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Többen „megvezetve” éreztétek ma-
gatokat Földi Tibor atya elõadása elõtt
és alatt a rabokat látván, akik közül az
egyik még tanított is. Sajnáljuk, hogy
Tibor atya Lélekkel teli elõadását beár-
nyékolta ez a túl jól sikerült „dinami-
ka”- szemléltetõ módszer. Semmikép-
pen sem ez volt a szándékunk.
Bocsánatot kérünk Tõletek.

Mint tudjátok, A Magyar Katolikus
Püspöki Kar átengedte a 2004. év-
ben a Katolikus Egyház számára biz-
tosított önköltséges Aréna használati
napot a Magyar Katolikus Karizmati-
kus Megújulásnak, a XIII. Országos
Találkozó így a Budapest Sportaréná-
ban lesz szeptember 18-án. Remél-
jük, eljöttök és megtöltjük az Arénát
(12 500 férõhely)!
A megtiszteltetés mellett nagy lehetõ-
ség ez a találkozó a tanúságtételre és
az evangelizációra, ugyanakkor kihí-
vás is a finanszírozás és a szervezés
szempontjából. Az önköltség több,
mint 10 000 000 Ft-ot jelent és ak-
kor még nem beszéltünk a plakátok-
ról, énekfüzetrõl, kivetítésrõl, egyéb
járulékos költségekrõl. A lebonyolítás
igen összehangolt szervezõi és rende-
zõi munkát igényel. Attól függetlenül,
hogy kik azok a konkrét személyek,
akik a Találkozót ténylegesen meg-
szervezik és a lebonyolításban részt
vesznek, mindenki munkájára szük-
ség van: mindannyiunk közös áldo-
zatvállalása, erõfeszítése az, ami az
együttlétet, mint minden évben, jövõ-
re is lehetõvé teszi. Tíz hónappal a
Találkozó elõtt három dologra szeret-
nénk megkérni Benneteket:
• Az idõpontot jól jegyezzétek meg,
írjátok be a naptárba és mondjátok el
másoknak is.

• Kezdjük el már most a gyûjtést. Így
jó eséllyel elkerülhetjük azt a senkinek
sem hálás feladatot, hogy a Találkozó
elõtt-közben-után állandó jelleggel
adakozásra szólítunk fel, és nagyon
gyorsan igen nagy összegeket kell elõ-
teremteni. Ha abból indulunk ki, hogy
10 000-en leszünk és az elkövetke-
zendõ tíz hónapban mindannyian havi
300 Ft-ot a Találkozó céljaira félrete-
szünk, akkor az így összegyûlõ
30.000.000 Ft valószínû elég lesz.
Talán az a legegyszerûbb, ha ezt a
pénzt imacsoportonként havonta
összegyûjtjük és átutaljuk a Megújulás
számlájára (11703006-20060226)
vagy csekken befizetjük. