első sorban és egy végtelenül ara-
nyos mosolygós ősz néni néz le rám és fel-
teszi a kérdést: „Na ugye, hogy van Isten?” 

 Innentől kezdve nekem, aki gyakor-
latilag azóta udvaroltam, amióta az esze-
met tudtam, innentől kezdve szöget ütött 
a fejembe, hogy ha van Isten, s ilyeneket képes 
művelni, még az is lehet, hog y elmeg yek papnak. 
Akkor lehet, hogy ez a papság egy egészen 
vagány dolog. 
 Így indultam el, és mint minden kezdő 
megújult karizmatikus, én is így lelkesen 
mentem, jártam a világban és használ-
tam azokat a kegyelmeket és ajándékokat, 
amiket az Isten adott. Emlékszem, egyszer 
beszélgettem az egyik barátommal egy 
Burger King-ben, – nem túl környezet-
barát mód, na mindegy – ott ültünk le az 
egyik barátommal beszélgetni arról, hogy 
van-e Isten vagy nincs Isten. És ő nagyon 
erősködött, hogy nincs Isten… S mon-
dom, hát én nem beszélek többet, tudod 
mit, imádkozom érted. Azt mondja: itt? 
Mondom, igen, itt imádkozom érted. Jó. 
Elkezdtem érte imádkozni. Eg y percen belül Lé-
lekben nyugodott. És megváltozott az élete! Az 
elmúlt húsz évben azt látom – nem is va-
gyok annyira fi atal azért, mint amennyire  
a felkonferálásban itt a fi zetett alkalma-
zottak mondtak –, szóval azt látom, hogy 
egész egyszerűen néha azt kell mondani, 
hogy félre minden dumával, jöjjön a Szent-
lélek! És amiről Végh Zoli beszél majd – a 
Lelkes Napokon –, újra és újra ezt tapasz-
taljuk. Évek óta ott vagyok a Lelkes Napo-

kon és azt tapasztaljuk, hogy megjönnek 
a fi atalok tele kérdéssel, tele mindennel, 
tele akár ellenállással, vagy belső feszült-
séggel, és elkezdünk imádkozni értük és 
Lélekben nyugszanak, és megtérnek és 
meggyógyulnak, és a kérdéseikből vála-
szok lesznek… És egyetlen egy válasz lesz 
az életükben és ez a válasz: Jézus Krisztus. 
Ámen.
 Nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam 
Isten gyógyító erejét. Egy alkalmat szeret-
nék most felidézni, ami a Lelkes Napok-
hoz kötődik, mert ez nekem annyira meg-
maradt a szívemben, hogy most, amikor az 
egyetemen, a Pázmány Egyetemen tartot-
tam Isten létezéséről órát, bizonyítottuk az 
Isten létezését – csak nekik szegényeknek 
vizsgázniuk is kell belőle –, akkor ott is 
előhoztam ezt a tapasztalatomat. Az egyik 
Lelkes Napokon, még a réges-régi idők-
ben, amikor Csobánkán voltunk, egyszer 
fociztunk. Eléggé egyenetlen volt a pálya, 
és az egyik lánynak kiment a bokája telje-
sen, nem tudott ráállni, hatalmasra duz-
zadt, satöbbi. Gondolkodtunk is azon, 
hogy hú, ezt gyorsan be kellene vinni a 
kórházba, de már kezdődött a szentmise. 
Hát jó, akkor a szentmisét még kibírjuk, 
megáldozik, s az áldozás kegyelmével 
majd begipszelik a lábát. S döbbenetes 
volt számomra az, hogy azt vettem észre 
szentmise közben, hogy ez a lány elkezd 

Elkezdttem értte 
imádkooozni. Eggy perccen 
belül Lééélekbenn nyuggodott. 
És megvvváltozoott az éélete! 

Footóó: HHHufnnáággell KKKataaaliin
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zokogni, a szentáldozás közben elkezd zo-
kogni. Nem értettem, hogy mi történik. 
Sírva mondta: „Meggyógyult a lábam! 
Meggyógyult a lábam!” Ezt ismételgette. 
Döbbenetes volt, és egy csomó ilyen gyó-
gyulást tapasztaltam.
 Tapasztaltam gyógyulást igehirdetés 
közben: „Atya, én csak annyit akarok 
mondani, hogy egyébként a műthetetlen 
szürkehályogom meggyógyult itt igehir-
detés közben. Semmi baj. Köszönöm!” 
És megy el. Rengeteg ilyen tapasztalatom 
van… Isten működik. Isten működik, hogy-
ha hagyjuk! 
 Egy dolgot szeretnék itt a végén mon-
dani, mert az volt a kérdés még, hogy mi 
az, ami megragadott engem a Megújulás-
ban, és hogyan látom a Megújulás jövőjét? 
A legfontosabb, ami kijött, miközben ezen 

a kérdésen elmélkedtem, ami alapvetően 
megragadott engem 16 évesen, az a HI-
TELESSÉG. Az, hogy ezek az emberek, 
akik itt vannak, a Kunszabó Zolik, a nagy 
szakállukkal és a vékony lánykák a gitár 
mögött ugrálva, mindannyian hitelesek, 
hiszik azt, amit csinálnak. Nem csak be-
szélnek az imádságról, hanem imádkoz-
nak. Hogy kinyitom a Bibliájukat – titok-
ban – és tele van aláhúzásokkal, látszik, 
hogy olvassák. Gyűrött a Bibliája, igen, 
mert használja és imádkozik minden nap. 
És ez a hitelesség az, ami engem megra-
gadott. És ha arról kellene beszélni, hogy 
„Merre tovább Karizmatikus Megújulás?”, 
én azt látom, hogy az Egyház történelme 
során mindig azok a megújulási mozgal-
mak voltak igazán hatással az Egyház 
életére, ahol az egyéni ember megtért és 

a megtérés útját járta. Ugye, az Egyház 
történelme során rengetegen akarták meg-
reformálni az Egyházat, de azokból lettek 
a nagy szentek, akik önmagukon kezdték 
a reformot. Nem véletlen, hogy ha bár-
hol a világon azt mondom San Francesco, 
Szent Ferenc, mindenki tudja, hogy kiről 
van szó, Keleten is és Nyugaton is. Nem 
véletlen, hogy a legnagyobb szentjeink ön-
magukon kezdték a megtérést és az Egyház 
megreformálását.
 Ha egy dolgot szeretnék iderakni a vé-
gére zárásként, az ez lenne: folyamatosan 
járjunk a megtérés útján, mert a hitelesség 
az igazi evangelizációs erő. Charles des Fou-
cauld atya azt mondta: Ne csak beszélj az 
evangéliumról, hanem élj úgy, hogy az 
emberek feltegyék a kérdést, ki az a Jézus, 
akit te követsz. Ámen. 

VVéégggh Zoooltááán
Következő új generációs tanúságtevőnk a 
Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás  
Nemzeti  Szolgáló Bizottságának ifjúsági 
referense. Fiatalon tért meg, s gyorsan 
megtalálta szolgálati területét a fi atalok 
között. A Lelkes Napok nyári táborai az ő 
vezetése alatt futottak fel igazán. Egy nagy 
szív és egy nagy szervezői karizma találko-
zik személyében, sokunk örömére.

Dicsőség az Úrnak! Igen, én 18 évesen tér-
tem meg, érettségi utáni nyári szünetben 
egy táborban, ahol előrementem átadni az 
életemet Jézusnak. Ez egy nem karizma-
tikus közösségben volt, és azóta rengeteg 
mindent éltem meg az Úrral. Például egy 
éve történt: a két lábam hosszúsága között 
volt pár centi különbség, amit egy imaesten 
az Úr meggyógyított. Ott, pár másodperc 
alatt nyúlt meg a nem megfelelő hosszú-
ságú lábam. Dicsőség az Úrnak! ’99-ben 
tértem meg és 2004-től lettem rendszeres 
szentségi életet élő katolikus. Nagyon so-

kat jelentettek nekem a katolikus Egyház 
kincsei – amit akkor már tudtam becsülni 
–, és az Egyház 2000 évnyi tapasztalata a 
szeretet működéséről, ugyanakkor hiány-
zott nekem belőle a neoprotestánsoknál 
megszokott agilitás. A karizmatikusságra 
ekkor még mindig gyanakodva néztem.
 Először 2008-ban látogattam meg egy 
karizmatikus imacsoportot, a Kovács Gábor 
atyáék által vezetett nyitott imaestet. Ak-
kor még nem teljesen tiszta indítékok alap-
ján, tulajdonképpen csapatépítő jelleggel 
néztünk el oda egy kisebb szkeptikus cso-
porttal, viszont a Szentlélek meglepett egy 
ismeret szavával… Illetve éreztem, hogy 
nem kell aggódnom ezen a helyen, Istentől 
van-e, hogy ami történik. Merthogy ez a 
bizonyosság kezdett megszületni bennem. 
Kerestem tovább az alkalmakat, rövide-
sen a Chemin Neuf Közösség hétvégéjén, 
majd a Nyolc Boldogság Közösség által 
szervezett Tábor Hegyi Napokon. Meg-

érintett Isten és megértettem, hogy ebben 
a radikálisan tolakodó világban Istennek 
radikális válasza van, hogy Ővele tényleg 
kell számolni, Ő tényleg személy, és tény-
leg bele akar nyúlni az életembe, a dolgok-
ba. S így már úgy tudtam nézni az egész 
Egyházra, hogy egyszerre tud adni gyöke-
reket és szárnyakat is a Szentlélek segítsé-
gével.
 Tehát 2008-ban elnyertem a Szent-
lélek-keresztséget, utána 2009-ben az első 
Lelkes Napok táborban résztvevő voltam, 
2010-ben már kiscsoportot vezettem min-
denfelé, majd a 2010-es Országos Talál-
kozónak a Tini programját szerveztem, 
és az utána következő évben, 2011-ben 
már a Lelkes Napok főszervezője voltam. 
Amikor vége lett annak a tábornak, utána 
kezdett kialakulni, hogy ez nemcsak egy 
táborról szól. Isten adott egy teamet, ké-
sőbb munkatársakat is. Istentől kaptunk 
víziót. Hamarosan honlapot, reklámvide-
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ót, logót is. A Lelkes Napok azóta már két 
turnusban zajlik nyaranta. Van Tini Lel-
kes Napok is a 15 év alattiaknak, vannak 
tini programok ezen kívül és az Országos 
Találkozón kívül is: regionális találkozók-
hoz kapcsolódva, vagy egy-egy külön hét-
végén év közben.
 Kialakultak rendszeres, rövidebb ta-
lálkozóink a nagyobbakkal. Az egy hét-
végés Lelkes Hétvége, havonta egy este 
Lelkes Hétfő. Szaporodnak a közösségek, 
most kb. 15-20 karizmatikus ifj úsági kö-
zösség van Magyarországon. Vezetőikkel 
jó kapcsolatban vagyunk, időről-időre ösz-
szeülünk tanácskozásra. Ezen felül felké-
szítünk fi atalokat a tábori szolgálatra (kis-
csoportvezetői felkészítő hétvége), illetve 
az Isten erejével történő szolgálatra (Lel-
kes Tréning, a Szent András Evangelizá-
ciós Iskolával összefogva). Voltunk iskolai 
evangelizáción, a Városmissziós Napokon 
is részt vettünk Egy Csepp Mennyország 
nevű missziós kávéházunkkal. Nem csak 
mi csinálunk ezt-azt, hanem a fi atalok és 
közösségeik is csinálnak, tőlünk függetle-
nül, önállóan: a 777blogot, a Bónum Tv 
ifj úsági műsorát, Ifj úsági Tüzeket… Hi-
hetetlen, hogy Isten miket formál!
 Víziónk az, hog y a fi atalok üdvösségre jus-
sanak, és kitartsanak abban. Célunk, hog y meg-
kapják a karizmatikus megújulás örökségét: a 
Szentlélek-keresztséget és a karizmákat, továbbá 
megkapják a keresztény identitást, a karizmati-
kus identitást, a katolikus identitást. Úgy ér-
zem, erősségünk, hogy azt a tüzet, amit 
az evangélium hirdetésére és a hit tovább-
adására kaptunk, azt továbbadjuk.
 Nagyon büszke vagyok a fi atalokra: 
fi atalok szolgálnak fi atalok felé és ezért 
programjainkat jellemzi az oldott, nyitott 
légkör, szabadság – de nem úgy, ahogy a 
világ adja, hanem egy Isten szerinti sza-
badságot él meg az, aki közénk kerül. Fia-
talos lendületet tapasztalnak meg nálunk, 
ugyanakkor nagyon sok mindent önál-

lóan kezdenek, nem kell őket vezérelni, 
egyszerűen indítja őket Isten, hogy új és 
új dolgokat találjanak ki.
 Mik történnek az ilyen alkalmainkon? Ren-
geteg megtérés, Szentlélekkel való betöltekezés, 
Szentlélek-keresztség! Nagyon sokan kapnak 
karizmákat, a fi ataloknak élő kapcsolatuk 
lesz Istennel, önképük helyreáll, Isten el-
kezd szólni hozzájuk, felfrissül, elmélyül 
az imaéletük, elkezdik használni a Szent-
írást. Gyógyulások történnek lelkileg és 
fi zikailag. Például több fi atalnak meggyó-
gyult a térde, valakinek a lúdtalpa gyó-
gyult meg, egy rendezvényünkön valaki 
meggyógyult a glutén-érzékenységből. 
Életek változnak meg, sok tisztasági elkö-
teleződés történik minden évben, komoly 
kiengesztelődések történnek családtagjaik 
felé... Dicsőség az Úrnak! Közösségek szü-
letnek, a fi ataloknak szolgálatok során 
kibontakoznak karizmáik, és van kultú-
rája a lelkivezetésnek. Sokszor kerülünk 
az események epicentrumába. Például 
Augsburgban egy templomban spontán 
dicsőíteni kezdtünk. Ezt véletlenül meg-
hallotta egy arra járó protestáns Imádság 
Háza vezető, aki ennek hatására este már 
egy sportcsarnokban tett tanúságot arról, 
hogy a katolikusok is Istent dicsőítik a 
templomaikban…
 Azt is megéljük, hogy Isten vezet min-
ket. Formálja a teamet. Alkalmas embe-
rekkel, munkatársakkal, segítőkkel aján-
dékoz meg. 2013-ban böjtölni kezdtünk 
hetente egyszer a szolgálatunkért, és Is-
ten csodálatos táborhelyszínt adott, ami 
sokkal alkalmasabb, mint a korábbiak. 
Máskor fotóst kértünk, másnap magától 
jelentkezett egy profi  fotós. Amekkora 
helyre csak megyünk, Isten hamar meg-
tölti. Egyre jobbat ad Isten, van feljebb, 
sőt, a java még hátra van. Ahogy mondják: 
„Még nem láttunk semmit...”
 Az idei és a következő évünk az evan-
gelizációról szól. Például továbbra is részt 

veszünk a Városmisszión Napokon, Lelkes 
hétvégén is belekóstoltunk, és a Lelkes Na-
pok témája is ez lesz. Ez most a feladatunk, 
ennek van itt az ideje. Egy szentségimá-
dáson kérdeztem az Urat: „Mennyi időnk 
van?” Úgy éreztem, ezt válaszolja az Úr: 
„Még van idő az evangelizációra, még van 
idő kiengesztelődésre. Még van idő olajat 
önteni a lámpásotokba.”
 Új dolgok jönnek és olyan dolgok, amik 
eddig nem voltak, amikre nem készültünk. Ké-
szüljünk tehát: közelgő aratásra, ébredésre – ezt 
érezzük a csontjainkban. Egy közelgő éb-
redésre számíthatunk. Sok új kihívásra 
is készülünk egyúttal. Közben azt látjuk, 
hogy alulró jövő kezdeményezések van-
nak és szaporodnak, imamozgalmak, új 
mai fi atalok állnak elő, akik hitben túl-
szárnyalhatnak majd minket. A Szentlélek 
adja a kései esőt, amitől mindenhol meg-
emelkedik a „vízszint”: olyan felekezetek, 
olyan mozgalmak, szolgálatok, nemzetek, 
akik eddig nem keresték egymást – össze-
fognak majd, és ha kell, akkor ehhez ki-
engesztelődnek. Ez az idők jele.
 Azt látjuk, hogy az Egyházba is egy-
re kevesebben járnak divatból, szokásból. 
Viszont egyre többen meggyőződésből! 
A sónak egyre inkább só íze lesz újra. Az 
Egyház is ébredezik, ezért egyre kereset-
tebb lesz ott a Szentlélek munkája. Az em-

Úgy érzemm,, erősségüünk, 
hogy azt aa tüzet, ammit az evangélium 
hirdetésérree és a hit továbbaddására 
kaptunk, aaazt továbbbadjuk.

Footóó: HHHufnnáággell KKataaaliin
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berek annyira keresik az igazságot, hog y most 
már nyitottak lesznek akár minket is meghallgat-
ni. Ezekre készülünk. És ezért szeretnénk 
megkönnyíteni azt, hogy a fi atalok még 
könnyebben megtalálhassanak minket. 
Aratómunkások kellenek, akikkel megva-
lósulhat a tanítványozás, az evangelizáció, 
stb. Segíteni az aratómunkások formáló-
dását!
 Azzal zárom, hogy örüljünk a Szent-

lélek műveinek! Legyünk készen arra, 
hogy új módon, esetleg egész másként 
fog működni a továbbiakban, mint amit 
megszoktunk és elképzeltünk. Nyitottnak 
lenni az újra. Megszólítani olyanokat, aki-
ket eddig nem tettünk. Átadni feladatokat 
olyanoknak, akik esetleg máshogy folytat-
ják, mint mi… engedjük őket is formálód-
ni, azaz engedjük hibázni és próbálkozni.
Ezt támogassuk mindnyájan! Imával, ige-

hirdetéssel, alkalmainkra új fi atalok meg-
hívásával, akár pénzzel is, de leginkább 
azzal, hogy legyünk példák a következő 
generációnak. Azzal szeretjük őket, hogy-
ha látják rajtunk, hogy miképpen szeret-
jük az Istent és egymást!

Haarrmmmaattiinnnéé 
Kuuunnssszzaabbbóóó AAAnnnnaa 

Huszonkét éves, egy éve férjnél van, az ELTE magyar szakos hallgatója. 
Családi háttere miatt születésétől fogva a Megújulás tagja, gyermeke. 
Gimnazistaként kezdett imacsoportot szervezni, amit évekig hűségesen 
vezetett Eszter húgával. Míg aztán jött a „Nagy Bumm”, a budapesti 
Fúzió Közösség megalapítása, amelyet Pulay Vincével vezet. Szívesen 
megosztja velünk Istennel szerzett tapasztalatait.

Szervusztok, Kedves Testvérek. Először is 
szeretném kiemelni, milyen nagy dolog, 
hogy ennyi embernek őszintén azt tudom 
mondani, hogy a testvérem. Milyen kü-
lönleges kegyelem és áldás az, hogy mi 
most itt ennyien összegyűlhettünk és test-
vérei lehetünk egymásnak!
 Amivel kezdeném, szintén hálaadás, 
egy olyan hálaadás, amit én mindennap 
elmondok az Úrnak a családomért. Egy 
olyan hála, ami egészen addig nyúlik visz-
sza, mikor édesanyám a szíve alatt hor-
dozott engem kilenc hónapig: az a szív 
Istenért dobogott már, és azok az ajkak, 
amik engem beszélni tanítottak, Istent di-
csérték. Én valóban megélhettem azt, ami, 
azt hiszem mindannyiunkra igaz, hogy a 
dicsőítés az anyanyelvünk, a szívünk anya-
nyelve. Egészen a születésem pillanatától 
fogva átélhettem ezeket az ajándékokat és 
kegyelmeket.

 Amikor megszülettem, megállapítot-
tak egy olyan szervi problémát, amit egy 
kockázatos műtéttel lehetett volna korri-
gálni, ám szüleim akkori közössége egy 
kilencedet végzett, aminek hatására meg-
gyógyultam, nem volt szükség a veszélyes 
beavatkozásra.  Ugyan saját emlékeim nin-
csenek az egészen korai csodákból, ame-
lyeket átélhettünk a családommal együtt, 
de az biztos, hogy hatalmas örömmel gon-
dolok vissza egyik legeslegelső emlékemre, 
amikor öt évesen az Úr megadta nekem 
a nyelveken szólás ajándékát. Akkor még 
nem tudtam volna elmagyarázni senki-
nek, hogy mi ez pontosan, de éreztem a 
szívemben és emlékszem arra az érzésre. 
Ott imádkoztam a szüleim térde magas-
ságában. Amikor édesapám meghallotta 
az imámat, fölkapott és a szemembe né-
zett, hálát adott ezért Istennek és a mai na-
pig, amikor nyelveken imádkozom, abban 

benne van az az atyai ölelés és a levegőben 
röpülés és ez a hála. Igazán áldott fészek-
ből indulhattam!
 A szolgálatomat nem kértem el Is-
tentől és nem kezdtem el kopogni érte a 
mennyek ajtaján, hanem valahogy meg-
talált engem. Egy Lelkes Napok táborra 
meghívtuk egyik rokonunkat, aki koráb-
ban nem találkozott még a karizmatikus 
megújulással – borzasztóan megijedt – , 
a húgomnak nagy bűntudata volt, mert 
elfelejtett szólni neki, hogy létezik ilyen 
egyáltalán. Szegény ráadásul a harmadik 
napra érkezett a betegsége miatt, ami a 
nagy Szentlélek-hívó estébe torkolló nap. 
Úgy megrémült, hogy kirohant az erdőbe 
a dicsőítés alatt, és egy zseniális mondat 
szaladt ki a száján ijedtében: „Itt vannak 
ezek az őrültek, minden félét csinálnak, 
ugrálnak, fölteszik a kezüket, összevissza 
beszélnek. Én eddig elvoltam a kis temp-
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lomunkban itt lent, az Isten pedig ott volt 
fent, én imádkoztam és Ő hallotta. Most 
ezek az emberek azt mondják, hogy Isten 
itt van! Itt közöttünk, itt lent velünk.”
 Azt mondta, ez neki sok. És nem cso-
dálom, hogy sok volt, de Isten megragad-
ta az Ő szívét is, és arra indította, hogy 
megkérjen minket a húgommal, hogy 
hárman gyűljünk össze hétről-hétre, sőt 
az elején még sokkal sűrűbben is találkoz-
tunk. Alapítottunk egy mini közit, mert 
ő nem akarta elveszíteni ezt a tüzet. Így 
született meg a Homokszem Közösség. 
A helyszíne egészen pontosan az ágyam 
melletti szőnyeg volt, ott gyűltünk össze 
egy kis gyertyával, Szentírással. Úgy let-
tem én a vezető, hogy egyszer Arm Kati 
egy lelkigyakorlaton megkérdezte, melyik 
kisközösségbe járunk, mondták a lányok, 
hogy a Homokszembe. „És ki vezeti?” 
„Hát – összenéztek – Anna.” Így lettem én 
közösségvezető. Éreztem, amikor ezt elő-
ször kimondtuk, hogy engem erre tényleg 
meghívott Isten. Aztán volt még néhány 
olyan lány, akik csatlakoztak hozzánk és 
lett egy helyszínünk a Tömő utcában, ké-
sőbb a Ward Mária Gimnáziumban. Igen, 
éreztem, hogy van feladatom, de a kiskö-
zösség egy kicsit labilis volt. Ennek az idő-
szaknak egy nagyon érdekes epizódja volt 
a Homokszem karácsonyi alkalma, ami-
kor én felkészültem, vittem a kis szemlélte-
tő eszközöket és leültem, meggyújtottam 
a gyertyát, lekapcsoltam a villanyt, … és 
nem jött senki.  Ott ültem egyedül a sötét-
ben egész idő alatt, amíg az alkalom tar-
tott volna. Néztem azt a gyertyát és meg-
kérdeztem: „Istenem, neked most arra van 
szükséged, hogy én itt egyedül ücsörögjek 
egy kis gyertyával?  Most ez az én szol-
gálatom, hogy itt ülök?” Olyan volt ez a 
Homokszem, mint egy kis növény, egy kis 
mag, amit adott a Jóisten, és elindult egy 
kis zöld hajtás – én mindent megtettem, 
ami emberi erővel lehetséges. Gyakorlati-
lag megfogtam, és próbáltam huzigálni, 
hogy nőjön. De hát ugye, így maximum 
kitépni lehet, ezzel a mozdulattal…
 Isten a Lelkes Napok táborban két 
és fél évvel ezelőtt megalapította a Fúzió 
Közösséget egy olyan imaalkalmon, ahol 
visszhangozni kezdett bennem ez a szó: 
Fúzió. Először nem értettem. Aztán meg-
mutatta Isten, hogy arra a másik közösség-
vezetőre vonatkozik, akiért éppen kézrá-
tétellel imádkoztam, és akiről semmi mást 

