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Az Országos Tanács tagjai

Kedves kötelességemnek tartom, hogy
elnöki szolgálatom utolsó, november
22-23-án lezajlott OT üléséről beszámoljak nektek. Mint mindig, most is
nagyon jó volt találkozni testvéreinkkel
Budapesten, a Krisztus Király Missziós Központban. Szép számban, majdnem negyvenen jöttünk össze, annak
is köszönhetően, hogy ezen a hétvégén
került sor az új NSZB tagjainak megválasztására.
Első nap, szombat délelőtt közös
dicsőítés után témakörönként összefoglaltam a Megújulás elmúlt nyolc és
fél évének fontosabb eseményeit. Rátekintettünk arra is, hogy hol történtek
nagyobb változások, teljesen új események. Nagy vonalakban:
 Az OT tagságának stabilizálódása
által javult az együttműködés, erősödött a kölcsönös felelősségvállalás.
 Állandóvá vált az Országos Találkozók helyszínének vidék-Budapest
váltakozása. A találkozó másnapján
létrejött és rendszeressé vált a vezetőképző nap, általában a találkozó fő előadójával.
 Rendszeresen megjelent a Hírlevél,
amely közben a „Megújulás” nevet
vette fel. Kinézete is megújult, és
teljesen színessé vált.
 Új honlapunk van mkkm.hu, illetve
katolikuskarizmatikus.hu néven. Facebook oldalunkat több mint 4000en nézik.
 Ifjúsági szolgálatunk virágzik az
I. Országos Ifjúsági Találkozó óta:
évente Lelkes Napok tábort tartunk
15-25 éveseknek. Elő- és utótalálkozókra, Lelkes-tréning képzésre, re-

Kunszabó Zoltán új, és Bartha Angéla leköszönő elnök












gionális találkozókra kerül sor. Beindult a Tini Lelkes Tábor is, 11-15
éveseknek.
Közösségeink képviselői ENC képzésen vettek részt.
Lépéseket tettünk Pünkösd kultúrájának terjesztéséért (amint
a pápák is kérték tőlünk). Többek
között Pünkösd előtti kilencedet,
imaórákat, virrasztásokat, ünnepi
szentmiséket szerveztünk. Tanúságtételekkel, buzdításokkal, sátoros bemutatókkal szolgáltunk.
Apostolképzést,
bérmálkozás
előtti és utáni lelkigyakorlatokat
szerveztünk.
Új események történtek az evangelizáció terén: kiemelkedő volt
részvételünk a 2007-es Budapesti
Városmisszión, az Országos Lelkipásztori Intézettel együtt szerveztük meg az I., a II. és a III. Új
Evangelizáció Konferenciát, részt
vettünk külföldi konferenciákon is.
Együttműködéseket alakítottunk ki
más egyházi szervezetekkel.
Nagy eredmény az iroda létrejötte
és fenntartása, részmunkaidős titkárnővel.
Új lelki fuvallatok jelentek meg
közöttünk: Letelepedett hazánkban
a Shalom Közöség, megjelent a Cor
et Lumen Christi Damian Stayne
szolgálataival, megindult köreinkben az Imádság Háza Mozgalom.
(Minderről kicsit részletesebb képes
beszámolót találtok az mkkm.hu
honlapunkon.)

A szombati nap folyamán az OT és
az NSZB tagjai jelölteket állítottak az új

Nemzeti Szolgáló Bizottság megválasztásához. Mindehhez természetesen kikértük a jelölni kívánt személyek beleegyezését. A szavazásra azonban még
estig várni kellett. Addig is gazdasági
beszámolót tartott Borlay Bandi NSZB
tag, ami alapján láthatóvá vált, menynyire nagy szükség van a közösségek
és magánszemélyek anyagi támogatására ahhoz, hogy az iroda a titkárnővel
együtt tovább működhessen. A pénz
csak pár hónapra elég…
Már lényegében kész Statutumunkat kiegészítettük azzal a kétharmados
többséggel elfogadott döntéssel, hogy
az NSZB-nek mindig legyen tagja a
Megújulás ifjúsági referense, jelen pillanatban Végh Zoltán. Azt is megszavaztuk, hogy a referens kinevezéséért és
megbízásának visszavonásáért az adott
NSZB felel. Döntöttünk, hogy az NSZB
tagjainak száma maradjon 8 fő, így csak
7 testvért kellett választanunk.
A délutáni szentmise végén, amelyet Hugyecz János atya tartott,
megköszöntük az eddigi NSZB tagok
szolgálatát. A választást csendes szentségimádás előzte meg. Harminchat fő
szavazhatott, csak a rendes delegáltak
(a helyettesek nem). A szavazás eredményeként a következő összetételű
NSZB jött létre (a tagok nevei abc-sorrendben szerepelnek):
 Borlay Endre (Budaörs - újraválasztott)
 Flach Ferenc (Pécs)
 Hugyecz János atya (Gödöllő - újraválasztott)
 Kovács Frigyes (Kecskemét)
 Kunszabó Zoltán diakónus (Budapest)
 Lele Róbert (Szeged - újraválasztott)
 Pintér Ilona (Budapest)

Papjaink

szombathelyi egyházmegye közösségeinek képviselőivel. Ennek alapján kimondta, hogy a következő Országos
Találkozó színhelye Szombathely
lesz. Azóta az időpont is tisztázódott:
2015. november 14. Frikk József
szombathelyi közösségvezető az egész
OT előtt elmondta, hogy hosszú hónapok óta imádkoznak a helyi közösségek
a Találkozóért, és számos konkrét lépést is tettek már.
Aktuális megbeszélnivalók, a közös
vízióra való rövid reflexió után Kun-

A zarándok

A 2014. évi gyalogos Jerikó zarándoklaton a legnépesebb csoport vezetőjeként
zarándokolt velünk Hollóházától Pálházáig Tóth Gábor füzéri plébános atya.
Rendíthetetlen hite és fáradhatatlan buzgósága nyomán lelkes, pezsgő hitélet
zajlik a Hegyközben. Az alábbiakban ő vall életéről, elhívásáról, szolgálatáról.

„A zempléni Sátoros hegyek ölelésében, Sátoraljaújhelyen léptem be a földi valóságba 1974-ben. Már a nevem
kiválasztása is próféciának bizonyult
édesanyám részéről (Gábor = Isten
ereje, az Úr hírnöke, futára, riportere). A családunkban korábban nem volt
sem Gábor nevű, sem pap.
Szüleim visszaemlékezései szerint
már egészen kicsi koromban mondtam nekik, hogy látomásaim vannak
és beszélgetek néha Jézussal, vagy
Máriával. Csak a papszentelésem után
tudtam meg: egy éves koromban egy
kicsit meghaltam, a klinikai halál állapotába, ezáltal átmenetileg testen
kívüli állapotba kerültem, amire én is
tisztán emlékszem, de sokáig azt gondoltam, hogy ezt csak álmodtam. Az
Úr a gyerekkoromat is mindig a papság
felé vezérelte. Amikor tíz évesen elha-

tároztam, hogy inkább mozdonyvezető
leszek, hamarosan szemüveges lettem, így a vasutas álmok hamar szertefoszlottak. A vasútállomás helyett a
templomba jártam ministrálni hétköznapokon is. Legjobban az áldoztatást
szerettem, mert már akkor éreztem a
nyitott tabernákulum erejét. Középiskolába a kecskeméti piaristákhoz mentem, ahol a szerzetesi élet és a tanítás
is megtetszett, de akkori plébánosom
a piaristák helyett Egerbe irányított.
A karizmatikus megújulással húsz
éve, 1994-ben Egerben találkoztam
először. Évfolyamtársam, Varga András atya (akkor még Rafael testvér a
TORG-os kistestvéreknél) megszervezte a szomolyai nővéreknél életem
első Szentlélek-szemináriumát. Az első
lélekáradásnál Zselep atya volt a közbenjáró, aki próféciáiban olyan személyes jellegű dolgokat tárt fel nekem,
amiket sehonnan máshonnan nem
tudhatott, csakis felülről. Számomra
ez volt a meggyőző érv, hogy elköteleződjek e nekem akkor még különös
lelkiség mellett.
Baranyák Béla atya újhelyi kápláni évei (1993-1996) is karizmatikus
programokkal teltek a környéken. Már
kispap koromban kijártam vele Hollóházára, a karizmatikus imaórákra,
ahová más hegyközi településekről is
átjöttek. Ezért volt könnyű plébánosként visszatérni, hiszen tíz év alföldi
lelkipásztorkodás után ott tudtuk folytatni, ahol annak idején Béla atya át-

szabó Zoltán elmondta tüzes látását a
Megújulással kapcsolatban. (Bővebben
olvashatunk róla ebben a számban.)
Végül kihirdették a következő Országos Tanács időpontját is: 2015. április
25-26.
Istent dicsőítve és hálát adva indultunk haza őrhelyeinkre.
A Megújulás tagjaiért továbbra is
imádkozva szeretettel gondol rátok:
Bartha Angéla, szociális testvér

helyezése miatt abbahagytuk. Az itt
eltöltött közel hét bő esztendőm alatt
Szentlélek szemináriumokat, gyógyító
lelkigyakorlatokat és evangelizációkat
szerveztünk olyan személyek közreműködésével, mint Zselep atya (Zselepszky Fábián OCD), Bocsa Józsi atya,
Zakariás atya, Jákob atya, Shyni és
Varró Istvánék. Egyik közösségi karizmánk a 24 órás közbenjáró (Francis
McNutt atya megnevezésével „áztató”)
ima, amikor egy lapra feliratkozunk,
hogy minden órában legyen valaki, aki
a megadott szándékért, vagy személyért imádkozik. Az ilyen imák hatására
több gyógyulás, javulás és imameghallgatás is történt, ami tovább lelkesített
bennünket.
2011-ben útjára indult a Sárospatakot Kassával összekötő gyalogos zarándoklat, a Szent Erzsébet Út. Mivel
nagyon szeretek túrázni, más érdeklődők hiányában elvállaltam az első,
nyitó zarándoklatot. A következő évtől
kezdve már fel sem merült, hogy más
lelkivezető után nézzenek a szervezők,
pedig szívesen továbbadtam volna a
lehetőséget, de erre azóta sem került
sor, tehát véglegesítettek. A zarándoklat egy pap számára olyan, mint amikor
Mózes kivezette népét Egyiptomból,
vagy amikor Ábrahám útra kelt egy
isteni ígéret miatt. A hívek számára a
gyalogos zarándoklat a lábak imádsága
és az egó feladása. Az érintett települések számára új ismeretségek és az
alázatos szolgáló szeretet gyakorlásának lehetősége. Minden zarándoklat
végcélja Jézus Krisztus megtalálása,
aki az Út, az Igazság és az Élet. A „caminósok” köszönésével kívánok ehhez
a földi zarándokláshoz mindenkinek Jó
Utat, azaz Buen Camino!”
Lejegyezte: Kiss Zoltán

