
„Az Egyház feladata az, hogy a „remény evangéliumát” a

világba vigye. (Ezzel azt mondjuk, hogy a keresztény

remény nem egyedi, hanem egyetemes. A

keresztények célja nem az egyedi megszentelõdés,

hanem az egész megszentelése. A keresztény em-

ber Krisztusban hisz és ezért hisz a világ jövõjében

is, nem csupán a saját jövõjében...)”

(Nyolc ország püspöki konferenciájának közös

pásztorlevelébõl, melyet a Közép-európai Katolikus

Találkozó megnyitása alkalmából adtak ki, 11. fejezet)

Tartalomból:

Beköszöntõ
Jézusért éltek
XII. Országos Találkozó
Megújulás Európában
Beszámolók
Közösségeink életébõl
Könyvajánló
Programok
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A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Be
kö

sz
ön

tõ
Kedves Testvérek
Az elmúlt évek Hírlevél szerkesztési gyakorlata sajnos csõ-
döt mondott: nem tudtunk hagyatkozni arra, hogy az ön-
kéntesen beküldött anyagok évente 3-4 számot megtölte-
nek. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló
Bizottsága azonban úgy gondolta, hogy a Hírlevélre, mint
a Magyar Megújulás információs lapjára szükség van. Ezt
többek között a Ti visszajelzéseitekre is alapozta.
A látszólagos ellentét feloldása érdekében a Hírlevél szer-
kesztését új alapokra helyeztük. Ezentúl szerkesztõi csa-
pat gondoskodik a tartalomról, és a megjelenést is meg-
újítjuk. Évente négy szám jelenik meg: nagyböjt, Pün-
kösd, õsz és Karácsony idején.

Állandó rovatokat indítunk és minden számnak lesz mel-
léklete is. De továbbra is számítunk a Ti anyagaitokra: ne
várjátok meg, amíg a szerkesztõk megkeresnek; írjátok
meg programjaitokat, tanúsátételeiteket, beszámolóito-
kat, írjatok közösségeitekrõl, kedvenc szentetekrõl,
mindarról, ami mást is érdekelhet.
Az új Hírlevél elõállítási költsége magasabb, mint az elõ-
zõé. Kérjük, errõl se feledkezzetek meg és lehetõségeitek-
hez mérten anyagilag is támogassátok a megjelenést.
Erre a célra minden számban találtok majd csekket, de
az átutalást is választhatjátok.
Ennek a megújult Hírlevélnek a második számát tartjátok
most a kezetekben. Fogadjátok szeretettel!

Sztrilich Ágnes SSS
Felelõs szerkesztõ

Kis Szent Teréz 1873. januárjában
születik utolsó gyermekként a mélyen
vallásos Martin családba. Mint legki-
sebbet, mindnyájan kényeztetik, en-
nek meg is lesz az eredménye. Vi-
szonylag nagy koráig elõfordul vele,
hogy ha valami nem úgy történik,
ahogy szeretné, toporzékol, ordít, a
földre veti magát. Máskor viszont élet-
vidám, huncut, szórakoztató. Nagyon
érzékeny lelkivilágú, koránál kissé
érettebb testben–lélekben. Édesanyja
korai halála Teréznek nagy megráz-
kódtatást jelent, sokat sír és nagyobb
testvéreit tekinti pótanyának.
Nemsokára iskolába kerül, ahol õ a
legkisebb, a nagyobbak sokat bánt-
ják. Idõsebb testvére, Celine védi
meg. Pótanyja, Pauline belép a
Kármelbe, ezzel elveszíti második
anyukáját is. Tíz és fél éves, amikor
Jézusért apró dolgokról kezd lemon-
dani, ugyanakkor továbbra is sokszor
dühös, gõgös. Sír, amikor kiderül,
hogy nem õ az osztályelsõ. Teréz 15
évesen dönti el, hogy õ is kármelita
szerzetes szeretne lenni, miközben
az új, csinos ruháknak önfeledten
örül, gyönyörködik bennük.
Felvétele a Kármelbe sem egyszerû.
(Figyelj, Testvér, gondolnád, hogy ez
így megy egy szent esetében?)
Az édesapai beleegyezés megszerzé-
se után a nagybácsi támaszt akadá-
lyokat. A lányok meggyõzik a nagy-
bácsit. Ekkor a Kármel elöljárója

Delatroëtte atya ifjú korára hivatkoz-
va tiltakozik. Teréz ekkor a püspök-
höz fordul, aki szintén túl fiatalnak
tartja õt ehhez. Az egyébként félénk
Teréz elhatározza, hogy elmegy egy
zarándoklat kapcsán a pápához, XIII.
Leóhoz. Elhatározását tett követi, és
bátorságát összeszedve, az audienci-
án a pápa elé térdel és áldását kéri
belépésére. A pápa azonban azt
mondja neki, hogy azt tegye, amit
egyházi elöljárói tanácsolnak neki.
Teréz könnyek között hagyja el a Va-
tikánt. (Testvér, gondolnád-e ezek
után, hogy Isten akarata a kolostorba
vonulás?)
Nagy imahadjárat következik a Mar-
tin lányok és a Kármel részérõl, mely-
nek eredményeképp a püspök enge-
délyezi az idõ elõtti kolostorba
vonulást. Élete itt sem fenékig tejfel:
néhány apácatársa nem kedveli,
piszkálják, és ez nagyon fáj neki. Ke-
serûséget okoz Teréznek, hogy beöl-
tözését és fogadalomtételét állandó-
an halogatják. Apró erényeket gyako-
rol, mert a nagy tettekhez gyenge:
mindent megeszik, amit elé tesznek,
üléskor nem dõl hátra, lábát nem te-
szi keresztbe, zsolozsma alatt me-
gállja, hogy ne nézzen az órájára.
Fogadalomtétele elõtti estén pánikba
esik, hogy nem is ez az õ hivatása. A
fogadalomtétel során békét kap a szí-
vébe. Aggályossága gyógyul, megér-
ti, hogy a bûnök nem számítanak

(nem szabad leragadni és rágódni
rajtuk), mert Isten szeretetének tüzé-
ben elégnek, és csak a szeretet ma-
rad. Megérti, hogy a szeretetet –
ezekkel az apró erénygyakorlatokkal
– táplálni kell nap, mint nap. Bizalma
rendületlen Istenben. Szent akar len-
ni, de ha a nagy szentekre gondol,
összeszorul a szíve. Úgy érzi, szaka-
dék választja el a hatalmas karizma-
tikus szentektõl. (Testvér, te nem
szoktál így érezni?)
Megtanulja a „kis út” lépéseit: elviseli
önmaga kicsiségét – igen, de hát hogy
jut így Jézushoz? Ráakad ekkor egy
mondatra: „Aki kicsi, jöjjön hoz-
zám.”(Péld 9,4). Ezen felzaklatódik,
úgy érzi, neki szól. De vajon mi törté-
nik azokkal, akik Jézushoz mennek? A
kis út harmadik lépése: „Mert ezt
mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a
békét, mint folyamot; és mint kiáradt
patakot a nemzetek dicsõségét. Ölük-
ben hordozzák csecsemõiket, és a tér-
dükön becézik õket. Mint mert a fiút,
akit az anyja vigasztal, úgy vigasztal-
lak meg én is titeket.”( Iz. 66, 12-13).
Ezt nevezi õ „liftnek” Jézushoz.

„Legyetek mindnyájan szentek!”
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folytatás a 4.oldalon
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Erre nyílik majd kiváló lehetõség a Katolikus Karizmatikus
Megújulás XII. Országos Találkozóján, november elsején,
szombaton a Népstadion kerti SYMA (volt SAP) csarnok-
ban. A találkozó tanításainak, tanúságtételeinek és imád-
ságainak középpontjában Jézus Krisztus életének öt moz-
zanata áll, a Jordánbeli keresztségtõl a Kánai menyegzõn
és a Tábor hegyen át az Eukarisztia megalapításáig és Is-
ten Országa meghirdetéséig. Lehet, hogy ismerõsek a té-
mák. Nem véletlenül: II. János Pál pápa új rózsafüzér-tit-
kainak alapján határozták meg a szervezõk a találkozó
programpontjait.

Micsoda kincsesbánya!

Találkozhatunk a megkeresztelkedõ, és bennünket is meg-
térésre hívó Jézus alakjával. Majd Jézussal, aki csodáival
és gyógyításaival szétfeszíti három dimenziós életünk ke-
reteit. Látjuk Jézust, aki kicsinnyé lesz és eledelül adja ön-
magát, és Jézust, aki kinyilvánítja Istenségét és imádásra
hív. Szemlélhetjük Jézust, aki erõvel és hatalommal hirde-
ti Isten Országát, és nekünk is ezt a küldetést adja.

Jézus a Mesterünk. Ugye van mit tanulnunk Tõle?

Az egyes blokkokat fiatal és idõsebb szolgáló testvéreink
tartják, mindannyian a megújulás karakteres vezetõi: dr.
Szabó Tamás püspök úr, Földi Tibor és Katona István atya,
valamint Kunszabó Zoltán. A szentmise celebrálására dr.
Erdõ Péter érsek atyát kértük fel.

Újdonság lesz, hogy három tanítás után is lehetõség lesz
személyes közbenjáró ima kérésére, és sokkal több lesz a
közös imára fordított idõ, mint tavaly. A szervezõk már a
találkozó elõtti napon, péntek déltõl közbenjáró imával ké-
szülnek majd a nagy napra.

Nem az ember van a találkozóért, hanem a találkozó az
emberért… A szervezõk remélik, hogy minden résztvevõ
testvér személyes kijelentést, áldást, gyógyulást nyer kö-
zös reménységünknek ezen az ünnepén.
A találkozó 9-18 óráig tart.

Kunszabó Zoltán

ÚJ TALÁLKOZÓ – ÚJ REMÉNYSÉG

Me
gh

ívó

„Számomra az élet Krisztus” – mondja Szent Pál apostol,
aki valóban megélte, hogy halhatatlan és örökkévaló éle-
tet csak a Fiúban élhet. Ha számunkra az élet Krisztus,
mindennél elõbbre való, hogy az Õ életét szemléljük, sor-
sán elmélkedjünk és a nyomába lépjünk.

A találkozóval kapcsolatban a rendezõknek a következõ kéréseik vannak:

»Kérjük, hogy a budapestiek lehetõleg tömegközlekedési eszközökkel jöjjenek, mert kevés a parkolóhely

»A hagyományoknak megfelelõen a találkozón való részvétel ebben az évben is ingyenes: tapasztalatunk, hogy
nagylelkû adományaitokból a költségek fedezhetõk. Kérjük, ebben az évben is támogassátok a találkozót. (Az
egy fõre esõ költség 2000 Ft/fõ körül lesz.) Erre a helyszínen is lesz lehetõség, de tekintettel arra, hogy a költsé-
gek egy része már a találkozó elõtt felmerül, kérjük, aki tud elõre, a mellékelt csekken vagy átutalással
(11703006-20060226, Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány Országos Tanács) adakozzon.