nem tudtam, csak azt, hogy egy pontosan 
akkora közössége van, mint nekem: egy 
olyan nullától öt főig terjedő kicsi közös-
ség. Amikor az első alkalmunkra készül-
tünk, már a megbeszélések alatt kiderült, 
hogy Isten mindent előkészített az elmúlt 
években. Azok a dolgok, amik nálunk hi-
ányoztak, náluk tökéletesen megvoltak, 
és fordítva: azok a szolgálók, akik nálunk 
voltak, pont azokat a területeket töltik be, 
ami nekik kell.
 Mikor az első alkalomra elmentünk, 
terveztünk egy tizenkét fős kezdést, és 
azt gondoltuk, hogy ez már messze meg-
haladja korábbi elképzeléseinket. Istennek 
más tervei voltak, harminchatan voltunk az első 
alkalmon. Isten elkezdte küldeni az embereket, 
és olyan csodálatos barátságokat, példa-
képeket adott nekünk már az első két év 
során, amiket el sem tudtunk volna kép-
zelni. Aztán egy idő után, ahogy növeke-
dett ez a közösség, már heti két alkalomra 
volt szükség. Most már szerdán és csütör-
tökön is találkozunk a Táltos utcai plébá-
nián. Összesen száznegyvenen vagyunk 
kiscsoportba beosztva. Látjuk egymáson, 
hogyan fejlődünk és hogyan közeledünk 
Isten felé állandóan.
 Tavaly Isten minket használt fel, hogy 

megalapítsa az Újszó Közösséget, ami gim-
nazistákból áll, és szépen gyarapodik. És 
ezen kívül idén tavasszal elindult a 777 
blog, ebben is nagy szerepet játszanak a 
Fúzió Közösség tagjai, összeforrnak a szol-
gálatok. A főszerkesztőnknek, Martí Zoli-
nak helyezte az Úr a szívére ezt az álmot, 
egy oldalt, ahol több ezer ember olvassa 
naponta keresztény cikkeinket, írásainkat, 
blogjainkat, hallgatja zenéinket. Ez egy 
olyan felület, amely segít nekünk, hogy 
megosszuk a hitünket ebben a formában is.
 Most zárásként felolvasnék nektek 
Izajás könyvének 12. fejezetéből néhány 
verset, mert úgy érzem, hogy ez az, ami 
a leginkább kifejezi az én tanúságtételem 
lényegét:
 Íme, Isten az én üdvösségem, bízom és nem 
félek, mert erőm és ujjongó dalom az Úr, ő lett ne-
kem üdvösségem. Örömmel merítetek majd vizet 
az üdvösség forrásaiból. Íg y szóltok azon a napon: 
»Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén, 
ismertessétek meg a népek közt tetteit! Emlékez-
tessetek arra, hog y magasztos a neve! Énekkel 
dicsérjétek az Urat, mert fönséges dolgot művelt, 
leg yen ismert ez az egész földön! Kiálts és ujjong j, 
Sion lakója, mert nag y közötted Izrael Szentje!« 
Ámen.

Mostt ezeek 
az emmmbeerekk 
azt mmmondjákk, 
hogyyy Isteen 
itt vaan! 
Itt kköözötttünnk, 
itt leeent vvelünk.
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A sok tanúságtétel után jöjjön az összegzés: Milyen utat jártunk be együtt, mit mond a Lé-
lek a Megújulásnak? Aki megteszi, szintén ifjú korától köztünk él a Megújulásban, jelenleg 
a Nemzeti Szolgáló Bizottság papi tagja. Hosszú évekig az egri szeminárium spirituálisa 
volt, jelenleg gödöllői plébános. A Lélek lelkesedése jól megfér őbenne a Lélek józanságával, 
ezért is kértük fel az értékelés feladatára.

Jó az Úr! … Drága jó testvéreim a Megúju-
lásban, az az ige jut eszembe, amit Jeremi-
ás prófétánál olvasunk: „Rászedtél Uram, 
és én hagytam, hogy rászedj!” De Székely 
püspök atya egyik tanításában hallottam 
azt, hogy igazán ez nem a legjobb fordí-
tás, hanem az, hogy „elcsábítottál Uram, és 
én hag ytam, hog y elcsábíts” !

hiszem, 
hogy Isteeen szólni akar 
hozzátokkk, hogy IIstenneek van 
üzenete az Ő népéhez. 

Huugggyeeeczz Jáánnnoss aatyyya

vagy látomást… De azt a feladatot kaptam 
az én testvéreimtől, hogy tulajdonképpen 
készülhetek én otthon, de igazán nekem az 
a dolgom, hogy itt fi gyeljek és hallgassam, 
hogy mit mond a Lélek. 
 Reggel, amikor dicsőíteni kezdtünk, 
akkor Isten az Ő Igéjén keresztül szólt. Ez 
nagyon megvigasztalt, mert a Szentatya, 

fejezet 17. versében: „amikor megláttam őt, 
a lába elé hullottam, mint eg y halott. A jobbját 
rám tette, és azt mondta: »Ne félj! Én vag yok 
az első és az utolsó«”. És aztán még egy rész-
let: „Az efezusi eg yház ang yalának írd meg: Íg y 
szól, aki hét csillagot tartja a jobbjában, aki a 
hét arany g yertyatartó között jár. Ismerem élete-
det, fáradozásodat és béketűrésedet és hog y nem 
szenvedheted a gonoszokat, hog y próbára tetted 
azokat, akik apostoloknak mondják magukat, 
holott nem azok, és hazugnak találtad őket. 
Béketűrő vag y, és szenvedtél az én nevemért, és 
nem fáradtál el. De kifogásom van ellened, az, 
hog y elhag ytad első szeretetedet. Emlékezz tehát 
arra, honnan estél ki. Térj meg és tedd azt, amit 