HÍRLEVÉL
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Pa p j a i n k

Végh Zoltán, mint említettük, hivatalból lett tagja a testületnek.
A póttagok abc-sorrendben:
Kiss Attila, Lukácsiné Tábori Eleonóra,
Sári Gabriella SSS.
Az új NSZB tagjai elvonultak elnököt választani, mialatt mi imádkoztunk. Aránylag rövid idő múlva vissza
is érkeztek, bemutatva nekünk az új
elnököt: Kunszabó Zoltánt. Közös hálaadással, imával zártuk a napot.
Vasárnap az ünnepi szentmise után
az új NSZB elvonult megbeszélésre a
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Vízió

VÍZIÓ

Megújuló közösségek, megújuló
Egyház, megújuló nemzet
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás hivatása
és szolgálata a harmadik évezred elején
„Nézzétek, szolgám, akit támogatok,
a választottam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot
vigyen a nemzeteknek.”
(Iz 42,1-2.)
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Sokan úgy érezzük mostanában, hogy
különleges kegyelmi időbe léptünk!
Erősödik bennünk a vágy, hogy kereszténységünk végre „igazi” legyen.
Érezzük, hogy Isten itt és most be akar
vonni bennünket megmentő, üdvözítő
tervének megvalósításába. Hogy ne
csak ábrándozzunk imádságról, evangelizációról, szolgálatról és közösségről, hanem kezdjük mindezeket radikálisan megélni, megvalósítani. Az egyik
legerősebb ösztönzés, amit sokakkal
együtt kapunk, hogy küzdjünk egyesülve, összefogva, a Lélek fegyverzetébe öltözve az egész magyar nemzet
megújulásáért. Sőt, hogy megújuló
nemzetként, Istentől kapott hivatásunkat betöltve küzdjünk egész Európa keresztény feltámadásáért!
Az alábbi, röviden megfogalmazott
víziót a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás újonnan megválasztott
Nemzeti Szolgáló Bizottsága nevében
terjesztem elétek, hogy tovább imádkozva együtt mélyítsük és gazdagítsuk.
Munkánkban mindenben támaszkodni
szeretnénk az Országos Tanács eddigi
eredményeire, az előző NSZB és annak
elnöke, Bartha Angéla szociális testvér
kiváló munkájára. A most meghatározott irányt az általuk meghatározott vízió aktuális kibontásának tekintjük.

Céljaink
 Fedezzük fel újra a karizmatikus
megújulásban rejlő lelki gazdagságot!
 Hívjuk meg erre meglévő közösségeinket, sok küzdelmet megélt

korábbi vezetőinket, visszavonult
testvéreinket, és tágabb egyházi
környezetünket is! Vállaljuk fel és
gyakoroljuk a kiengesztelődés szolgálatát egy új egység érdekében!
 Állítsuk mindezt közösen nemzetünk
lelki-szellemi megújulásának szolgálatába!
Ami a korábbiakhoz képest új lehet,
hogy nemzeti, sőt európai szinten kezdünk el gondolkodni, erőinket egyetlen
törekvésben egyesítve. Mindehhez az
szükséges, hogy a karizmatikus megújulás felfedezze kincseit és visszatérjen identitásához, amelyet a lehető
leghitelesebb módon a Szentlélektől
kapott.

Fedezzük fel kincseinket:
 A kincseket, amelyeket Isten a
Szentlélek-keresztségben és a
Lélek ajándékaiban, a karizmákban adott nekünk!
Ferenc pápa nemrégiben felszólította világ karizmatikusait*: „Azt várom
mindannyiótoktól, hogy osszátok meg
a Szentlélekben való keresztség kegyelmét mindenkivel az Egyházban. Ezt
a kifejezést használja az ApCsel 1,5.”
 Fedezzük fel a kincseket, amelyeket Isten a Szentírásban adott nekünk!
„Azt várom tőletek, hogy evangelizáljatok Isten Igéjével, hirdessétek, hogy
Jézus él, és minden embert szeret” …
„Annakidején azt mondták, hogy a karizmatikusok mindig magukkal hurcolják a Bibliát, az Újszövetséget! Most is
nálatok van? Igen?! Hát, nem vagyok
olyan biztos benne. Amennyiben nem,
térjetek vissza az első szeretethez, s
legyen mindig nálatok az Isten Igéje! S
mindig olvassátok, mindig járjatok Isten Igéjével!”
 A kincseket, amelyeket Isten a di-

csőítő és közbenjáró imádságban adott nekünk!
„Testvérek, jegyezzétek meg, imádjátok az Istent, ez az alap! Istent imádni,
törekedni az életszentség újdonságára a Szentlélekben!”... „A Karizmatikus
Megújulás emlékeztette az Egyházat a
dicsőítő ima fontosságára, szükségességére… A dicsőítő ima, a közbenjárás
az üldözött és meggyilkolt keresztényekért és ennek a megzavarodott világnak a békéjéért, ma közös kiáltás az
Atyához.”
 A kincseket, amelyeket Isten az
evangelizációban adott nekünk!
„Az első: megtérés Jézus szeretetéhez,
mert ez átalakítja a keresztények életét, és Isten szeretetének tanúságtevőjévé teszi őket. Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a keresztények
élete tanúságtétel legyen, és a Szentlélek segít minket, hogy koherens módon élve az Evangéliumot, eljussunk az
életszentségre.”
 A kincseket, amelyeket Isten a testvéri közösségben adott nekünk!
„Amikor rátok, karizmatikusokra gondolok, akkor az Egyház képe rajzolódik
sajátosan elém: egy nagy zenekart látok, sokféle hangszerrel, mindegyiknek
más a hangja, de mindegyikre szükség
van ahhoz, hogy a zene harmonikus legyen.”
 Amelyeket Isten az önfeláldozó
szolgálatban adott nekünk!
„Legyetek közel a szegényekhez, az
éhezőkhöz, hogy érinthessétek bennük
Jézus testét! Kérlek!”
 Amelyeket Isten az ökumenikus
lelkiségben adott nekünk!
„Ne felejtsétek el, hogy a karizmatikus
megújulás természete szerint ökumenikus… Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúságot a spirituális ökumenizmusról, amely megvalósulhat köztetek
és más egyházak, keresztény közössé-

gek között, akik hisznek Jézusban, mint
Úrban és Megváltóban.”
 Amelyeket Isten a katolikus Egyházban adott nekünk!
„A Lélek akaratából születtetek újjá,
mint ajándék az Egyházért, az Egyházban. Ezzel tudjuk meghatározni,
kik vagytok: folyamatos kegyelem… A
karizmák sokféleségének nagy ajándékát kaptátok, olyan sokféleséget, mely
harmóniává változik a Szentlélekben az
Egyház szolgálatára.”

Meghívás mindenkihez
Erre a felfedező, identitás-erősítő munkára hívjuk meg a közösségeket, a
visszavonult testvéreket és vezetőket,
de tágabb egyházi környezetünket is.
Térképezzük fel, hogy hol vannak élő,
vagy hanyatló közösségek! Serkentsük
egyházmegyénként, régiónként és országosan is a közösségek közötti kapcsolatokat! Segítsük és kezdeményezzük helyi, illetve regionális találkozók
létrejöttét alapvető identitásunk, és a
közösségek közti kapcsolatok megerősítésére. Ezekre hívjuk meg a kívülálló,
de megújulásra vágyakozó embereket
is! Képzések és írásos anyagok útján
segítsük a közösségépítést, és a különféle szolgálati területek kifejlődését! Az
Országos Tanácsot igyekezzünk jellegében és tartalmában közösségek szövetségévé, közösségek közösségévé
átalakítani. Minden területen ajánljuk
fel szolgálatunkat és együttműködésünket a határon túli magyar közösségeknek is! Papjainkat is szeretnénk
megkeresni és bevonni az Országos
Tanács munkájába.
Minden módon segítsük elő az egységet, kezdeményezzük a személyek,
közösségek közötti kiengesztelődést!

A nemzet megújulásának
szolgálatában
„...küzdjünk egyesülve, összefogva, a Lélek
fegyverzetébe öltözve
az egész magyar nemzet
megújulásáért.
Sőt, hogy megújuló
nemzetként, Istentől kapott hivatásunkat
betöltve küzdjünk egész
Európa keresztény
újjáéledéséért!”

Az így megújuló közösségek összefogásával indítsunk imakezdeményezéseket
(pl. Imádság Háza), válaszoljunk a helyi
társadalom igényeire (szociális szolgálatok, lelkigondozói hálózatok, gyermekklubok, roma-pasztoráció stb.), s
ezekre is alapozva hozzunk létre közösségeket egybefogó, országos missziós
stratégiát!
Isten nagyobb hitre hív minket,
hogy megáldhassa gyermekeit, hogy
átadhassa ajándékait. A csoda nem va-

lami távoli dolog, hanem Istentől jövő
valóság: járhatunk bennük, egyikből a
másikba lépve…
Atyánk nem azért küldte el a Szentlelket a Fiú által, nem azért ajándékozott meg bennünket új Pünkösddel,
hogy munkája tragikus módon félbe
maradjon saját életünkben, közösségeinkben, Egyházunkban, nemzetünkben… A Lélek azért jön, hogy megújítsa
a föld színét, az embereket és nemzeteket!
Tisztában vagyunk gyengeségünkkel, de hivatásunkkal és Isten hűségével is:

Vízió
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„Mert én, az Úr, a te Istened,
én ragadtam meg jobbodat.
Én szólok hozzád így:
Ne félj! Én megsegítelek.
Ne félj hát Jákob, te szegény féreg,
te maroknyi Izrael.
Magam vagyok gyámolod
– az Úr mondja ezt neked –
Izrael Szentje, a te Megváltód”.
(Iz 41,13-14)
Imádkozzunk és dolgozzunk a Szentlélek erejében bízva teljes erőnkből Isten
országának eljöveteléért!
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Kunszabó Zoltán diakónus,
a Nemzeti Szolgáló Bizottság új elnöke

Atyánk nem azért
küldte el a Szentlelket
a Fiú által, nem azért
ajándékozott meg
bennünket
új Pünkösddel, hogy
munkája tragikus
módon félbe maradjon
saját életünkben,
közösségeinkben,
Egyházunkban,
nemzetünkben…
A Lélek azért jön,
hogy megújítsa a föld
színét, az embereket
és nemzeteket!

*A rövid idézetek Ferenc pápa két beszédéből
valók, amelyeket a katolikus karizmatikus megújulás tagjaival tartott találkozókon tartott meg.
A beszédek elérhetők a www.mkkm.hu honlapon.

A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

Ahol csodák történtek…
Beszámoló az első magyarországi Imádság Háza Konferenciáról

Beszámoló

A világszerte bontakozó Imádság Háza kezdeményezés fő gondolata, hogy minél több olyan imahely jöjjön létre, ahol erre
elhívatott testvérek napi 24 órában, vagyis folyamatosan dicsőítik Istent. Emellett pedig közbenjáró imádságban fordulnak
Istenhez országukért, nemzetükért. Az augsburgi katolikus vezetésű Imádság Háza példáján felbuzdulva hazánkban közel
két éve folynak törekvések a vízió hazai megvalósítására, többek között Kecskeméten és Budapesten. Az első magyarországi
konferencia megtartása mérföldkő a mozgalom történetében.

Ellke Mölle, fő előadó
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Az első Imádság Háza Konferenciát
2014. október 23. és 25. között tartottuk Máriabesnyőn, a budapesti Őrtüzek
Imádság Háza szervezésében. Sokféle
közösségből, egyházközségből, szerzetesközösségből érkezett a százhatvan
résztvevő. Színes volt tehát a társaság,
és éppen ehhez kapcsolódik az egyik
nagy kegyelem, amit átéltünk: ránk köszöntött az egység mély, erős tapasztalata!
A konferencia mottója ez volt: „Csak
egy a szükséges!” Ezt a szentírási igét
éltük azzal, hogy hajnaltól éjszakáig Istent dicsőítettük, Jézus arcát kerestük
és megízleltük szeretetét, hogy lángra
lobbant bennünk a szenvedélyes szeretet iránta. Isten jelenlétében éltünk,
ahol csodák történtek! Az előadóterem
átalakult a szüntelen imádság helyévé,
ahol egymást váltva különböző közösségek áldották és dicsérték Istent teljes szívükből és teljes lelkükből. Még
a szünetekben is folytatódott Isten dicsérete! Aki belépett ebbe a terembe,
egyúttal belépett Isten erőteljes jelenlétébe, ahol záporozott rá Isten kegyelme. Sokakat megújított a Szentlélek,
és „ráadásként” testi és lelki gyógyulások is történtek…
Az előadások nagy részét Elke Mölle tartotta, aki az augsburgi Imádság
Háza vezetői közé tartozik. Isten meg-

áldotta Elke szavait, amelyeken keresztül sokan mélyebben felfedezték
istengyermeki királyi méltóságukat és
azt, hogy Krisztusnak, a Vőlegénynek a
szeretett jegyesei. Sokan rádöbbentek
a dicsőítés és közbenjárás átformáló
erejére, amit a Szentlélektől ihletett
tanúságtételek is elősegítettek Prazsák
Lacitól, Csiszér Lacitól, Kunszabó Zolitól, Kovács Fricitől és még másoktól.
Különleges közösségi kegyelmi tapasztalatban volt részünk október 23án este, amikor Elke Mölle elkezdett
imádkozni Magyarországért, Csiszér
Laci pedig prófétai énekesként szőtte
tovább az ima szavait. Isten jelenléte
és újjáteremtő szeretete kiáradt ránk
olyan erővel, amihez foghatót nem tapasztaltunk még. Éppen nemzeti ünnepünkön történt meg velünk az a csoda, hogy valami helyreállt bennünk, és
megerősödtünk nemzeti önazonosságunkban. Mélyebben megértettük: Isten szereti népünket, és fontos küldetést szán nekünk Országa építésében,
Európa megtérésében. Sokunk szíve
megdobbant arra a próféciára, amelyet Elke kapott Magyarország számára, amiben Isten ezt üzeni nekünk:
„Harcos menyasszonyok lesztek, akik
egészen bele vannak szerelmesedve a
Királyba. És ő felétek nyújtja a jogarát,
és megadja, amiért imádkoztok, mert
megérintettétek a szívét. Magyarország, Te az Úr kedvese vagy, szemed
egyetlen pillantásával elraboltad a szívét. Szép vagy, Magyarország, drága
vagy, és nagyon szeret Téged az Úr!”
Ezt a kegyelmet megerősítette
bennünk Molnár Imre történész előadása a magyar nemzet küldetéséről.
Megértettük, hogy Isten a magyarságnak, mint nemzetnek is sajátos hivatást adott Európa közepén, nekünk
pedig először is imádságunkkal kell segítenünk ennek megvalósulását. Izajás
prófétai szavai most egészen nekünk
szóltak:

„Új néven hívnak majd, amellyel
az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Nem hívnak
többé elhagyottnak, sem országodat
magányosnak, hanem így neveznek:
„én gyönyörűségem”, és országodat:
„menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez
megy. Mert amint a vőlegény feleségül
veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd; és amint a vőlegény örül
a menyasszonynak, úgy leli örömét
benned Istened.” (Iz 62,2-5)
A konferencia utolsó napján imádkoztunk azokért, akiket az Úr meghívott arra, hogy őrállók legyenek,
közbenjárók a népért, és akik erre a
meghívásra már most igennel válaszoltak. Számosan voltunk! A konferencia
befejeződött, de a kegyelem továbbárad, és a Szentlélek által az imádság
őrtüzei gyulladnak szerte az országban.
Berkecz Franciska SSS

Az előadások meghallgathatók a Magyar Katolikus Karizmatikus megújulás honlapján:
www.mkkm.hu

Prófécia Magyarország számára
Elke Mölle kapta 2014 szeptemberében, és felolvasta az Imádság Háza
Konferencián, Máriabesnyőn 2014.
október 25-én:
„Harcosok nemzete vagytok, úgy,
ahogy Dávid hősei. A közbenjárás a ti
legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját fogjátok készíteni, hogy
vissza tudja nyerni Európát Isten országa számára. A ti közbenjárásotokkal
hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális
légtér ellenőrzés alá vonódjék, és így az
Úr földi csapatai bevehessék Európát.
Isten Országának spirituális vezetői, a
prédikátorok és a tanítók ismét tisztán

fognak látni a Szentlélekben. Többé
már nem fogja őket félrevezetni semmi, hanem egyedül a Királyra figyelnek
majd a ti imáitok hatására.
Látlak titeket a Lélekben. Sok nehézfegyverrel vagytok felszerelve, veszélyesek vagytok az ellenségre. Bátrak vagytok, merészek, és soha nem
adjátok fel. Nem fogtok meghátrálni, le
fogjátok hozni Isten országát a földre,
megjelenítitek Isten országát. Harcos
menyasszonyok lesztek, akik egészen
bele vannak szerelmesedve a Királyba.
És ő felétek nyújtja a jogarát, és megadja, amiért imádkoztok, mert megérintettétek a szívét. Magyarország, Te
az Úr kedvese vagy, szemed egyetlen
pillantásával elraboltad a szívét. Szép
vagy, Magyarország, drága vagy, és nagyon szeret Téged az Úr!”

Tanúságtételek az Imádság
Háza konferenciáról
„Nem hallgathatok arról, amit láttam,
hallottam, tapasztaltam! Egyfolytában
az a biztatás jön szembe, hogy oszd
meg, ami benned van a konferenciáról!
‚Utolsó csepp’ a pohárban a zsolozsma
szava volt valamelyik nap: »Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.« Számomra mindennek a kiindulópontja Isten szenvedélyes szeretete
volt, amire teljes szívemből, lelkemből,
erőmből és akaratommal akarok válaszolni. Dicsőítem őt, a Szeretet-Istent,
a szeretetből fakad fel a dicsőítés...
Mindezt itt Magyarországon, magyarként és szociális testvérként vágyom
tenni...”
„Még ma is keresem a szavakat arra,
ami velünk ezekben a napokban történt. Például nem egyszer volt az az
élményem, amikor becsukott szemekkel, égnek emelt kezekkel imádkoztam,
hogy nyitva van a mennyország, nem
kell más, csak hogy kinyújtsam a kezemet és máris elérhetem. A Szentlé-

lek jelen volt, felemelt, szinte röpített,
vonzott magához! Nagy kegyelemáradás volt! A zsolozsma is új értelemet
nyert, megelevenedtek, szóltak a szavak, tényleg minden az Isten dicséretéről szólt!”
„Tudomásom szerint (tizenöt évesen)
én voltam a konferencia legfiatalabb
tagja, de pont ezért örülök, hogy részt
vehettem, hiszen a mi kezünkben van
a jövő, Isten országának építése. Nagyon-nagyon-nagyon óriási tűz van a
szívemben, elmondhatatlan. Meg sem
tudok állni, csak énekelek és imádkozom egész nap! Nagyon jók voltak a
dicsőítések, éreztem a hatalmas erőt,
Isten jelenlétét. Sokan megerősítették,
most én is megteszem, hogy mikor Magyarországért volt a közbenjárás, egyszerűen azt éreztem, hogy most tényleg elindult valami, hogy mostantól
kezdve még nagyobb és még csodálatosabb dolgok fognak történni. Mintha
leszállt volna egész Magyarországra a
Szentlélek! Felejthetetlen számomra
ez a három nap, és nagyon sokat imádkozom azért, hogy ez a tűz megmaradjon bennem, és mindenki másban is.”
„Ima közben azt éreztem, hogy ez nem
maradhat abba, a dicsőítésnek folytatódnia kell! Kérjük együtt az Urat, hogy
mutasson utat, merre akar továbbvezetni minket, hogy megvalósulhasson
az Imádság Házában a folyamatosan
zajló imádás! Az egész konferencia
mögött ott állt a Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya, akihez minden nap
átszaladtam a kegytemplomba és kértem közbenjárását magunkért, hazánkért, mindenkiért.”
„Nagy csodák történtek! Én csak azt
tudom mondani róla, úgy cselekedett
az Úr, ahogy Augsburgban szokott.
Ott tapasztaltam meg ekkora erővel,
ugyanakkor finomsággal a jelenlétét,
szeretetét. Gyógyított, világosságot

adott, szabadított személyesen engem/minket, és bennünket, mint népet is helyreállított. Elke Mölle, a konferencia Augsburgból jött előadója azt
mondta, nagy áttörés történt. Az Úr
nagyot tett közöttünk, helyreállította
identitásunkat, mint magyarokét, akik
Isten szemében szépek és drágák – ez
megtörtént, és innentől nem feltűnően,
de fokozatosan át fogja itatni az egész
társadalmat. Igen, az erő érződik!
Mindehhez még hozzájárult Molnár
Imre előadása, aki a magyar történelmet lelki szempontból vázolta fel. Nem
hallott semmit Elke korábbi előadásaiból, de gyakorlatilag a magyarság küldetéséről ugyanazt mondta el, csak
a történelem tényeivel alátámasztva,
amit Elke imában kapott. Gyönyörű volt!
Bár Elke még hozzátett egy színt, amitől
még szebb és ragyogóbb lett az egész,
hogy nemcsak harcosok vagyunk, hanem az Úr kedvesei, menyasszonyai is!
Harcosok, de a közbenjárás a fegyverünk, mely igen veszélyes az ellenség
számára! A Király kedvese vagyunk,
aki mindent megtesz, amit kérünk,
mert elraboltuk a szívét, mint Eszter
királyné. Ó, szóval gyönyörű volt, az
egész történelemnek egy új olvasatot,
távlatot, gyógyulást, identitást adott!”
„Egy másik nagyon mély tapasztalat
az volt, hogy gyakorlatilag létrejött az
Imádság Háza. A tény, hogy hivatalosan fél 8-tól este 11-ig folyamatosan
ment a dicsőítés, még az 5-10 perces
szünetek sem maradtak ki, egészen
különlegesen erős légkört, jelenlétet
teremtett. De ez csak a tervezet volt,
spontán szerveződéssel reggel fél 6-tól
általában éjfélig folyamatos volt az ima.
Hihetetlen erőt, közelséget, kegyelmet
közvetített ez, az Isten érezhető jelenlétét! Kovács Frici fogalmazott így
Augsburg kapcsán, hogy az egy olyan
hely, ahol ’harapni lehet Isten jelenlétét’!... Na, valami ilyesmi!”

Beszámoló
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Egy új kegyelmi korszak kezdetén
Beszámoló

Damian Stayne konferenciája Budapesten

MEGÚJULÁS

Damian előadásának fő mondanivalója
az volt, hogy a világban egyre inkább
látszik: egy új egyháztörténeti időszak
kezdetén vagyunk. Ennek minden egyházban vannak jelei, nem csak a katolikusban. Több egyházban érkeztek
próféciák arról, hogy 2014-ben egy új
kegyelmi korszak kezdődik világszerte,
amelyben nagyon megerősödik a karizmatikus megújulás, az egész katolikus
Egyház, sőt, az egész kereszténység.
Ami mindeddig történt a II. Vatikáni
Zsinat után (1965-től) és a karizmatikus megújulás mozgalmában (1967től), az csak a kezdet, egy előkészítő
szakasz volt.
A most kezdődő új korszak három
fő lelki jellemzője az alázat, az egység és a csodákban való hit lesz.
Ezt az új korszakot már egy korai, a
pünkösdi mozgalom kezdetiről származó prófécia is előre jelezte, még a 20.
század elejéről. (1909-ben William Seymour, a protestáns pünkösdi megújulás egyik első nagy alakja prófétálta,
hogy egy évszázad múlva az isteni kegyelemnek egy újabb nagy kiáradása
történik majd. Részletesebben ezekről
a www.hagiosz.net-en olvashatsz.)

Beszámoló
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2014. november 15-én és 16-án került sor Budapesten a Cor et Lumen Christi
Közösség „Csodák, jelek, gyógyulások” című konferenciájára, mintegy hétszáz
résztvevővel. Az előadó Damian Stayne volt a közösség alapítója. Tárkányi Ákos
összefoglalója:

Dicsőités a gyógyító összejövetelen

Damian az új kegyelmi korszakról
szóló prófécia egyik alapvonásának,
az egység ígéretének megvalósulását
látja az ökumenikus törekvések utóbbi időben tapasztalt fölélénkülésében.
Közelebb kerülünk az egységhez mind
a keleti, mind a nyugati elszakadt keresztény testvéreinkkel. A keleti kereszténység vezetőivel Ferenc pápának
több fontos találkozója volt már eddigi
rövid pontifikátusa alatt is, és továbbiak is tervbe vannak véve. (Egyébként
már a Damian által vezetett alkalom óta
történt törökországi látogatása alatt is
voltak ilyenek.) A protestáns pünkösdi
irányzat kiemelkedő vezetőivel is volt
egy félhivatalos, de nagyon jelentős találkozója Rómában. Kenneth Copeland,
korunk egyik legtekintélyesebb pünkösdista lelkésze (a Kenneth Copeland
Ministries vezetője) idén nyilvánosan
kijelentette, hogy „a hit, tettek és kegyelem területén való protestálásnak
vége”.
Ebben az új korszakban olyan új
dolgokra vágyhatunk, törekedhetünk,
amikre korábban nem, mert most ezekre kapunk isteni kenetet, küldetést. Így
az új korszak alapvető jellemzője a cso-

dákban való hit is. Ezzel kapcsolatban
először Szent Iréneuszt, az őskeresztény szentet idézte, aki leírta, hogy az
ő idejében a plébániákon rendszeresek
voltak a halottfeltámasztások. Ez a
normális, mondta Damian. Mi, mai hívők „szubnormálisak” vagyunk. A szentek a normálisak. Nekünk is normális
emberekké kell válnunk.
„Legyünk nyitottak a Szentlélek
minket megragadó erős indításaira” (az angol ‚seizures’ szó szerinti fordításában: „rohamaira”). Tehát nem a
Szentlélek simogatását kell kérnünk
a lelkünk, szívünk számára – mondta
Damian –, nem a leheletnyi, halk sugallataira kell vágynunk. Nem ezt, hanem azt kell kérnünk és várnunk, hogy
a Szentlélek Isten konkrétan, világosan, erőteljesen szóljon hozzánk, és általunk világosan érzékelhető erővel vezessen minket és cselekedjen általunk.
Ez volt az, ami Szent Patrik életében
rendszeres volt, és ami olyan erőssé,
győztessé tette. Ez kell nekünk is.
Ha nagyobbat „álmodunk”, és nagyobb dolgokra vágyunk – mondta Damian – akkor nagyobb dolgokért fogunk
imádkozni. Ha pedig nagyobb dolgokért

imádkozunk, akkor nagyobb dolgokat
fogunk kapni Istentől. A szentek tudták, hogy mennyire semmijük nincs, és
hogy Isten milyen gazdag, mennyi mindent adhat nekik. Mertek sokat kérni.
És Isten adott is nekik bőségesen.
Tehát merhetünk kérni bőségesen
– erős, világos szellemi vezetést, kegyelmi tapasztalatokat és csodákat,
akár nagy csodákat – Istentől, mert ő
mindezt szívesen és bőségesen adja
nekünk!
A konferencia része volt egy hihetetlen erejű Szentlélekhívás és szentségimádás is, ahol a résztvevőket
mélyen megérintette a Lélek, volt sírás, nevetés, lélekben-nyugvás és sok
egyéb manifesztáció. A konferencia része volt egy nyitott gyógyító alkalom,
körülbelül ezer résztvevővel. Az alábbiakban megosztunk néhány tanúságtételt.
Számomra hatalmas élményt jelentett
a Jelek és csodák című hétvége. Mind
a tanításban mind az imádságban elmélyítő és egyben megújító volt. Külön
emlékezetes az egyik esemény. Damian a gyógyító imaest végén előrehívta
azokat, akik eltávolodtak az Egyháztól.
Az imaszolgálók közbenjártak ezekért
a testvérekért.
Az elsőtől, akihez odaléptem, megkérdeztem, miért imádkozzak? „Nem
tudok gyónni” – volt a válasz. Az ima
után bevállalta, és elkísértem az atyákhoz. Láttam, hogy még páran állnak
ott, akik ott várakoznak. Figyeltem, kihez is lépjek oda. Végül nem a soron
következőhöz, hanem a sor legszélén
állóhoz mentem, aki még egy kicsit bizonytalanabbul állt ott.
Megkérdeztem miért imádkozzak?
A válasz: ötven éve nem gyóntam, illetve ötvenkettő. Rövid ima után bevállalta. Elkísértem, sorba állt, odament a
paphoz. Ez a megtérés számomra többet jelent, mint egy erős fizikai gyógyulás. Ha nem lépek oda hozzá, talán nem
is megy el gyónni. Ráadásul én éppen
ötvenkét éves vagyok… Istennek legyen hála, övé a dicsőség mindörökké.
B. A.