»Mivel a megújulás kasszájában szinte alig van pénz és a találkozó költségeinek jelentõs részét az elõkészület ré-
szeként kell kifizetni, kérünk Benneteket, mondjátok el ötleteiteket, (az impressumban megadott elérhetõsége-
ken) kitõl lehetne kölcsönkérni, ki tudna nagyobb (több százezer, sõt milliós nagyságrendû) hitelt adni, amit az
adományok összegyûjtése után kapna vissza.

»Kérjük, imáitokban hordozzátok a találkozó ügyét.

Elõre is köszönjük imáitokat, nagylelkû adományaitokat.

November 1.
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Az ukrán görög-katolikus egyház

Két katolikus rítus él Ukrajnában, a
római ill. görög katolikus. A lakosság
többsége az ortodox vallást követi,
kb. 5 millióan. 1993-ban kerültek
Szt. Bazil rendjébe tartozó szerzete-
sek elõször az Ivano-Fran- kivszki gö-
rög-katolikus egyházmegyébe, és
számos parókián tartottak elõadást a
megújulásról. 1994-ben szeminaris-
ták és laikusok egy csoportja Katowi-
cébe ment egy kéthetes lelkigyakor-
latra, amit az Emma- nuel közösség
vezetett (Fény és Élet mozgalom).
Ezután az ukrán résztvevõk úgy dön-
töttek, hogy rendszeresen összegyûl-
nek imádkozni a bazilita monostor-
ban, Ivano-Fran- kivszkiban. A cso-
port növekedni kezdett, papok is
elkötelezõdtek. 1998. februárjában
megkapták Szofron Mudrij püspök
áldását.
Az egyházmegyében a megújulást a
székesegyház plébániáján mûködõ
„Mint Mária” nevû közösség képvise-
li. A közösségnek három, a püspök
által kinevezett papja van és közel 60
tagja. Csütörtökönként a közös ima-
összejövetelen több mint 100 ember
vesz részt, hetente egyszer gyógyító
liturgiát tartanak. A közösségnek a

következõ szolgáló-csoportjai vannak:
imádkozók, liturgia, evangeli- záció,
dicsõítés, könyvkiadás, házasságra
felkészítés. A közösség lelkigyakorla-
tokat és evangelizációkat tart Ukrajna
nyugati részein iskolákban és egyete-
meken, zarándoklatokat szervez, is-
kolákat tart fenn.
A többi egyházmegyében a karizma-
tikus mozgalom gyökerei a protes-
táns egyházaknál találhatók. 1997
óta, amikor az evangelizációs iskola
megalakult, a közösségek katolikus-
sá lettek. Idõnként és helyenként
kapnak ugyan támogatást és megér-
tést a plébániák papjaitól, de még
várják az egyházi elismerést és a püs-
pökök áldását, akik még mindig fél-
nek a megújulástól. A görög-katoli-
kus egyház megújulása csak elkezdõ-
dött, de olyan nagy a szomjúság erre,
hogy úgy érezzük: forrás fog kitörni !

A római-katolikus egyház

Ukrajnában a római katolikus meg-
újulást a „Názáreti Mária, az Egyház
Anyja” nevû Keresztény Élet Evange-
lizációs Iskola képviseli.
Ez az evangelizációs iskola, mely a
keresztény élet teljesebb megértésé-

hez és a laikusoknak a parókia veze-
tésében való felkészítéséhez nyújt
segítséget, számos mozgalommal és
laikus közösséggel rendelkezik.
Az iskolát megáldotta Jan Olsankij
nyugalmazott püspök és Leonyid
Dubravszkij püspök-ordinárius. Iva-
no-Frankivszkiben a görög-katolikus
egyházmegyében az iskola megkapta
a püspök áldását. Más régiókban
még várjuk a teljes egyházi elfoga-
dást.
Az iskola célja nemcsak a tudás át-
adása, hanem hogy a résztvevõk ta-
lálkozzanak az élõ Istennel és barát-
ság alakuljon ki a parókiákon dolgo-
zók és Ukrajna különbözõ vidékein
élõk között.
Az iskola célja nemcsak a laikusok,
hanem a papság, a templomszolgák
aktivizálása is, akik részére 4 napos
lelki megújulás találkozókat szerve-
zünk. Eddig 16 ilyen találkozó volt,
az egyikre meghívást kapott Raniero
Cantalamessa atya is.
Az iskola szerkezete nyitott. Ez azt je-
lenti, hogy elvégzése után minden ta-
got meghívunk a Koinoniában való
részvételre. – A Koinonia az ukrán
keresztény vezetõk közössége, akik
évente három hétvégét együtt tölte-
nek, nyáron pedig különféle egyházi

Ukrajnában a katolikus karizmatikus megújulás a 90-es évek elején indult el, amikor szabad
lett az egyház.

A kis út lépéseként elfogadja önma-
gát, elfogadja, ha elalszik ima köz-
ben; aggályossága, félelme szûnik,
Isten iránti bizalma nõttön nõ.
1896-ban hány elõször vért. A féle-
lem már megszûnt benne, örül, hogy
közeledik a Võlegény. Majd hirtelen
sötétség önti el, ami 13 hónapon ke-
resztül, haláláig megmarad: úgy érzi,
élete hivatása csak káprázat, a kis út,
önfeláldozása, halála a semmibe ve-
zet. Ennek ellenére továbbra is mon-
dogatja, hogy Istennek az õ gyenge-
sége, tehetetlensége tetszik, kétségei

ellenére vakon bízik Isten irgalmas-
ságában.
„Értsd meg, minél gyengébb valaki,
vágyak és erények nélkül, annál in-
kább alkalmas arra, hogy Jézust sze-
resse, átalakító mûködését elfogadja
– csak a bizalom és semmi más,
egyedül a bizalom tud elvezetni ben-
nünket a Szeretethez.”
1897 nyarán aktív tüdõ tbc-ben
hosszasan haldoklik, szeptemberben
tér vissza Teremtõjéhez.
Az õ kis útjára jellemzõ, hogy két tár-
sa így vélekedik róla:
„Nem láttam, hogy erényeket gyako-
rolt volna, nem volt jó szerzetesnõ.”

„Kedves volt, egyszerû, de nem gon-
doltam volna, hogy éppen õ lesz
szent.” (Testvér, nézz körül, kirõl
nem gondolod, hogy pont õ lesz
szent?)
1923-ban boldoggá, 1925-ben szent-
té avatják. Õ a hétköznapi élet szentje.
(Testvérem, ha úgy érzed, szent sze-
retnél lenni, de nem rendelkezel nagy
karizmákkal, bölcs tanítással, külön-
leges kegyelmekkel – ez az út elõtted
is nyitva áll.)

Mgr Guy Gaucher:
Egy élet története címû

könyve nyomán
írta T.B.

folytatás a 2.oldaról



5

2003. II. szám

H í r l e v é l

akciókban vesznek részt (kéthetes
lelkigyakorlat, keresztény táborok,
zarándoklatok, ifjúsági kongresszu-
sok). Évközben saját plébániájukon,
közösségeikben segítenek.
A jövõben a Koinonia célja, hogy létre-
hozza az ukrán közösségek hálózatát,
hogy meghívjon személyeket, közös-
ségeket, alapítványokat Nyugatról,
bevonva õket a küldetésbe Ukrajná-
ban és más keleti országokban. Végül

az iskola célja, hogy Oroszországban
és más országokban megkezdje mun-
káját: kisebb tevékenységekkel (rövid
iskolai kurzusok tartása) és nagyobb
munkával (missziós csoportok vagy
laikusok hosszabb távú kiküldése).

Reményeink

Reméljük, hogy az európai megújulás
részévé válunk és nyitottak leszünk az

együttmûködésre a katolikus karizma-
tikus közösségekkel minden szinten,
hogy kicserélve tapasztalatainkat hoz-
zájárulhatunk az Úr ukrajnai és más
keleti országbeli megújulási tervének
megvalósulásához.

Oksana Ostapovych
beszámolóját fordította:

Hamar László

Ez év júniusában tartottuk Sopronban a Karizmatikus Közös-
ségek IX. regionális találkozóját a Szeged-Alsóvárosi Feren-
ces Testvérek vezetésével. Együttlétünket a végtelen egysze-
rûség, közvetlenség, testvéri szeretet jellemezte, mintha rég-
óta ismertük volna egymást.
A két ferences testvért két házaspár is elkísérte. Õk – sok más
világi kereszténnyel együtt – aktívan részt vesznek a plébáni-
án folyó munkában.
Elõször a szerzetesek beszéltek hivatásuk kialakulásáról, fej-
lõdésérõl, majd a házastársak a szentségként megélt házas-
ságuk gazdagodásáról. Az egész napi program – elõadások,
szentmise, szentségimádás – azt sugallta, hogy Istenben való
jelenlétünk, gazdagodásunk nem attól függ, hogy az egyházi
rend vagy a házasság szentségében élünk-e, hanem csakis
attól, hogy hivatásunkat valóban szentségként éljük-e meg.
Egyedül az a fontos, hogy Isten legyen az elsõ életünkben.
Minden plébániai közösség számára példaadó lehet az az
egység, ahogy náluk dolgoznak egymást segítve a szerzete-
sek és a világiak. Érdemes tõlük ötleteket kérni, és azokat
megvalósítani saját plébániai életünkben is.

Vinkovicsné dr. Németh Erzsébet

Szegeden a Katolikus Karizmatikus Megújulás májusi VI.
regionális találkozója, amelyet az Alsóvárosi Ferences ko-
lostorban tartottunk meg, a második olyan volt, amit min-
den szegedi közösség tevõleges közremûködése kísért, ez
egyben a kibontakozó egységnek is jele.
A résztvevõk száma most volt a legmagasabb, kb. 160-180
fõ, akik zömmel Szegedrõl és környékérõl, valamint Cegléd-
rõl, Hódmezõvásárhelyrõl, Csorvásról, Kétsopronyból, Apát-
falváról, Csongrádról, Makóról, Békéscsabáról stb. jöttek. A
zenei szolgálatot a „Kontárok Gitáros Közössége” vállalta.
Az érkezõ résztvevõket az „Isten gyermekei” közösség tagjai
üdvözölték. Ugyanennek a közösségnek közbenjáró imaszol-
gálatát kérhették a testvérek a nap folyamán. Sokan kértek
imát, és az eredményes is volt.
Szentségimádás, Lorettói litánia és énekes dicsõítés után Ka-
tona István atya arról tanított minket: „Hogyan hallhatjuk
meg Isten szavát?”.
Isten két nagy ajándéka az Ige és az Oltáriszentség. Amilyen
mélyen hatol szívünkbe ezeknek a szeretete, olyan mélyen

tudjuk átadni magunkat az Úrnak: Isten szava szent, mint
a megtestesülés – mondja Thomas Merton.
A szentmisét István atya a közösségek megújulásáért aján-
lotta fel Mária, keresztények segítsége ünnepe alkalmából.
A szentbeszédbõl néhány gondolatot érdemes felidézni:
„Ha egy szobrászmûvész ábrázolni akarná a mai idõket, ak-
kor azt leginkább egy segítségért kinyújtott kézzel tudná áb-
rázolni.” Mária, keresztények segítsége egy jel, hogy felis-
merjük Fiát, aki elhozta nekünk a megváltást. Minden na-
pot komolyan kell vennünk, mert kegyelmi idõket élünk! Fel
kell ismernünk hitünk alapigazságait, lelkünk állapotát, en-
gedni kell, hogy imaéletünket az Úr Szentlelke gazdagítsa.
Gazdagodtunk és hitünkben megújultunk ezen a napon,
amit hálával és szeretettel köszönünk – ezúton is – Katona
István atyának.

Székelyné Farkas Margit

Tikkasztó hõségben mintegy kétszá-
zan várjuk a Tüzet. A Szentlélek tüzét
a Gellérthegyen, hogy újra megújít-
son bennünket, hogy újra tovább
áradhasson általunk is a világba a
Szeretet.
Mozdul a levegõ, feltámad egy
szellõ; kezdõdik a szertartás:
dombra vonul a papság. A szent-
lecke közben egy zavaró momen-
tum: két rendõr igyekszik a pulpi-
tus felé. Kemenes Gábor atya elé-
bük siet, hosszas beszélgetésük eredményeként az attak
lezárul. Szabó Tamás püspökünk elkezdi homíliáját, a rend-
kívüli helyzetben rendkívülien: megmagyarázza pár szóval a
történteket (valaki feljelentette a rendezõket, de semmi
gond, van engedély; csak a fûre autóval állni tilos) és a tilos-
ban parkolókat figyelmezteti hibájuk gyors kijavítására.
Fölerõsödött a szél, de ellenszél is fúj, láthatjuk! – folytatja
kis szünet után Tamás atya. A Vigasztalóról beszél, akit
annyira várunk. Az elsõ számúról, aki maga Jézus. A meg-
váltással hozta el a bûnbõl a kiutat. „Második számú” Vi-
gasztalónak nevezi a Szentlelket, akit Jézus ígért nekünk,
és aki befejezi az Õ mûvét. Aki minden szentség forrása,
forrása a megváltás gyümölcseinek. Tanúságot tesz az
Igazságról: Jézusról! Általa tudjuk valóban megismerni
magunkat. Általa tudjuk el is fogadni a megismert igazsá-
got. Õ a Szeretet gyökere. „Tegyetek tanúságot rólam!” –
ez Jézus parancsa, életünk minden pillanatára.
A „Hét ajándék” Istenét kérjük, árassza ránk bõségben
adományait – a szociális testvérek folytatják az imát. Kör-

Soproni Regionális Imatalálkozó

A szegedi közösségek tavaszi találkozója

Pünkösd Európa felett

(K
ön

yv
)a

ján
ló



6

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele
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bevitt kosárkákból húzunk egy-egy papírra írt aktuális
„ajándékot”, amitõl nem szabad megijednünk – bíztat
minket a fõpásztor.
A csodálatos budapesti panoráma elõlép a háttérbõl a
mise végén, amikor az összejövetelünk legfontosabb célja-
ként a városért imádkozunk Katona István atya szavaival.
A nyüzsgõ metropolisz és a benne élõk felé emelt karjaink
továbbítják számukra Isten megbocsátó szeretetét.

Plichta Adrienn

Hála Istennek! Sikerült. Sokak áldására szolgált, rendben
és gördülékenyen lezajlott az idei Ez az a nap! és Misszió
Expo összevont rendezvénye. A három nap közel három-
száz programmal várta – nem hiába – az érdeklõdõket,
akik mind megtalálhatták, amit kerestek, zenében, sport-
ban, játékban, imádságban vagy az igehirdetés hallgatásá-
ban. Megnézhették a Misszió Expo színes standjait, talál-
kozhattak, beszélgethettek más testvérekkel, és mindezt
egymás szeretetében. A három nap alatt mintegy húszez-
ren látogattak ki az eseményre.
Talán minden idõk legváltozatosabb, legszélesebb töme-
gekhez szóló tanúságtevõ keresztény fesztiváljára került
sor június utolsó hétvégéjén, amely sok tanulsággal szol-
gált és sok örömteli meglepetést is hozott.
A két legfontosabb:
Jó a sokféleség! A sokféle stílusú, célú, témájú program
sokféle embert vonzott, és talán senki sem érezte úgy,
hogy valaki ráerõltette az ízlését. Jó, hogy a különbözõ in-
díttatású és értékeket valló szolgálók egyaránt lehetõséget
kaptak, a komolyzenészektõl a színészekig.

Nem kell félnünk egymástól! A rendezvény a katolikusok-
tól a kisegyházak tagjaiig mindenki elõtt nyitva állt, aki Jé-
zus Krisztust vallja Urának. Ennek ellenére alig volt disszo-
náns hang – olyan, ami komoly zavart keltett volna, egyál-
talán nem – noha a legkülönbözõbb elõadók által tanítások
is szép számmal elhangzottak a „Mit mond a Lélek?” sá-
torban. Sokak szerint tizenöt évvel ezelõtt még arrogáns-
megnyilatkozások sorára lehetett volna számítani – szá-
mos oldalról.
A Szentlélek az igazságot munkálva, de mégis szelíden va-
lósítja meg az egységet közöttünk! Micsoda perspektíva!

Kunszabó Zoltán
(További információt találsz honlapunkon:

www.ezazanap.hu)

Szeptember 8-án tartottuk a budapesti közösségvezetõk
harmadik találkozóját. Szerencsére újra szükségesnek lát-
szott egy rövid bemutatkozás, ami azt jelenti, egyre többen
jövünk össze, egyre többen tartják fontosnak ezt a közös
imádkozást, beszélgetést, együtt gondolkodást. A találko-
zón röviden beszéltünk a KEKAKO-ról, fõként pedig a Kö-
zösség kurzusról. Jordán Kornél tanúságot is tett, mennyi-
re nagy hatással volt ez a közösségi életük fejlõdésére, s rá
is mint közösségvezetõre. Ezek után õ beszélt a
Kafarnaum szolgálatról.
Október 19-én vasárnap 19.30 órakor közös szentmise
lesz a Magyar Szentek Templomában, melyre szeretettel
hívjuk a különbözõ karizmatikus közösségeket.

Bartha Angéla

Három nap Isten szeretetében…

Budapesti közösségvezetõk találkozója

Közösségünk 1998. augusztus 10-én alakult. Célunk, hogy
a Krisztusban való örömöt megéljük, és a mai kor emberei-
nek továbbadjuk. Közösségünk alapvetõen dicsõítõ és köz-
benjáró közösség. Imacsoportunkban a Szentlélek indításait
követve szüntelenül keressük, hogyan szolgálhatnánk még
hatékonyabban az evangélium terjedésének ügyét. Közös-
ségünk, mint a XX. századi pünkösdi megújulás hajtása,
örök pünkösdben akar élni, ezért aktívan törekszünk arra,
hogy elnyerjük a Szentlélek adományait, és azokat mások
javára felhasználjuk („Törekedjetek a szeretetre, de igyekez-
zetek a lelki adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy
prófétálhassatok.” 1Kor 14,1).
Hetenként egy közösségi imaösszejövetelt tartunk. Ez álta-
lában kisebb tanítással vagy közös elmélkedéssel kezdõ-
dik. Ezután a közösség minden tagja elmondja egyéni ima-
szándékait, mintegy Krisztus elé hozva a környezetében
lévõ szenvedõket és rászorulókat („És lám, néhány férfi ho-
zott egy béna embert, hordágyon.” Lk 5,18). Az
egyénieken kívül vannak olyan állandó imaszándékaink is,
amelyekért folyamatosan közbenjárunk. Ide tartozik a ka-
rizmatikus megújulás evangelizációs tevékenységét
támogató imádságunk. Ezután a közösségi alkalom a ta-

núságtételekkel folytatódik. Ezt követi a „jeruzsálemi típu-
sú” dicsõítés, amely közösségünk életében központi jelen-
tõségû. Ennek során mindnyájan egyszerre hangosan, a
Lélek indításait követve imádkozunk. Tapasztalataink sze-
rint ez az imaforma rendkívül alkalmas a Szentlélek sugal-
latainak felismerésére és követésére.
Közösségünk további tartópillérei: a szentségek gyakori
vétele, a csöndes szentségimádás és a naponként végzett
egyéni imádság, amelyben imaszándékainkért lélekben
egyesülve könyörgünk.
Részt veszünk nagyobb karizmatikus összejöveteleken és
évente legalább egy lelkigyakorlaton.
Közösségünk védõszentjei: Szûz Mária, Assisi Szent Fe-
renc, Lisieux-i Szent Teréz és Néri Szent Fülöp.
Ha többet szeretnél megtudni közösségünkrõl, szeretettel
várjuk érdeklõdésedet a Gaudete@freemail.hu e-mail címen.

Basa Viktor közösségvezetõ
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„Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.”

(Phil 4,4)

„Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: örüljetek!”
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A halál
tehetetlen
Egy látszólag aprócska kis könyvrõl
tudósítanék, mely a mostani nyáron
számomra, az elkövetkezõ idõkre
szólón is, maradandó élményt, nagy
lelki ajándékot jelentett.
Lemértem, méretre valóban ki-
csinyke: tízszer tizennégy centi. Oldalszámát tekintve is
csupán 158 oldalnyi. Elfér a zsebben, s így is történt: ve-
lem volt elmaradhatatlan útitársként, hosszú heteken át.
Kicsinyke könyv, de annál tartalmasabb. Az élet története,
azé az életé, mely felett már most, jelen életünkben is ki-
nyilvánítható az öröm hangjain: „A halál tehetetlen…”. A
Michael Marsch domonkos atya lelkigyakorlata alapján
Varga László atya által lejegyzett könyv nem afféle
könnyed lelki olvasnivaló. Csendet igénylõ, súlyos, való-
ban lelkigyakorlati elmélkedés, melynek agyat-szívet-gon-
dolkodásmódot átformálni akaró vágya az olvasótól is nyi-
tott szívet és szándékot feltételez.
A szerzõ a nyitó sorokban két fogalomban foglalja össze
alapvetõ mondanivalóját: (10. oldal)

»Hangsúlyáthelyezés: a tapasztalatról a hitre.
»Szemléletváltás: amikor nemcsak biológiai, fizikai,
lelki vagy szociológiai vonatkozásban tekinted az éle-
tedet, hanem úgy, mint aki már itt és most föltáma-
dott, örök életét éli.

A tapasztalat és hit szembeállításában a keresztény em-
berbe is belégyökerezõ régi ember tapasztalati gondolko-
dásmódja konfrontálódik a Lélek-tapasztalatban, a hit ál-
tal fogant új teremtmény látásmódjával. Ez az alapfeltétele
annak, hogy a szemléletváltás alatt megfogalmazottak
gyökeret verjenek a szívben, és befogadd az örök életrõl
szóló tanítást, a hit kegyelme által. Ez a könyv errõl szól: a

föltámadásról, az örök életrõl, sõt a Te feltámadásodról és
örök életedrõl, s nem a távoli jövõben, hanem itt, a jelen-
ben, ha úgy tetszik, már ebben a percben – tapasztalattal
föl nem foghatón, a hit különleges titkaként.
Súlyos, gyökerekre ható gondolatok ezek. Hitünk revíziója.
Isten életének, jelenlétének befogadásáról szólnak a könyv
szavai. „Elõször hinni kell, befogadni, hogy itt van (Isten
élete) bennünk, azután ebbõl a jelenlétbõl majd tettek szü-
letnek. A bennem is testet öltött Ige majd tettet ölt, csele-
kedetté válik bennem.” (109. oldal)
Az alkotás meghitt pillanata ez, egy új, lélekbõl fogant te-
remtményé, melyben a Fiú magát a Creatort dicsõíti meg,
amikor a halál feletti gyõzelmének titkában részesít. Egy
olyan új „remekmûrõl” van itt szó, mely messze túlmutat
már emberi képességeken és akaraton, „már nem az
enyém, hanem az övé”. Az Istenbe vetett korlátlan biza-
lom, élõ hit gyõzelme ez, a régi ember tapasztalatra hivat-
kozó, világhoz kötõdõ, „igen, de…” alapállású gondolko-
dásmódja ellenében. „Amikor már mi akarjuk megérteni
õt, s nem azt várjuk, hogy Isten értsen meg minket”. (102.
oldal)
A könyv zárszava így foglalja össze e háromnapos lelkigya-
korlat alapgondolatait: “Jézus az egész közös életutunkat –
az Õ és az én közös utunkat – a feltámadás és az öröklét fé-
nyében éli át velem, és azért örül, mert bennem is meg fog-
ja dicsõíteni az Atyát. Itt és most… Ez a hitnek, vagyis
kapcsolatunknak, kettõnk szeretet-kapcsolatának a meg-
valósulása… Hogyan éli át velem Õ, aki a teljes szeretet,
aki jelen van és együtt örül, együtt szenved velem? Nem az
a szeretete, az együtt szenvedése, hogy minden bajtól
megment, hanem (hogy) a legnagyobbat adja nekem: a je-
lenlétét, a jelenét.” (142 – 143. old.)
Valóban ezt éltem át, ez volt a könyvben írtak nagy ajándé-
ka: érezhetõ – fogható volt Isten jelenléte olvasáskor.

Varga László: „A halál tehetetlen”; Szent Imre Öröksége If-
júsági és Szociális Alapítvány; 7400 Kaposvár, Dr. Kovács
S.Gy. u. 2; Tel/Fax: 06-82-512-394,
E-mail: szimalap@axelero.hu

Wildner Dénes
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2003. szeptember 15-én megnyitotta
virtuális kapuit az Areopágusz Könyv-
áruház, melynek célkitûzése, hogy a
keresztény értékeket közvetítõ kiad-
ványok leggazdagabb választékát
nyújtsa az interneten. A látogató köny-
vek, CD-k, grafikák fokozatosan bõvülõ
választékából válogathat témák vagy
kiadók szerinti csoportosításban.

Elkötelezettek vagyunk a keresztény
tanítás tisztaságának megõrzése
mellett. Ezért keleti misztikával fog-
lalkozó, ezoterikus, a New Age esz-
merendszerét hirdetõ – s bármilyen
egyéb, a keresztény alaptanítással
ellentétben álló – könyvek áruház-
ban való elhelyezéséhez nem járu-
lunk hozzá.

Az áruházat üzemeltetõ baráti közös-
ség tagjai mind katolikusok, ökume-
nikus nyitottsággal. Arra törekszünk,
hogy kizárólag a katolikus hittel
összeegyeztethetõ kiadványok kerül-
jenek be az áruház kínálatába.

Látogasd meg áruházunkat a
www.areopagusz.hu címen!



Emmánuel közösség
»Fiataloknak keddenként este 19 órától

a Piarista Kápolnában szentmise, di-
csõítés, tanítás, megosztás, agapé.
(V.ker. Pesti B. u. 1.)

»Felnõtteknek hétfõnként este 19 órától
a Szt. Anna templom Aranyhal utcai
hittantermében dicsõítés, Szentírás ol-
vasás, megosztás.

»Rendszeresen indítunk Alfa-kurzuso-
kat is, ahova bárki jöhet, fõként olya-
nok, akik be se szokták tenni a lábukat
a templomba. Hozhatjátok, küldheti-
tek ide a megtérés elõtt állókat!

»Hétvége sorozatokat szervezünk egye-
dülálló szülõknek (elváltak, különélõk,
leányanyák, özvegyek), akiknek leg-
alább egy 18 év alatti gyermekük van
(akkor is, ha nem náluk van elhelyez-
ve). A jelentkezés folyamatos, az új so-
rozat indulásáról értesítjük õket.

»Házaspárok számára három hétvégé-
bõl álló sorozatot tervezünk. Már lehet
rá jelentkezni.