 Én most legszívesebben elmenekültem 
volna, mert érzem a felelősség súlyát, de 
hiszem, hogy Isten szólni akar hozzátok, 
hogy Istennek van üzenete az Ő népéhez. 
Tegnap este, amikor lefeküdtem, akkor az 
a sokszor elhangzó szentlecke részlet jutott 
eszembe, hogy „én János látomásomban lát-
tam”. És bevallom őszintén, imádkoztam 
az Úrhoz: „Uram, de jó lenne valami ütős 
látomást kapni. Nem lenne semmi dol-
gom. Elmondom a látomást, mindenki 
ujjong: Dicsőség az Úrnak!” Én is meg-
dicsőülök – utána ez jutott eszembe –, 
és mint aki jól végezte a dolgát, szépen, 
győztes hadvezérként levonulok innen a 
pódiumról… És hát sejtettem, hogy ez 
nem így lesz, és elég szomorú voltam reg-
gel, amikor nem kaptam semmiféle álmot 

Ferenc pápa, 2014-ben azt mondta a római 
stadionban a karizmatikusoknak: „Evan-
gelizáljatok Isten Igéjével!” Isten Igéje 
prófétai módon akar szólni, és azt az igét, 
amit kaptam, már volt, aki megerősítet-
te, tudtán kívül Marik Jóska, hiszen ő is 
idézte a Jelenések könyvét. Egész nap ez-
zel imádkoztam – miközben hallgattalak 
benneteket, tanúságtevők –, hogy vajon 
mit akar üzenni ezen keresztül nekünk az 
Úr. Innen szeretnék olvasni több részletet. 
És hogy Istennek van humora, azt bizo-
nyítja, hogy ez az Ige így kezdődik: „Én, 
János” – tehát én, János – „Jézusban testvére-
tek és társatok a szorongattatásban, az uralom-
ban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten 
voltam Isten Igéjéért és Jézus tanúbizonyságáért.” 
Majd kicsit később így írja a Biblia az 1. 

Footóó: HHHufnnáágggel KKaataaaliin
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korábban tettél, mert különben föllépek ellened, 
és elmozdítom g yertyatartódat helyéről, ha nem 
térsz meg… Akinek van füle, hallja meg, mit 
mond a Lélek az eg yházaknak: A g yőztesnek 
enni adok az élet fájáról, mely Istenemnek pa-
radicsomában van” (Jel 2,1-5.7). Akinek tehát 
füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az 
egyházaknak! Ámen. 
 Kedves testvérek, kértem az Urat, 
hogy mutassa meg, hogy miért az efezu-
si egyháznak szóló igét adta nekünk ma 
az Úr, mit akar ezzel üzenni a magyar 
Megújulásnak. Testvérek, itt többször is 
elhangzott, több tanúságtevőtől, Pintér Il-
csitől is, Kemenes Gábor atyától is, hogy ez 
az ország Mária országa. És tudnunk kell 
azt, hogy Szent János apostol Efezusban élt 
a Szűzanyával. Ezért azt gondolom, hogy 
a magyar Megújulásnak nagyon is szól ez 
az igehely. És különösen is az, ami az első 
szeretetről szól. 
 Testvérek, az Úr azt mondta a szívem-
ben, hogy mondjam el nektek: térjünk visz-
sza az első szeretethez, hogy újra éljük át azt, 
amit az első szeretetben kaptunk, de nem 
érzelmi szinten. Az első szeretet-tapaszta-
latnak a valóságához kell visszatérnünk és 

nem ahhoz az érzelmi lángoláshoz talán, 
amit akkor tapasztaltunk. Sokan fölteszik 
a kérdést, hogy ma miért nem tízezren va-
gyunk egy stadionban? Testvérek azért, 
mert nagyon sokféle munkája van Isten-
nek a mai egyházunkban! És ezért is hálát 
kell adni!
 Ma a Katolikus Rádió riportere meg-
kérdezte – elég izgalmas, mondhatnám, 
provokatív kérdést tett fel, de köszönöm, 
mert ezzel is előre haladunk az igazság út-
ján –, hogy nem szekta-e a karizmatikus 
megújulás a katolikus Egyházban? 
 Kedves Testvérek: NEM. Egyszerűen 
azért NEM, mert Boldog VI. Pál pápa óta 
az Egyház nagyon sokat beszél az új evan-
gelizációról. Az új evangelizáció élcsapatába 
tartozunk mi, katolikus karizmatikusok. Ezt 
ne felejtsük el. S itt hadd hivatkozzak arra, 
amit Kunszabó Zoli még a Lelkipásztori Na-
pokon mondott Egerben. Amikor ő részt 
vett az evangelizációról szóló Szinóduson 
Rómában, a sok püspök és bíboros között 
ott voltak azok a testvérek a különböző 
lelkiségi mozgalmakból, akik a terepen 
dolgoznak. És testvérek, a terepen fog minden 
eldőlni, az eg yes közösségekben! Annyira bol-
dog vagyok, hogy az előbb azt az éneket 
énekeltük, hogy mi térden állva fogunk 
csatát nyerni!
 Három kulcsszót szeretnék minden-
képpen a szívetekre helyezni. Sokat be-
szélünk az új evangelizációról, de kezdjük 
elölről, nézzük, hogy mivel kezdődött az 
új evangelizáció. Nem az új Pünkösddel, 
hanem előtte az imával kezdődött.  Men-
jünk fel újra az emeleti terembe és valóban 
boruljunk le az élő Isten előtt!
 Számomra nagyon megdöbbentő 
Szent János apostol tapasztalata, amiről 
már az előbb olvastam a Jelenések első 

fejezetéből… Megmondom őszintén, 
hogy sokkal jobban szeretem érzelmileg 
János apostolnak azt a másik tapasztala-
tát, amikor ott volt az Utolsó vacsorán és 
Jézus keblére hajtotta a fejét. Szent Ágoston 
azt mondja, hogy onnan itta az üdvösség 
titkait. De itt a Jelenések könyvének első 
fejezetében azt hallottuk, hogy Jézus ha-
talmas dicsőséggel van jelen, és mint egy 
halott rogyott össze ugyanaz előtt a Jézus 
előtt. De mégis: ez a Jézus abból a szem-
pontból már más volt, hogy Ő meghalt 
értünk, feltámadt és megdicsőült. 
 Kedves Testvérek, az első szeretet tüzét 
akkor tudjuk felszítani, ha visszatérünk az 
imához. És hogy merrefelé vezeti az Egy-
házat a Szentlélek, azt láthatjuk: minden 
egyházban egy megújult lelkesedést tá-
maszt Isten az imádság iránt. Az Imádság 
Háza mozgalmak terjednek a világ legkü-
lönbözőbb pontjain. Én magam is egyszer 
eljutottam már Augsburgba, az Imádság 
Háza Konferenciára, és azóta sokféle ta-
nítást hallottam, de egy dologban min-
den tanítás megegyezik, mégpedig abban, 
hogy minden a személyes imával kezdő-
dik. Azzal, hogy te megnyitod a szívedet 
az imában Jézus előtt, és engeded, hogy Ő 
cselekedjen az életedben. És azt hallottuk, 
idézték testvérek, Marik Erzsi idézte Can-
talamessa atyának a gondolatát, aki a pápai 
ház szónoka. Innen is lehet látni, hogy a 
Katolikus Karizmatikus Megújulás nem 
szekta, hogy 1980 óta a Megújulás egyik 
legnagyobb, emblematikus személye ott 
van Rómában, és beszél a pápának meg 
a bíborosoknak – hát akkor, legfeljebb 
egy szektás tanítja őket…  Mit mondott 
Cantalamessa atya, akit Erzsi idézett? Azt 
idézte, hogy két nagyon fontos dolgot akar 
nekünk a Szentlélek megadni. Emlékeztek 