„Október 1-én reggel történt… Lakásunktól kb. háromszáz méterre elestem. Nem fájt nagyon, de a térdem
vérzett, a harisnyám elszakadt. Aztán
egy utcasarokkal arrébb, úgy három
perc múlva megismétlődött az elesés,
de most iszonyú erővel lettem a földre kényszerítve. Borzalmas fájdalom a

jobb karomban (jobb kezes vagyok), és
a bal térdemben. Sírva mentem haza,
remegve a fájdalomtól, és nem értettem, mi történt. Miért estem el?
Csak másnap mentem el orvoshoz,
mert valamennyire tudtam mozgatni a
kezem, nem gondoltam, hogy eltört. A
sebészeten megállapították, hogy az
orsócsont vége izületbe hatolóan tört
le. Választás – operáció, vagy tíz nap
gipsz, utána fájdalmas gyógytorna.
Én most nem mehetek kórházba, nem
műthetnek meg – nincs rá idő! Gipszet
kaptam – végül két hétre – csuklótól
vállig.
Október 16-án már gipsz nélkül
elkezdődött a gyógytorna. Többször
éreztem a nyújtás és hajlítás gyakorla-

Damian Stayne

tok során, hogy remegek a fájdalomtól,
de gondoltam, végig kell csinálni.
Pár hét tornáztatás után kezdett
bejáratódni a kezem, azonban nem
tudtam kinyújtani, és sok mozdulat
igen fájdalmas maradt számomra.
November 15. Néhány héttel a balesetem előtt megbeszéltük egy barátnőmmel, hogy elvisszük a születése
óta beteg kisfiát erre a gyógyító imaalkalomra. Engem nem vonzott, sőt…
Ez amolyan karizmatikus furcsaság volt
számomra, de megígértem, hogy velük
megyek.
Aztán, amikor az este folyamán Damian mondta, hogy tegyék fel a kezüket, akiknek a keze, vagy a karja szorul gyógyulásra, nekem eszembe sem
jutott a törött könyököm. Annyira el
voltam foglalva azzal, hogy a szorongásaimat, Uram, azokat vedd el tő-

lem. Barátaim szóltak, hogy gyerünk,
tegyem már fel a kezem. Az ima alatt
sokáig nem éreztem semmit. Fizikailag
végig nem. Kb. a felétől viszont elindult
az én lelkemben is az ima. És a gyógyulás… Az ima végén kissé szkeptikusan
kinyújtottam a kezem – meddig fog sikerülni? „Vizsgáztattam” az Istent. És
sikerült – újra kinyúlt a kezem. De nem
ez a lényeg, hanem a bizonyosság,
hogy Isten nem hagy el, figyel rám, és
ma is gyógyít…
November 19-én voltam kontroll
vizsgálaton – az orvos semmit nem tudott arról, hogy szombaton mi történt
velem. Megvizsgált, kérte, hogy mozgassam a kezem – nyújtás, csavarás,
hajlítás… „Nahát, ez csoda! Ilyen nincs,
hogy egy hat hetes könyök törés után
így működjön.” Mosolyogtam, és tudtam, hogy miért van mégis ilyen. Elmondtam neki. Átölelt – mert maga is
hisz Istenben.
Azóta naponta nézek rá a karomra, amikor kinyújtom. Nem is igazán az
a hiányzó tíz százalék érint meg, ami
hiányzott, hogy kinyújtsam a kezem.
Ami nagyobb dolog, hogy béke van a
lelkemben.
Megtettem több olyan dolgot is,
amit nem akartam – és Isten dicsősége felragyogott számomra. „Hiszek!
Uram, segíts hitetlenségemen!” (Mk
9, 24)

Ha nagyobbat
„álmodunk”, és
nagyobb dolgokra
vágyunk – mondta
Damian –, akkor
nagyobb dolgokért
fogunk imádkozni.
Ha pedig
nagyobb dolgokért
imádkozunk, akkor
nagyobb dolgokat fogunk kapni Istentől.
A szentek tudták,
hogy mennyire
semmijük nincs,
és hogy Isten milyen
gazdag, mennyi mindent
adhat nekik.
Mertek sokat kérni.
És Isten adott is nekik
bőségesen.

Ta n ú s á g t é t e l
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A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

Jerikó zarándoklat a nemzetért 2014.

Beszámoló

Esztergomból két irányba elindulva, majd másfél hónap múlva Szegeden találkozva zarándokolta körül az országot egy házaspár, Kissné Rózsa Mária és Kiss
Zoltán budaörsi testvér. A Jerikó-járás célja szellemi értelemben ma is ugyanaz,
mint az eredeti ószövetségi történet idején, és ezt is hét alkalommal kell megismételni. Az alábbiakban a férj, Zoltán testvérünk beszámolóját adjuk közre.
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„Minden helyet, amelyet lábatok tapos,
nektek fogok adni” (Józs 1,3). Ezzel az
igével indultunk el, hogy imádkozzunk
a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért, az Istennel és egymással
való kiengesztelődésért. Zengett bennünk az ének szövege:
„A föld, amelyre lábad lép, réges-régen a tied, mert én adtam azt neked. Nem illetheti az ellenség, nem
lesz sohasem idegené!”
A mérleg: Esztergomtól Szegedig keleti irányban 42 napon át 41 állomáson éjszakázva 943 kilométert tettünk
meg. Nyugati irányban 42 napon át 41
állomáson éjszakázva 864 kilométert,
körülimádkozva Magyarországot.
„Arra kaptunk meghívást, hogy lépjünk ki
a saját kényelmünkből, legyen bennünk
bátorság eljutni az összes perifériára,
ahol szükség van az evangélium világosságára.” (Ferenc pápa: Evangelii Gaudium
20. pont)
Éreztük, hogy Isten arra hív, hogy
a jerikói erődítmény előtt álló választott
nép hitével, bizalmával járjuk körbe hét

éven át hazánkat, buzgón imádkozva annak lelki és erkölcsi megújulásáért. Ezt az
utat tehát 2020-ig minden évben be kell
járnunk. Mert engesztelésre hív minket
Isten, mint Ezekielt is, népe megmentésére: „…mondjad tehát nekik: Így szól az
Úr Isten! Hátha még ők is meghallják, és
elhagyják bűneiket” (Ez 1,4-5).
Évek óta érett ez a hívás feleségem,
Marika lelkében, 2013 júniusában aztán
úgy érezte, itt az idő. Tehát tavaly augusztusban elkezdtük összeállítani az
útvonalat, egyeztetni az állomásokat
a helyi lelkipásztorokkal, polgármesterekkel.
2014 áprilisától autóval előzetesen bejártuk az útvonal településeit és
tárgyaltunk a helyi vezetőkkel. 2013
novemberétől 2014 júliusáig imakilencedként előkészítő Jerikó-imanapokat
tartottunk Esztergomban, Budaörsön,
Törökbálinton, Pécsett, Debrecenben,
Szombathelyen, Győrben, Barcson,
Bácsalmáson, Békéscsabán, Gyulán és
Fehérgyarmaton.
Aztán eljött 2014. augusztus 15.

Nemzetünkért kezdtünk imahadjáratot, így a nap legnagyobb részében
imádkoztunk, énekekkel dicsértük Isten nagy tetteit, és minden településért, az ottani családokért, vezetőkért
szabadító imát mondtunk. Esztergomból indultunk útnak. Egy rövidebb közös szakasz után az én feladatom az
volt, hogy keleti irányba zarándokoljak, feleségem pedig nyugatnak vette
az irányt. Mindkettőnket kísérték hoszszabb-rövidebb szakaszokon zarándoktársak.
A napi 20-25 kilométeres távot
megtéve a célállomás határában fogadtak a hívek a plébánossal és a polgármesterrel, és énekelve vonultunk a
templomig, harangzúgás közepette. A
szentmise után a nemzeti imaóra következett, aztán a polgármester szalagot kötött a zarándokok zászlajára. A
legfiatalabb zarándoktársunk 6 éves
volt (ő egy egész napig jött velünk az
édesanyjával), a legidősebb 92 éves.
Negyven napos gyaloglás után
szeptember 30-án egy időben érkezett
Szegedre a két zarándokcsoport, ahol
az Alsóvárosi Ferences Templomban
Kiss-Rigó László püspök úr mutatott be
hálaadó szentmisét. Ezzel ért véget az
első évi engesztelés.
Noha egy éves szervezőmunka állt
mögöttünk, egy ekkora út mégis sok
előre nem látható körülményt hoz magával. Megélhettük a teljes Istenre hagyatkozást szállás, útvonal, időjárás, terep
és étkezés vonatkozásában, és ezáltal
tapasztalhattuk meg, amit egyébként
elképzelni sem lehet, Isten mérhetetlen
figyelmességét, személyes közvetlen
gondoskodását a legapróbb dolgokban
is. Végigkísért utunkon a tapasztalat,
hogy épp csak megfogalmaztuk kérésünket, és száz méterrel odébb betelje-

Bemutatkozik az Országos Tanács

Több évvel ezelőtt, amikor egy ismerősöm meghívott egy karizmatikus találkozóra, még nem értettem, hogy miről
van szó. Csodálkozva álltam és néztem
az emberek viselkedését, reagálását,
ahogy részt vettek az alkalmon. Utána sok évig nem is foglalkoztam a karizmatikus dolgokkal, eseményekkel.
Hosszabb idő elteltével történt, hogy
amikor egy szentségimádáson voltam,
az egyik testvér így szólt az imádság
végén: „Akkor mondom!” Vajon mit
akar mondani? Miről van szó?
Aztán elkezdte: „Pár nap múlva,
kezdődik a Szentlélek-szeminárium!”
Itt és itt, erről lesz szó... Csak sorolta
és sorolta. Már sokszor hallottam erről,
nem volt rá időm, vagy messze volt,
stb. Most viszont közel van, és éppen
belefér az időmbe is. Hát jó. Elmegyek!
Így kezdődött...
Érden lakom, ezért nem volt mesz-

vagy hosszabb ideig is bármely útszakaszon. Több napos részvétel esetén előzetes regisztráció szükséges az
ingyenes szállás megrendelése miatt.
Iskolai csoportok, egyházközségek, közösségek előjegyezhetnek maguknak
egy tetszőleges útszakaszt.
Az elmúlt évhez hasonlóan imakilencedet kezdtünk: minden hónap hétvégéin más-más településen tartunk
Jerikó-imanapot. Az imanaphoz kapcsolódva a meghívó településen szeretnénk iskolákban és idősotthonokban
beszélni a Jerikó zarándoklatról. Ilyen

Jerikó-hétvégék megtartását vállaljuk,
ahová meghívást kapunk.
Legyetek Ti is részesei ennek a csodának! Éljétek meg benne Krisztustól
kapott küldetéseteket! Már most írjátok
fel a naptáratokba: Jerikó zarándoklat
a nemzetért, 2015. augusztus 15-szeptember 30., Esztergom-Szeged.
„még sötétség borítja a földet,
és homály a nemzeteket,
de fölötted ott ragyog az Úr
és dicsősége megnyilvánul rajtad.”
(Iz 60,2)