További felvilágosítás: www.emma-
nuel.hu; E-mail: emmanuel@free-
mail.hu; tel.: 06/30-3579-218

Emmausz közösség
»Minden hónap elsõ szombatján kariz-

matikus mise a Pesti ferenceseknél
este 1/2 8h-kor (Budapest, Ferenciek
tere).

»Az Emmausz házban a következõ sze-
mináriumok indulnak:

»Szentlélek-szeminárium:
október 6. 18.00

»Gyógyító szeminárium:
október 2. 18.00

»Szemlélõdõ ima szeminárium:
október 2. 18.00

A szemináriumokat Katona István atya
vezeti.
Info: Emmausz iroda, tel.: 1/2225306,
hétfõtõl csütörtökig 10.00-14.00.

Szerzetesség, házasság, apostolko-
dás, misszió
A Szociális Testvérek Társasága hivatás-
tisztázó kurzust indít fiatal leányok szá-
mára. A témafeldolgozás tanítás, beszél-
getés, megosztás, közös ima keretében
történik.

Idõpont: 2003. október 8 – december
31-ig, szerda esténként 18.30 – 21-ig.
Helyszín: 1029 Bp. II. Ördögárok u. 7.
Szent Benedek terem. Jelentkezés, info:
Éva vagy Judit testvérnél. tel: 209 1607,
vagy: e-mail: benedi17@freestart.hu

Az élet és a lélek sebeinek gyógyulása
Az indiai származású, Szent József rendi
Margaritha nõvér Az élet és a lélek sebei-
nek gyógyulása címmel október 21. 18
órától 25. délig tartó lelkigyakorlatot tart
Budapesten, Kelenföldön a Szent Gellért
Plébánián. Info: Dr. Rumszauer Miklós
atya, tel: 82/414-767, de.9-12 között.

Szegedi közösségek
Állandó programunk az elsõpénteki kariz-
matikus szentmise a Szeged Felsõvárosi
Minorita Templomban. Októbertõl ha-
vonta más-más közösség szervezi a
szentmisét az atya meghívásától a zenei
szolgálaton át a tanúságtevõk felkéréséig.

Csendes hétvége október 10-11- 12-én
és november 21-22-23-án. Helyszín:
Csanádapáca, Római katolikus plébánia.
Érdeklõdni a 68-420-036 telefonszámon
lehet.

November 15-én, szombaton lesz a sze-
gedi megújult közösségek õszi, egész na-
pos találkozója. Zenei szolgálat: „Kontá-
rok Gitáros Közössége”. Tanítások: Bocsa
József SchP: magán-kinyilatkoztatások;
Varró István, Elizeus szolgálat: mit jelent
a megújulás. Közbenjáró imaszolgálat,
szentmise, gyermekmegõrzés lesz, és
újra kinyitja kapuit a Két Szent Szív kö-
zösség „Ékes Kapu” könyvesboltja.
December 28-án, Aprószentek ünnepén
Szeged-Alsóvároson engesztelõ szentség-
imádás és szentmise lesz a meg nem szü-
letett magzatokért.
Info: Lele Róbert 06 (62) 465-021

„Élet alapjai és az élet rendezése”
mûhely
Dec. 11 –19-ig. a Szent Ignác-i Lelkigya-
korlatokon alapuló nyolcnapos mûhelyt
hirdetünk azon 22 és 60 év közötti nõk és
férfiak számára, akik életüket biztos ala-
pokra akarják helyezni és/vagy rendezni.

Info: Piffkó László, Életrendezés Háza,
7694 Hosszúhetény, Pf. 21.,
e-mail: eletrendezes.haza@axelero.hu

MÉCS Napok
Fiataloknak
A program célja, hogy a részt-
vevõ fiatalok jobb, õszintébb
kapcsolatba kerüljenek önma-
gukkal, a családjukkal és Is-
tennel. Helyszín: Szent László
Szakkollégium, Gyõr, Damjanich u. 58.,
okt. 17 – 19.
Info: 06/20/48 00 485,

Fiatal pároknak
A boldog házasság megalapozásához nél-
külözhetetlen a helyes önismeret, a köl-
csönös bizalom és az õszinte párbeszéd.
Helyszín: Szûz Mária Társaság Zarándok-
háza, Budapest, III. Jablonka út 65-67.,
okt. 10 –12. 19 órától.
Info: 06 (30) 436 11 69,
mn.fiatalparok@storage.hu

Házasoknak
A család szíve: a házasság. A házasok éle-
tének szinte minden területe a férj és a fele-
ség harmonikus kapcsolatán alapszik.
Helyszín: Szív Lelkiségi Központ, 2022
Tahi, Villasor 7-9., nov. 14. 18 órától.
Info: 06/20/475 1343,
mn.hazasok@storage.hu

OCIPE konferencia
„Nagyvárosok evangelizációja” címen
nov. 7-én 9 órától konferencia lesz a
PPKE Jog- és Államtudományi Karának
(Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 28.)
második emeleti dísztermében.

A programból: ICNE (Elsõ Nemzetközi
Kongresszus az Új Evangelizációért)
program eddigi tapasztalata, ötletadó,
tanúságtevõ kerekasztal beszélgetés
Európa újra evangelizálásáról

Karizmatikus szentmise a TV-ben
Nov. 23-án a TV karizmatikus szentmi-
sét szeretne közvetíteni 11 órától a Her-
mina úti templomból. Jöjjetek és vegye-
tek benne részt énekléssel, dicsõítéssel,
imával!
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