Mi neem 
kiérdeemeljjük 
a Szennntléleek 
kiáraddásátt, 
hanemmm 
imádssságbaan 
befogggadjukk aztt.
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az erős áramra, meg hogy szigetelni kell. 
Az engedelmesség és az alázat által. Azt 
olvassuk a Bibliában az első Pünkösd le-
írásánál, hogy mindnyájan együtt voltak 
az emeleti teremben. Miért voltak együtt? 
Nem azért, mert nem volt jobb dolguk, 
hanem azért, mert Jézus azt mondta: 
„Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el 
titeket a magasból.”  És ők engedelmesked-
tek Jézusnak. Később azt mondja majd az 
Apostolok Cselekedetében a főtanács előtt 
Péter, hogy az kapja meg a Szentlelket, aki 
engedelmeskedik Istennek. Nem az, aki 
rögtön jó fi ú és jó kislány, hanem egysze-
rűen az kapja meg a Szentlelket, aki enge-
delmes Istennek. És mit kér tőlünk Isten?  
Azt, hogy engedjük magunkat szeretni. 
Engedjük, hogy Ő legyen az első az éle-
tünkben. Nem azt kéri, hogy mi szeres-
sük Őt, hanem azt kéri, hogy engedjük meg, 
hog y Ő szeressen minket.  Én már a megtérést 
így szoktam megfogalmazni. A bűnökből 
való kijutás és a bűnbánat, azt gondolom, 
hogy ennek a következménye.  Az a gon-
dolkodásmódbeli változás, amelyre hív 
bennünket Isten, az hogy Isten legyen az 
első az életünkben, hogy Ő legyen a fő-
vállalkozó, hogy azt tegyük, amit Ő kér 
tőlünk, és ne a saját fejünk után menjünk, 
hanem boruljunk le Isten előtt és kérjük el, 
hogy neki mi a szándéka. Mi a szándéka 
velünk és mi a szándéka a Megújulással. És 
itt rögtön jön, ami szintén nagyon hang-
súlyosan jelen volt ezen a mai napon: az 
eg ység. Egység a közösségeinkben, egység 
az Egyház különböző mozgalmai között, 
egység a különböző felekezetekkel. 
 Testvérek, azt is mondatja a szívemből 
a Szentlélek, hogy karizmatikus Megújulás, 
lég y az, ami vag y! A Szentatya, Ferenc pápa 
azt mondja, hogy a Karizmatikus Megúju-

lás egy nagy ajándék Istentől és egy folya-
matos kegyelem az Egyháznak. Elhiszitek 
ezt, hogy mi egy nagy ajándék vagyunk és 
egy folyamatos kegyelem, amit Isten azért 
ad, hogy minél több ember megismerje az 
evangéliumot?  S azt láthatjuk, hogy az új 
Pünkösd az imának a következménye, hi-
szen mi nem kiérdemeljük a Szentlélek kiáradá-
sát, hanem az imában befogadjuk azt. Mert az 
imában nyílik meg a szívünk Isten előtt, 
az imában szól hozzánk Isten, és tudjátok 
sokszor az ima olyan – lehet, hogy csak az 
én imám olyan –, hogy leülök imádkozni 
az Oltáriszentség előtt és ránézek az órá-
ra és azt mondom: „Uram irgalmazz, még 
57 perc van.  Hogy fogom én ezt kibírni?” 
Máskor meg lángoló az ima!
 Tegnap megkérdezte a kisközösségben 
Kati, hogy mi van akkor, hogyha nehezen 
megy az ima? Akkor is kell imádkozni? 
Igen, akkor is kell imádkozni! Lehet, hogy 
nem azzal a módszerrel, de egyszerűen oda 
kell borulni Isten elé és megnyitnunk a szí-

vünket. Szeretek így fogalmazni, hogy az 
ima nem más, mint Isten hatása alá kerül-
ni, engedni, hogy Isten szóljon a szívem-
hez. 
 Testvérek, az új Pünkösdről is beszél-
nünk kell röviden. És itt a Szentatyának 
egy nagyon komoly felszólítása van a Ka-
rizmatikus Megújulás felé, nem csak itt 
Magyarországon, hanem az egész világ 
felé, az egész világon lévő Megújulás felé: 
„Mindenkivel osszátok meg a Szentlélek-ke-
resztség keg yelmét!” Mit jelent ez? Hallot-
tunk erről is, hogy megtapasztalni Isten 

És mmitt kérr tőőlüünnkk IIsteen???  
AAztt, hoogyyy ennggeedjjüükk mmaaggunnkkatt 
szeereettni. 

szeretetét, hogy bennünk lakik, ahogy 
Ilcsi mondta, bennünk lakik a teljes Szent-
háromság. De Istennek az a vágya, hogy 
szabadítsuk fel az Ő szeretetét. Megkeresz-
telkedni a Szentlélekben ugyanazt jelenti, 
mint betelni a Szentlélekkel, vagyis eltelni 
Isten ingyenes, irgalmas szeretetével. Erre 
a szeretetre vágyik mindannyiunk szíve. 
Ez a szeretet tudja egyedül megváltoztatni 
a világot.  S testvérek, újra hivatkozom az 
efezusi egyháznak szóló sorokra, ami – azt 
gondolom – nekünk magyar karizmati-
kusoknak nagyon fontos üzenet. Nagyon 
kicsi volt a kezdet. Az Apostolok Cseleke-
detének 19. fejezetében azt olvassuk, hogy 
amikor Pál apostol eljutott Efezusba, talált 
mindösszesen tizenkét testvért és megkér-
dezte tőlük: Megkaptátok-e a Szentlelket? 
S azok nagyon őszinte, becsületes emberek 
voltak és azt mondták: „Még azt sem hal-
lottuk, hogy van Szentlélek.” 
 Testvérek, ma nagyon sokat hallanak a 
Szentlélekről az emberek az Egyházon be-

AAkik néllkül nnemm sikerülttt volna aa proograam: AArm KKaatalin éés Gyuuriis Gellértt mműsorvvezető Foottóó: Kéérri MMMaarrrieetttta
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Neküünk sszelleemi haarccot keeell foolytaaatnunnkk. 
Meg keell erőssöödnünk az Úrr erejjébeen 
éés feel kkelll ölteeenünnk Isttenn tteeljess fegggyverrzeetéét.