Orbán Zsuzsanna
sze a tárnoki plébánia, ahol tartották
a Szentlélek-szeminárium alkalmait.
Teltek a hetek, zajlottak az előadások,
kiscsoportos beszélgetések. A szeminárium vége felé következik el a Szentlélekhívás alkalma. Imádkoztak értünk
és a Szentlélek bizony jött! Maradandó élmény volt! Nem ismertek engem,
akik imádkoztak értem, mégis pont
olyan üzeneteket adott általuk az Úr,
amelyek csak nekem szóltak! Istennek
legyen hála mindenért!
Azóta már többször is megtapasztalhattam Isten csodáit, segítségét,
erejét az életemben! Belőle élek, nélküle semmi nem megy. „Én vagyok a
szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem
marad, s én benne, az bő termést hoz.
Hisz nélkülem semmit sem tehettek”
(Jn 15, 5).
A Szentlélek-szemináriumot végzett kiscsoportunkban felmerült a kérdés, hogy ki legyen a közösségvezető.
Rám esett a választás. Mondtam, ha az
Úr is így akarja, elvállalom. Minden évben fogadalmat teszünk Istennek egy
évre, hogy őt szolgáljuk az Egyházban,
a plébánián és egyénileg is, ott, ahol
éppen vagyunk.
A közösségünk 2014. december
6-án lett öt éves. Nem vagyunk sokan,
de kitartunk. Részt veszünk plébániai,
egyházmegyei és országos programokon. Közbenjáró, dicsőítő szolgálatot
is végzünk. Az egyházmegyei közösségvezetők megbeszélésére is mindig
elmegyek. Az egyik alkalommal ott is
meglepetés ért: a testvérek megszavazták, arra kértek, hogy képviseljem
a közösségeket az Országos Tanács-

ülésen. Beleegyeztem. Ha ez is az Isten akarata, ám legyen! Ezért 2010 óta
rendszeresen járok az OT ülésekre. Hat
közösséget képviselek. Érden a Golgota virágai Közösséget és a Betlehemi
csillag Közösséget, Törökbálinton a
Szeretet földje és az Isteni Szeretet
Közösséget. Bián egy név nélküli, alakuló kis közösséget, valamint a saját,
Lélek gyümölcsei nevű közösségemet.
Rendszeresen hozom-viszem az OT és
az általam képviselt közösségek között
az információkat, híreket. A közösségekhez el is szoktam látogatni.
A karizmák használatát jelentősen
elősegítette az életemben a Damian
Stayne által tartott karizmaiskola. A
Damian által tartott minden alkalom
nagy hatással van rám, és sokat kaptam általuk. A másik meghatározó
személy Johannes Hartl, akitől szintén
sok tartalmas dolgot lehetett tanulni.
Ugyanakkor fontosak számomra a regionális és az országos találkozók is.
Jelenleg hitoktatást végzek több
területen, valamint egyéb szolgálatokat is vállalok (dicsőítés, közbenjárás,
szervezés). Nagy létszámban vannak
rokonaim, szüleimnek mind a két ágán,
ezért már kis koromtól belenőttem a
közösségi életbe. Pünkösd vasárnapján
születtem, ez is sok erőt ad. Egyedülállóként szolgálom az Urat.
Igyekszem imáimban hordozni mindenkit, így keresve mindig Isten akaratát. Legyen egység, békesség és szeretet közöttünk, építsük együtt Isten
Országát! Ámen!
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Bemutatkozik

sülve találtuk. A több mint 900 kilométeres és előre nem ismert úton soha nem
szenvedtünk szükséget semmiben. A
mérhetetlenül sok lelki ajándék nagyságát, amelyet kaptunk, csak jelezni lehet,
kifejezni nem. Ez a 41 nap gyaloglás, ez
a 946 kilométer életem egyik legboldogabb együttléte volt Istennel. Az emberek jóságába vetett hitünk is megerősödött az úton, és rácsodálkozhattunk az
élő hit utáni szomjúságukra is.
A zarándoklat 2015-ben augusztus
15-ével folytatódik. Részt lehet venni
egyéni lehetőségek szerint rövidebb,

Beszámoló
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Katolikus evangelizációs iskolák világtalálkozója

Beszámoló

Huszonöt évvel ezelőtt született az ACCSE (Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelization), a Katolikus Evangelizációs Iskolák Koordinátorainak Társulata. Cikkünkben legutóbbi világkonferenciájukról adunk hírt.

meglátásaikat megosztva. A szekularizmus szerte a világon nagyon elterjedt. Éppen ezért nem mondhatunk le
a kérügmáról, az evangélium alapvető üzenetének meghirdetéséről, de új
módon kell vele megszólítani az embereket. Fontos a Szentlélekkel való kapcsolat, és hogy új, lelkes embereket
vonjunk be. A struktúra építése helyett
több időt kell az evangelizációra szánni. Be kell ismernünk, ha valami nem
működik… Tanuljunk belőle és legyünk
képesek újítani, új lendületet véve dolgozni! Az evangelizáció életmód!
Raniero Cantalamessa, a pápai ház szónoka nagyon erősen hangsúlyozta a Szentlélekben való élet és
evangelizáció fontosságát. Mindenki a
saját lélegzetével beszél, a másikéval
nem lehet. Jézus a Lélek által beszélt

Bartha Angéla a konferencia néhány résztvevőjével
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A szervezet a világ katolikus evangelizációs iskoláit kívánja segíteni azáltal,
hogy értékeiket megosztva kölcsönösen buzdítják, támogatják egymást.
Minden tagjának kérügmatikus szemléletűnek kell lennie, a karizmatikus
mivolt nem feltétel, de többségükben
azok. Ehhez nyilván hozzájárult, hogy
megálmodója és másokkal együtt
megalapítója, mozgatója az a Tom Forrest atya, aki a karizmatikus megújulás
nagy öregjének mondható.
A szervezet célja egyértelműen a katolikus evangelizáció elősegítése. Konkrétabban, tudatosan készít minket
2033-ra, ami megváltásunk hatalmas
jubileuma lesz…
Kontinensünkön évente tartanak konferenciát, amin Gorove László
testvérünk már többször részt tudott
venni, de a 25. jubileumi találkozójuk
alkalmából egy olyan kontinensek közötti konferenciát szerveztek, amelyre
Afrika, Amerika, Ázsia és Európa huszonhárom országából nyolcvankilenc
résztvevő érkezett. Magyarországról
Tasi Annával együtt mehettünk el erre
a 2014. november 4. és 8. között Rómában megrendezett ünnepi alkalomra.
Az előadások mellett több evangelizációs iskola mutatta be a szolgálatát. Nagy növekedésről számoltak be
többek között Indiából, Indonéziából,
a Fülöp-szigetekről, Nigériából. Rácsodálkoztunk, hogy például a máltai

evangelizációs iskola milyen erős és
mennyire kiterjedt, már hatvan országban van jelen. Szlovák, lengyel és
horvát testvéreink is nagyon aktívak,
a misszió újabb és újabb lehetőségeit
találják meg. Megtudtuk, hogy 2015.
május végére, június elejére Prágában
városmissziót hirdettek, ahova a jelenlévő domonkos atya szeretettel hívott
mindenkit.
Előadóink Lélekkel teli tanításokkal
buzdítottak minket, ahogy a konferencia
címe is kitartásra sarkall: „Keep the fire
burning”, vagyis „Égjen benned a tűz”.
Néhány gondolatot ragadok ki tőlük, hogy az Olvasók is gazdagodhassanak általuk.
Michelle Moran, az ICCRS elnöke többek között kiemelte, hogy eleinte nehezen indult az ACCSE, mert az
evangelizációs iskolák attól féltek,
hogy felszívódnak majd a többiek között. Mára kiderült, hogy éppen megerősödnek egymás értékeit látva és

és cselekedett. Nekünk is a Szentlélekkel együtt kell mozdulnunk. Az
apostolok elteltek Pünkösdkor a Szentlélekkel, az Atya és a Fiú eleven Szeretetével, vagyis megkeresztelkedtek
a Lélekben és új emberré váltak. Pál
egy valóságos Pünkösdről beszél, mely
valamennyiünknek szól: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott
Szentlélek által” (Róm 5,5). Az apostolok ezzel a szeretettel a szívükben hirdették Isten örömhírét. Fontos, hogy
megvizsgáljuk a szolgálatunkkal kapcsolatos motivációinkat, hogy valóban
Isten van-e a középpontban, vagy a
saját dicsőségünk. Nekünk magunknak
is el kell telnünk Isten szeretetével és
erejével: csak az tudja a Szentlélek tüzét továbbadni, aki maga is rendelkezik
vele. Kérjük tehát a Lélek kiáradását!
Kiemelte a személyes ima jelentőségét
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 imádkozni az evangelizációért minden mise előtt tizenöt percet
 imádkozni minden reggel az evangelizációért
 böjtölni hetente, vagy az egyik étkezési időt felcserélni imaidőre
 összegyűlni hetente másokkal, és
erre a szándékra együtt imádkozni

dig a médián keresztül hirdetjük Jézus
nagy nevét. Ezért sokféle módon érdemes előre imádkozni.
Néhány közülük:

Tüzes vízióval kell élni, az motivál
másokat. A szellemi harc folyik, ám
Jézus erőt adott nekünk. Támogassuk
egymást, és maradjunk meg az imában!
Ha valakit megérintett valamelyik
imajavaslat, kezdje el, lehetőleg másokkal is összefogva!
(A tanítások angol nyelven megtalálhatók az mkkm.hu honlapon. Remélhetőleg, a fordítása is meglesz a későbbiekben.)