lül. Tanítjuk a gyerekeknek, fi ataloknak 
a bérmáláskor a Szentlélek hét ajándékát, 
ugye, hogy mik azok. Csak sokszor azt 
nem tanítjuk meg, hogy hogyan kell azo-
kat használni. Az efezusi egyház nagyon 
pici volt, de hatalmas egyházzá növeke-
dett.  És Mária alázatát látjuk benne.
 Testvérek, a magyar Megújulásnak, 
azt gondolom, azért kell nagyon máriás-
nak lennie, mert ahol Máriának, a Szűz-
anyának a lelkületét látja a Szentlélek, az 
alázatosságot, az egyszerűséget, az Istenre 
való nyitottságot, oda – ha szabad így fo-
galmaznom – kizúdul a Szentlélek! Mert 
Isten azokat a lelkeket keresi, akik olya-
nok, mint a Szűzanya, olyan nyitott szí-
vűek, mint Mária.
 Ha az Efezusiaknak írt levelet olvas-
suk Szent Pál apostoltól, akkor sorban 
olyan dolgokat találunk, amik nagyon is 
szólnak a magyar egyháznak és a Megúju-
lásnak. Az efezusi levélnek ott olvassuk a 
2. fejezetében, hogy a megváltás ingyenes, 
nem a mi teljesítményünktől függ, ha-
nem kegyelemből kaptuk az üdvösséget. 
Aztán hallunk ott az 5. fejezetben arról, 
hogy mit jelent az igazi keresztény házas-
ság, hogy úgy szeresse férj a feleségét, mint 
ahogy Krisztus szerette az Egyházat, a fe-
leség pedig tisztelje a férjét. Hány és hány 
házasság, hány és hány család bomlik fel 
ma is Magyarországon! Meg kell erősítenünk 
a családokat. Ezért volt jó, olyan szép és 
megható az előző tanúságtétel, hogy mit 
jelent az, amikor egy édesapa és egy édes-
anya Istent adja a gyermekeinek, mit jelent 
az, amikor egy kismama, méhében a mag-
zatával, szentáldozáshoz járul, vagy éppen 
dicsőít, vagy megkapja a Szentlelket. Ke-
gyelem-hordozókká kell válnunk, kedves 
testvéreim!
 Ima, Pünkösd, evangelizáció: megújult 
ima, új Pünkösd és új evangelizáció. Bol-
dog VI. Pál azt mondta, hogy az Egyház 
azért van, hogy evangelizáljon. Testvérek, 
nekünk evangelizálnunk kell, nincs más 
választásunk! Ott látom, a csarnok vé-
gében hátul ki van írva: „Hirdessétek az 
Evangéliumot!” Ez a mi feladatunk, hogy 
hirdessük az Evangéliumot a tetteinkkel és 
a szavainkkal egyaránt, hogy lépjünk ki, 
hogy induljunk el mások felé, hogy mer-
jük meghirdetni az Örömhírt. Mert eg yedül 
az evangélium üzenete tudja megváltoztatni az 
emberek életét! 
 S testvérek, nem szabad elfelejtenünk 

azt sem, amit az efezusi levél 6. fejezeté-
ben olvasunk. Erről tavaly hallottunk egy 
nagyszerű előadást, tanítást a „Megújuló 
szív, Egyház, nemzet” témakörében, hogy 
mi egy közbenjáró nép vagyunk. Nekünk 
szellemi harcot kell folytatnunk. Meg kell 
erősödnünk az Úr erejében és fel kell öl-
tenünk Isten teljes fegyverzetét. Ezt nem 
szabad elfelejtenünk, nekünk folyama-
tosan imádkoznunk kell azért – próféci-
ákban kaptuk –, hogy Európa szellemi 
légköre megváltozzon. És ne higgyünk a 
Sátánnak, aki folyamatosan azt hazudja 
nekünk, hogy túl kicsik, túl gyengék va-
gyunk. Ahogy Zselep atya üzente: Merjünk 
nagyokat álmodni! Isten nagyon nagy 
dolgokat akar tenni ma az Ő népe köré-
ben. Hallottátok, hogy mit tesz a fi atalok 
között. Az idősebb testvéreket is még in-
kább meg akarja újítani. Új tüzet akar Is-
ten hozni az ő népébe.
 Kedves testvérek, Szent II. János Pál pápa 
az egész Egyháznak azt adta feladatul az Új 
évezred kezdetén (Novo Millenio Ineunte) 
kezdetű dokumentumában Lukács evan-
géliumát idézve, hogy „Evezz a mélyre!”. 
Talán sokatoknak van olyan tapasztalato-
tok, mint amit ott, Lukács 5. fejezetében 
olvasunk, hogy egész éjszaka fáradoztak 
és nem fogtak semmit. De amikor Jézus 
azt mondja: „EVEZZ A MÉLYRE és ves-
sétek ki a hálót halfogásra…”, akkor az, 
hogy „evezz a mélyre”, az egyes szám má-
sodik személyben van. Te evezz a mélyre! 
Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. 
Az élő istenkapcsolatot helyetted senki 
nem tudja megélni. Mások tudnak érted 
imádkozni, tudnak buzdítani, bátorítani, 
de – ahogy hallottuk ma is az evangélium 
meghirdetésénél –, a döntést egyedül te tu-
dod meghozni.  Egyedül te tudsz dönteni 
Jézus Krisztus mellett és te tudod valóban 
befogadni egyre mélyebben a Szentlelket. 
És ezáltal válsz képessé arra, hogy eg yütt-
működve – ezért van ott már többes szám 

második személy – vessétek ki a hálót. Töb-
bes szám második személy: Ti vessétek ki. 
Mert viszont evangelizálni igazán csak 
együtt lehet. Éppen ezért olyan nagysze-
rű, hogy együttműködésre hívja az Úr a 
különböző evangelizációs iskolákat. Ma 
is hallottunk ilyen iskolákról. Hallottunk 
a Szent András Evangelizációs Iskoláról, 
hallunk a Sejt-evangelizációról, hallot-
tunk az Alpha kurzusokról, el ne felejtsük 
az Élet a Lélekben Szemináriumokat. Ez 
mindegyik afelé mutat, hogy együtt kell 
cselekednünk, együtt kell az Úr ügyét 
képviselnünk. „Evezz a mélyre és vessétek 
ki a hálót halfogásra.” 
 Kedves testvérek, a karizmatikus 
megújulásnak az a hivatása, hogy való-
ban elteljen egészen a Szentlélekkel és az 
a küldetése, hogy Mária alázatával, enge-
delmességével, de kitartásával hirdesse az 
Evangéliumot. Merjük mi is megszólítani 
Jézust, mint ő a kánai menyegzőn, és meg 
fogjuk tapasztalni a csodát, hogy a vizünk 
borrá fog változni, a Szentlélek, az öröm Lel-
ke, be fog ja tölteni az embereket, az öröm olaja 
végig fog áradni az egész országon és meg fog 
valósulni az, amit az Apostolok Cseleke-
deteiben olvasunk: „Nag y öröm lett abban a 
városban”(ApCsel 8,8), nagy öröm lett Ma-
gyarországon. Ámen.
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Fotó: Magyar Kurír

Foottóó: MMaagggyyyar KKuuríír

Foottóó: MMaagggyyyar KKuuuríír

Footóó: HHHufnnáággell KKataaliin

Footóó: HHHufnnáágggell KKataaaliin
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2016. III-IV. szám

A Szent András Evangelizációs Iskola 
kurzusai 2017-ben
Új Élet Krisztusban kurzus

A kurzus nem más, mint találkozás az élő Istennel, 
vagyis a Jézus Krisztus által hozott örömhír megta-
pasztalása! Tanújává válhatsz: Jézus él!

  Eger, 2017. február 17–19.
  Hódmezővásárhely, 2017. március 10–12.
  Budapest, 2017. március 17–19.
  Zalaegerszeg, 2017. március 31–április 2.
  Szekszárd, 2017. május 12–14.

Emmausz kurzus

Ezen a kurzuson a Szentírás, Isten Igéje mutatkozik 
be neked azzal az erővel, amellyel az emmauszi tanít-
ványoknak is lángra gyújtotta a szívét.

  Szeged-Szőreg, 2017. február 10–12.
Üdvösségtörténet kurzus

Megismerjük a Bibliából feltáruló üdvösségtörténe-
tet, hogy felfedezzük: a mi életünk is Isten üdvösség-
tervében zajlik.

  Zalaegerszeg, 2017. október 20–23.
János kurzus

Más dolog csodálni Jézust, és más követni őt. A ta-
nítványok kiváltsága így szólítani Jézust: „Mesterem”. 
Ez a kurzus arról szól, hogy lehetsz te is szeretett ta-
nítvány!

  (Szervezés alatt.)
Ászáf kurzus

A kurzus a dicsőítő szív kiformálódásáról szól, hogy a 
napi személyes dicsőítésből erőt merítve a Szentlélek 
eszközeiként indulhass a szolgálatba!

  Szeged, 2017. április 7–9.
Álomlátó József kurzus

A kurzus a csalódásainkból való gyógyulásról szól, 
Isten Igéjének ereje által. Különösen ajánlott azok-
nak, akik Isten ügyeinek szolgálata során szenvedtek 
el nagy csalódásokat.