Beszámoló

a közösségi imádság formái mellett.
A személyes ima spontán, a liturgikus
kötött. Nekünk a kettőre együtt van
szükségünk. Szükség lenne olyan imacsoportokra a pápa körül, akik erővel
tudnak imádkozni. (Akár a püspökeink
körül is lehetnének, itt Magyarországon is...)
A prófétaság Lelke nélkül nem lehet
evangelizálni, ezt imában lehet megkapni. A karizmatikus megújulás nagy
ereje, hogy elvezet az élő Jézushoz.
Gino Henriques atya, az ACCSE
egyik alapítója Szingapúrból lángoló beszédet tartott az „Evangelizáció 2033”
programról. Készüljünk elő erre a jubileumi évre, hiszen Jézus is tudatosan
készült tizenkét éves korától, hogy küldetését beteljesítse. Három nagy szakaszban történik a felkészülés: 2020-ig
elsősorban a klérus előkészítése zajlik,
utána a világiaké 2021-től, 2030-tól pe-

Bartha Angéla SSS

„Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!”
Gyógyító-evangelizációs utakon Varga János atyával
HÍRLEVÉL

Szeretnék veletek megosztani egy pár
gondolatot, megélt történést, Isten
dicsőségére és a mi növekedésünkre
a 2014-es év alakalmairól, amelyeket
az ország több pontján tartottunk.
Furcsán kezdődött ebben az évben a
missziónk, mert szinte lehetetlennek
tűnt, hogy Varga János verbita atya
ebben az évben rendkívüli szabadságot kapjon, és haza tudjon látogatni külföldi állomáshelyéről. De mivel
hittünk az Úr ígéreteiben, amelyeket
imádságban kaptunk, melyek szerint Ő
az, aki akarja és kézben tartja az egé-

radt, már sem szeretni, sem a családjának megbocsájtani nem volt képes. Az
élet apró jelét sem tudta már felfedezni
lelkében. „Halott vagyok” – állapította
meg önmagáról. Egyik alkalmunkon azt
érezte, hogy valaki megérinti a szívét,
forróság és béke járja át, és fizikailag is
érezhető módon egy édes fájdalom járta át az egész bensőjét. Egy titokzatos
transzplantáció által sok más kegyelem
mellett élő, szerető szívet kapott az Úrtól ajándékba.
Számos gyógyulás volt ezeken az
alkalmakon, különösen régi, mély benső sebekből, de számos fizikai gyógyulás is történt. Egy nőtestvérünk erős
gerincfájdalmaktól szenvedett, de az
alkalmon eltűnt minden fájdalma, minden tünettől mentes lett. Dicsőség
mindenért az Istennek!
Ezen az úton is szeretnélek benneteket kérni, testvérek, hogy gyűjtsétek
össze és írjátok meg a tanúságokat az
eseményekről, az örömteli történésekről, hadd örüljünk mi is, hadd dicsérjük
mi is veletek együtt a mi fölséges Istenünket!
Címem: ferenckertesz6777@gmail.com
Kertész Ferenc
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Varga János atya

szet, nekivágtunk az emberi oldal kimunkálásának.
A szél ott fúj, ahol akar, és mi nem
csak a zúgását hallgattuk, hanem
hagytuk, hogy oda tereljen bennünket, ahová csak akarta. Így jutottunk
el sok helyre az országban, különösen
a Dunántúlra. Számomra elképesztő
volt tapasztalni, hogy mekkora szükség, éhség van Krisztus irgalmának
gyógyító jelenlétére, azokra a személyes kinyilatkoztatásokra, az Ővele
való különleges találkozásokra, Tőle
jövő kegyelmi kiáradásokra, melyeket
Ő maga áraszt gazdagon Egyházának olykor beteg, megfáradt tagjaiba.
Igen, minden időben táplál minket az
Úr a búza legjavából és Szent Vérének áldott gyümölcseivel, melyeknek
fénye átragyog sötétségeinken, és teremtő erőként hatja át lelkünk életét,
feltámasztva azt, és megerősítve a
küzdelemre. Bátran mondhatom, hogy
sok testvér életében szinte az utolsó
pillanatban érkeztünk: annyira sok és
súlyos problémával küzdöttek, hogy az
Isten kegyelme szó szerint életmentő
volt a számukra.
Egy asszony osztotta meg velünk
tanúságtételét, hogy a szíve a fájdalmaktól, belső sebektől szinte összeszá-

A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

Gyógyulás a Lelkes Tréningen

Ta n ú s á g t é t e l

Simon Virág vagyok, 23 éves, 4 és fél éve fedezték fel nálam a lisztérzékenységet, amit nagyon szigorú (és drága) diétával kell kezelni. Isten azonban csodás
módon meggyógyított, erről írok most.

MEGÚJULÁS

Teljesen a mennyei Atya kegyelméből
tagja lettem a Lelkes Tréningnek. Az
első lelkigyakorlaton egyszer csak in-

díttatást éreztem arra, hogy Isten meg
akar gyógyítani. Először nem mertem
elhinni. De Ő megerősítette bennem a
tervét, így végül próbára tettem a dolgot: megszegtem a diétát. Betegség
esetén ennek komoly emésztőrendszeri következményei lennének, de most
nem jelentkeztek a szokásos tünetek!
Úgy döntöttem hát, ezt ki kellene
vizsgálni, elmentem az orvoshoz. Amíg
a közösséggel – akik folyamatosan
imádkoztak értem – vártuk a vizsgálatok eredményét, Jézus megkérdezte
tőlem: mi lenne, ha visszaadná nekem
a betegséget. Nagyon nehéz kérdés ez!
Tudtam, hogy az lenne a jó, ha bármit
elfogadnék a kezéből. De most kérdezi
ezt, mikor már majdnem itt vagyunk a
cél előtt?! Éreztem, hogy nem megy...
Kértem Jézust: érje el bennem, amit
Kis Szent Terézben is, hogy „mindent
válasszak”, ha kell a szenvedést is.
Megkaptam ezt a kegyelmet, olyan let-

tem, mint a kisgyermek a mennyei Atya
előtt és tiszta szívemmel igent mondtam. Aztán megjött a vizsgálat eredménye: Nem vagyok lisztérzékeny!!!
Először nem értettem, miért kellett
akkor ennyire elfogadnom a betegséget, de Ő újra Kis Szent Teréz szavait
juttatta eszembe: „Már jó ideje nem
vagyok a magamé, teljesen ki vagyok
szolgáltatva Jézusnak, Ő tehát szabadon teheti velem azt, ami csak tetszik
neki. Ő adta nekem, hogy vonzódjam a
teljes száműzetéshez, megértette velem az összes szenvedéseket, azt kérdezve tőlem, hogy ki akarom-e üríteni
egészen ezt a kelyhet; azonnal nyúltam
a Jézus nyújtotta serleg után, de Ő,
visszahúzva kezét, megértette velem,
hogy magának az elfogadásnak a ténye kielégíti Őt.” (Lisieux-i Szent Teréz
önéletrajza, „C” kézirat)

között közösségi házunkban (Törökbálint, Baross u.2 - bejárat a Kazinczy utca
felől: Mária kápolna). A szentségimádás
szokás szerint péntek 19.00-től vasárnap 11.00-ig tart. A szállás és étkezés
biztosítása érdekében kérünk minden
kedves testvért, hogy jelentkezzen legkésőbb jan. 20-ig ill. febr. 24-ig telefonon: 06-23-339029 vagy Emailen: info.
iszk@gmail.com.

Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség három hétvégéből
álló hétvégesorozatot szervez egyedülálló
szülők számára Kaposváron és Kecskeméten. Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt,
külön élő vagy soha meg nem házasodott
szülőknek. A résztvevők talpra állhatnak,
gyógyulhatnak, ismét értékesnek érezhetik
magukat, haladhatnak a megbocsátás útján,
fölfedezhetik Isten közelségét, megláthatják
a reményteli jövőt maguk és gyermekeik számára.
Az összefüggő hétvégesorozatok időpontjai:
Kaposváron: 2015. február 28–március 1.,
március 29–30., április 25–26.
Kecskeméten: 2015. február 21–22., március
21–22., április 18–19.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról.
Információ: tel. 06/30-454-0939, Email: egyedulallo@emmanuel.hu; Internet:
www.avelap.hu

Simon Virág
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Szeretet Földje Szolgálat
Imanap hazánkért
Az egész országban 2015. január 18.
vasárnap, Árpádházi Szent Margit ünnepén! - Szervezzük meg, hogy
2015. január 18-án, vasárnap az egész
országban mindenhol imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért! Az egész Kárpát-medencében lobbanjon fel az ima,
a kiengesztelődés, a hazaszeretet tüze,
és az isteni kegyelem hatalmas áradata
mossa át életünket!
Missziós alkalmak, evangelizációs és
gyógyító összejövetelek szervezése
és lebonyolítása, előadások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb.
Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet a www.szeretetfoldje.hu
honlapon.
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30 338
8245, e-mail: info@szeretetfoldje.hu
Isteni Szeretet Közösség,
Törökbálint
40 órás szentségimádást tartunk január
23-25., valamint február 27 - március 1.

Emmánuel Közösség
Az öröm sodrában
Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének velünk részesülni, az önfeledt
dicsőítés, az elmélyült szentségimádás
és az egymásért való imádság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első és harmadik csütörtökén este 19.00 - 21.00
között (nyáron szünet)
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
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Szent Ignác Lelkiségi Iskola:
2015. január 23-25.: Mária Magdolna
belső gyógyító szolgálat (mindenkinek)
2015. február 13-15.: Nagyböjt kurzus (mindenkinek)
2015. február 20-22: Szabadító szolgálat (mindenkinek)
2015. március 27-29.: Keresztút belső
gyógyító szolgálat
2015. április 10-12: Találkozások Jézussal a Szentírásban (új kurzus, akkor gyere, ha szeretnél úgy találkozni
Jézussal, mint azok, akiknek megváltoztatta az életét)
2015. május 29-31: Isten szeretete belső gyógyító szolgálat (Istennel
való kapcsolatunk gyógyulása)
2015. június 12-14.: Betániai Mária
– imakurzus (Hogyan tudok jobban
imádkozni a hétköznapokban, mint
eddig?)
2015. július 13-19.: Szent Mihály kurzus (kiképző a szabadító szolgálatra)
2015. szeptember 18-20.: Szabadító
szolgálat (mindenkiknek)
2015. október 22-25.: Eszter kurzus
(kiképzés a közbenjáró szolgálatra)
2015. november 20-22.: Krisztus Király találkozó a kiképző kurzusokat
végzettek számára
2015. december 4-6.: Advent kurzus
(mindenkinek)
Jelentkezési határidő: 2 héttel a program kezdete előtt.
A csanaki hétvégék hozzájárulása változatlan, 9.700 Ft.
Honlap:
www.szentignac.ujevangelizacio.hu
A Szent András Evangelizációs
Iskola programjai Csanakon:
2015. március 6-.8: József, az álomlátó (belső gyógyulás)

2015. július 21-26.: Pál titka
További információ és jelentkezés a
Szent András Evangelizációs Iskola honlapján:
www.szentandras.ujevangelizacio.hu
A pécsi közösségek rendszeres
programjai:
Minden 1. pénteken 19:00-21:00 között a Dómmúzeumban (Káptalan u.
8.) a Betánia közösség nyitott dicsőítő/evangelizációs alkalma. Kontakt:
Dr. Flach Ferenc: 70-337-8386; www.
betania.hu, info@betania.hu
Minden 3. hétfőn 19:00-21:00 között
a Szt. Mór Iskolaközpontban (Papnövelde u. 1.) Betánia közösség nyitott
kisközösségi alkalma (keresőknek
is) Kontakt: Serbán Attila: 30-2602549,;www.betania.hu, info@betania.
hu
Minden 1. szerdán 19:00-21:00 között
a Pálos templomban, (Hunyadi u. 70.)
a Filadelfia közösség nyitott dicsőítő/
közbenjáró alkalma. Kontakt: Bieder
Eszter: 20-955-7976;
totustuus0413@gmail.com
Minden 4. szerdán 19:00-21:00 között
az Irgalmas templomban (Széchenyi
tér 5.) a Pécsi közösségek közbenjáró alkalma testi-lelki gyógyulásokért.
Kontakt: Dr. Kassai Gábor: 30-2471198, kassai.gabor.dani@gmail.com
Minden 3. szombaton 18:30-20:00
között a Lyceum temlomban (Király
u. 44/a) Pécsi Egyházmegye Karizmatikus Közösségeinek Egységépítő
Szentmiséje. Kontakt: Dr. Flach Ferenc: 70-337-8386; www.betania.hu,
info@betania.hu
A Nyolc Boldogság Közösség homokkomáromi házának programja
2015. jan. 30 – febr. 1. Felező hétvége
A félévi vizsgák után egy kis feltöltődésre hívjuk és várjuk a fiatalokat. Lesz
ima, játék, megszentelt élet napja, kötött és kötetlen együttlét.
Programjainkról bővebb információ:
www. nyolcboldogsag.hu,
www.facebook.com/NyolcBoldogsagKozosseg
Helyszín: 8777 Homokkomárom, Ady E.
u. 2.
Jelentkezés: hk.vendeg@gmail.com,

+36-30-520-5171
A Megújulás ifjúsági programjai
Lelkes Napok: 2015. július 6-11.,
hétfő-szombat; helyszín: Vajta; 2015ben immár hetedszer rendezzük meg
a Lelkes Napokat, a Magyar Katolikus
Karizmatikus Megújulás ifjúsági táborát 15-25 évesek számára. Várunk
sok szeretettel!
Come to Me: 2015. február 18. 19:00
(minden országban helyi idő szerint).
Helyszín: ifjúsági közösségenként,
vagy városonként összegyűlve. Február 18-án a világ összes katolikus
karizmatikus fiatalja ugyanabban az
órában tart egy közös szentségimádást a világ sok pontján a fiatalok
megtéréséért. Come to me - ezekkel
az szavakkal hívta az Úr a karizmatikus megújulást másfél éve a Betlehemi ICCRS konferencián, hogy
térjenek vissza az első szeretethez.
Február 18: ezen a napon kezdődött
a katolikus karizmatikus megújulás
1967-ben.
A Shalom Közösség programjai
fiataloknak
 Minden csütörtökön 19-kor a Krisztus Király Plébánia Kápolnája hittantermében tartunk imacsoportot.
(Budapest, 1088 Reviczky u. 9.)
 Márciustól minden szerdán lesz brazil este a Loyola Caféban (Budapest,
1085 Horánszky u. 20.)
Magzati veszteségek, vetélés,
abortusz
lelki fájdalmainak feldolgozására szeretettel várjuk VÁCON Kovács Ferenc
diakónus és Treer Mária mentálhigiénés
lelkigondozó.
Ideje: 2015. január 22-25.
A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallásgyakorlat. A jelentkezéseket
bizalmasan kezeljük.
Jelentkezés: telefonon 06-28-420 179,
vagy Emailen: matersal@invitel.hu.
Bővebb információ:
www.abortusz-nefeljnemitellekel.hu

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.
Felelős szerkesztő: Kunszabó Zoltán; Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor; Fotók: Bartha Angéla, Búza Virág Barbara.
Tördelés, design, nyomda: Bicskei István | www.unicial.hu; Szerkesztőség címe: 1116 Bp. Fehérvári út 168-178. C. lp.
Telefon: 877-4803; E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com; www.katolikuskarizmatikus.hu. A Megújulás ára 250 Ft. Előfizetni a szerkesztőség címén
lehet. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal is támogassátok a megjelenését. Példányszám: 600 db.
Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 Köszönjük!
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A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi
Szent Margit evangelizációs központ programjai
2015. január 18.: Imanap, Szent Margit ünnepe (dicsőítés, szentségimádás,
szentmise, gyónási lehetőség, agapé
batyuból) – az imádságos programok
az emeleti teremben lesznek (fűtött), az
agapé és lehetőség testvéri együttlétre
az ebédlőben.

HÍRLEVÉL
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„Come to me” – „Gyertek hozzám!”
Világméretű ima fiataloknak – 2015. február 18.
A „Come to me” egy ima-projekt, melyet az ICCRS (a Megújuláss
római központi irodája) ifjúsági szekciója szervez. Az imaóra céléllja, hogy a Szentlélekben megújult katolikus fiatalok világszerte
e
együtt, egy időben odaálljanak Isten elé (lehetőleg az Oltáriszentség jelenlétében), közösségeinkért és a világ fiataljaiért
imádkozva.
A kezdeményezés hátterében azok
az események állnak, amelyek 2013
novemberében Betlehemben az ICCRS
konferenciáján történtek. A résztvevők egy profetikus imaesten keresték,
hogy mi az Úr akarata a karizmatikus
megújulással. Hiszen elindulásának
50. évfordulójához közeledik a Megújulás, de vajon közeledik-e a célja
felé is? Szimbolikus volt, hogy aznap
a konferencia helyszínén az áramszolgáltatás (angolul: „power supply”)
is csütörtököt mondott. Az Úr válasza
sok ismeret szava volt megtisztulásról,
életszentségről, és az első szeretethez
való visszatérésről. Egy drámai pillanatban (a kereszthódolat alatt, még
mindig sötétben) Oreste Pesare (az
ICCRS titkára) kapta Istentől a „You
have no more power... come to me!”
üzenetet. Magyarul: „Nincs energiátok… Gyertek hozzám!” Ugyanebben a
pillanatban visszajött az áram, a világítás, a Szentlélek pedig nagy erővel és
látványos jelekkel kiáradt a jelenlévők
között. Hasonlóan ahhoz, ahogy 1967
februárjában, a katolikus karizmatikus
megújulás kezdetét jelentő lelkigyakorlaton a vízszolgáltatás ment el, majd
helyreállt abban a pillanatban, amikor
a Szentlélek is kiáradt nagy erővel és
hatalommal.
Ez a tapasztalat, ami egyszerre
az Úrnak kérését és áldását is hordozza, nem csak a konferencián részt
vevő ICCRS felelősöknek szól, hanem
mindenkinek a katolikus karizmatikus
megújulásban. A nemzetközi ifjúsági
felelősök ennek a megélésére 2014.
május 31-ére, szombatra egy speciális
imatalálkozót kezdeményeztek. Ötvenegy országból több tízezer katolikus
karizmatikus fiatal csatlakozott ehhez
az imahadjárathoz, Magyarországon is
több városban kapcsolódtak be a fiatalok (Pécsett, Szegeden, Bonyhádon,
Egerben, Miskolcon, és Budapesten is
mintegy nyolcvanan az Örökimádás

templomban). Az imanap gyümölcsének tekinthetjük azt is, hogy egy
nappal később a nagy római karizmatikus-találkozóhoz szólva Ferenc pápa
megbízott minket a Szentlélekkeresztség elterjesztésével.
A folytatás: az ICCRS most már
évente meghirdeti ezt az imatalálkozót,
mégpedig a vezetőség kérése alapján minden évben február 18-án,
a karizmatikus megújulás „újkori születésnapján”, az 1967-es duquesne-i
lelkigyakorlat évfordulóján. Hármas
célja van: a karizmatikus fiatalok részesüljenek abból az elhívásból és áldásból, ami Betlehemben kiáradt, ezen
felül közbenjárunk az Istentől távoli és
Szentlelket nélkülöző fiatalokért, és
szeretnénk építeni az egységet a kag
rizmatikus fiatalok között világszinten.
„Nincs energiátok…
Gyertek hozzám!”
Ugyanebben a pillanatban visszajött az áram,
a világítás, a Szentlélek
pedig nagy erővel és látványos jelekkel kiáradt a
jelenlévők között.
A célcsoport elsősorban a 16-35 év
közöttiek, de bárki bátran bekapcsolódhat. Az imaórát minden érdeklődő
ifjúsági csoport maga szervezze meg
a saját plébániáján, közösségében, városában, de legideálisabb városonként
összegyűlve lenne, az Oltáriszentség
jelenlétében, február 18-án 19 órai
kezdettel. (Tehát most nem egy időpillanatban lesz, hanem minden egyes
időzónában helyi idő szerint 19 órakor).
A projekt-felelős világszinten Sidó
Éva testvérünk. (Hajrá magyarok!
Imádkozzunk érte!) Magyarországon
pedig az ifjúsági szolgálat, azon belül
mi Oroszi Ferire bíztuk ezt a feladatot.

Ez leginkább koordinációt jelent, és a
budapesti közös este megszervezését.
Kik a megszólítottak? Az öszszes katolikus karizmatikus fiatal. Az a
vágyunk, hogy világszerte összegyűljenek a Szentlélekben megújult katolikus fiatalok. Nem csak azok, akik formálisan tagjai a Megújulásnak, hanem
minden fiatal és közösség, aki úgy érzi,
hogy ennek az ébredésnek a szellemi örököse! Hisszük, hogy amikor az
ICCRS a prófétai útkeresés szolgálatát
végzi, akkor a Szentlélek teljes jelenkori munkájára nézve kap kijelentést,
melyet a katolikus Egyházban végez,
és karizmatikus megújulásként lehet
azonosítani. Így a meghívások és áldások is a teljes karizmatikus megújulásnak szólnak.
Ez az új imaest formailag sem, és
imaszándékaiban sem teljesen új: Isten mindig is erre hívott minket. De
azon a bizonyos betlehemi találkozón
egy profetikus útkereső imádságra
kapták ezt a választ a vezetők, mintegy
programként az elkövetkező időkre:
ennek jegyében sikeres lesz a megújulás folytatása. Alapvető dolog keresztényként Istenhez fordulni, de Jézus
most új erővel hív minket, hogy legyen
ez a legfontosabb számunkra.
Gyertek tehát Jézushoz mindnyájan! „Come to me!”
Végh Zoltán