  Budapest, 2017. március 17–19.
Apolló kurzus

Ezen a kurzuson megtanulhatjuk, mi a jó igehirdetés 
titka. Mindenkinek, aki Isten Igéjéről beszél má-
soknak, akár kurzuson, akár a közösségben, akár a 
templomban.

  Budapest, 2017. szeptember 27–október 1.

III. EURÓPAI SZENT ANDRÁS 
SZEMINÁRIUM
José Prado Flores újra Magyarországon! A Szent 
András Iskola alapítója, Pepe, új kurzust fog tartani 
Bevezetés a Bibliába, a Biblia értelmezése címmel.

  Pannonhalma, 2017. augusztus 9–13.
Információt a további kurzusokról és képzésekről az 
év folyamán tesszük közzé a honlapunkon: ujevan-
gelizacio.hu

A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szent 
Margit evangelizációs központ 2017-es 
programjai
Szent Ignác Lelkiségi Iskola:

  február 17-19: Nagyböjt kurzus (a húsvéti misz-
térium és ünneplése)

  március 24-26: Keresztút belső gyógyító szol-
gálat

  július 5-9: Kiképzés a belső gyógyító szolgálatra

  október 20-23: Eszter kurzus (képzés közben-
járásra)

  november 24-26: Krisztus Király hétvége (szol-
gálók találkozója)

Honlap: http.//szentignac.ujevangelizacio.hu

Emmausz katolikus Karizmatikus 
Közösség, Budapest

  szentségimádás minden héten pénteken 
16.30-tól a közösségi házban

  közbenjáró imaszolgálat szeptembertől júniusig 
minden hó 2. szombatján 10 órától

  karizmatikus szentmise a Ferenciek terén 
elsőszombatokon 19.30-kor

továbbá evangelizációs, tanító lelkiségi könyvek áru-
sítása hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között. Cím: 
1146 Bp., Th ököly út 120. Elérhetőség: Telefon: +36 1 
222 5306, Email: katona.istvan40@gmail.com, vagy 
fi ererzs@gmail.com, Honlap: www.emmausz.hu

Emmánuel Közösség, Budapest
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének velünk 
részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült szentség-
imádás és az egymásért való imádság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első és harmadik csütörtö-
kén este 19.00 - 21.00 között
Helyszín: első csütörtökön a Lehel-téri Árpád-házi 
Szent Margit templom: Budapest XIII. ker. Lehel tér, 
– harmadik csütörtökön a Városmajori Jézus szíve 
plébániatemplom kistemplom része. 
Info: www.emmanuel.hu

Fúzió Közösség, Budapest
Egyetemistáknak és fi atal felnőtteknek tartanak nyi-
tott alkalmakat minden szerdán este 18.30-tól a Szent 
Kereszt Plébánián (Bp., XII., Táltos u. 20.).

Új Jeruzsálem Katolikus Közösség
  Dicsőítő esték Csiszér Lászlóval, februártól 

májusig minden hónap első szombatján 16 órától 
20 óráig, a Szent II. János Pál Iskolaközpontban 
(Bp., XI. ker., Mezőkövesd u. 10.)

  Közösségi Nap szentmisével minden hónap első 
vasárnapján de. fél 10-től a Szent II. János Pál 
Iskolaközpontban.

  Hajléktalan és roma csoport: Az első vasár-
napok kivételével minden vasárnap 10.30-tól 
szentmise, majd közösségi alkalom a Tömő utcai 
plébánián. (Bp., VIII., Tömő u. 31.)

A kaposvári közösségek programjai:
  „Érints meg engem!”  - Gyógyító imaalkalmak 

minden hónap 2. vasárnapján 16 órától a kapos-
vári Szent Imre templomban

A pécsi közösségek rendszeres programjai:
Vár mindenkit szeretettel a Pécsi Imádság Háza. Idő-
pontok a www.pecsiimadsaghaza.hu oldalon talál-
hatók. 

  Minden 4. szerdán 18:00-21:00 között az Ir-
galmas templomban (Széchenyi tér 5.) a Pécsi 
közösségek közbenjáró alkalma testi-lelki gyó-
gyulásokért. Felelős: Dr. Kassai Gábor: 30-247-
1198, kassai.gabor.dani@gmail.com

  Minden 3. szombaton 18:30-20:00 között 
a Lyceum temlomban (Király u. 44/a) Pécsi 
Egyházmegye Karizmatikus Közösségeinek Egy-
ségépítő Szentmiséje. Felelős: Bieder Eszter

A szegedi közösségek rendszeres programjai:
  Szegeden a Piarista Templomban (6724 Sze-

ged, Bálint Sándor u. 14.) minden hónap első 
pénteken van karizmatikus szentmise (Nagy 
Róbert atya) 18.00-tól, utána egy órás dicsőítés, 
Szabad-On Katolikus Dicsőítő Közösség szol-
gálatával.

Az Isteni Szeretet Közösség programjai:
  Minden héten szerdán és szombaton 19:00 órá-

tól közösségi alkalom van.
  Minden hónap végén van 24 órás szentségimá-

dás, szombat 19:00-től vasárnap 19:00-ig.
Helyszín: Törökbálint, az Isteni Szeretet Közösség 
Mária kápolnája
(Törökbálint, Baross u.2, bejárat a kápolnába a Ka-
zinczy utca felől)
Megközelíthető: Kelenföld vasútállomás felől (Őr-
mező) 172-173-as buszokkal - hétvégén ugyanis csak 
ezek a buszok járnak. A Harangláb megállónál kell 
leszállni.

Szeretet Földje Szolgálat
„Isten szeretete gyógyít” – gyógyító összejövetelek, 
„Szent István országáért” ima- és lelki napok, egyéb 
lelki napok, iskolai előadások, lelkigyakorlatok szer-
vezése és lebonyolítása, cigány misszió, kulturális és 
művészeti programok, könyvkiadás… Programjaink 
általában ingyenesek, minden érdeklődést örömmel 
fogadunk!
Címünk és elérhetőségünk: 

2045 Törökbálint, Templom u. 13., 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu, 
honlap: www.szeretetfoldje.hu, 
tel.: 06-30/33-88-245 (Sipos Gyula)

SzentÉj – ima a hegyen
  A Hegyközi Karizmatikus Megújulás Pünkösdje

2017. Pünkösdjén, a június 3-ról 4-re virradó éjsza-
kán szentségimádással egybekötött Szentlélek-váró 
virrasztás lesz a sátoraljaújhelyi Szár-hegy (Magyar 
Kálvária) tetején lévő Szent István kápolnánál. Az 
összejövetel középpontjában az Eucharisztia áll, 
emellett dicsőítés, tanítás, tanúságtétel és szentmise 
szerepel a tervezett programban. Az összejövetelre 
9 elsőpénteken keresztül a helyszínen esti szentség-
imádással készülnek a szervezők, felajánlva a térség és 
hazánk lelki megújulásáért.
További információ: Facebook: Hegyközi Karizma-
tikus Megújulás
web: www.szentej.hu (a későbbiekben), 
email: hegykozi.karizmatikus@gmail.com
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IMÁDSÁG HÁZA KONFERENCIA
2017. április 29. - május 1., Budapest

Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

Dr. Székely János, katolikus segédpüspök, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Dr. Sameh Maurice, Kasr El Dobara Evangelical Church, Kairó, Egyiptom

Elke Mölle, Augsburgi Imádság Háza

Csiszér László, Prazsák László és még sokan mások

ihk2017.hu

(Zsolt 57,9) 



2017. február 18.
Dicsőítő szentségimádások országszerte, 

településenként egybegyűlve 
a Katolikus Karizma  kus Megújulás 50. születésnapján

Jöjj, és éljük át a Megújulás jubileumának 
kegyelmeit a Szentlélekben!

Információ: mkkm.hu


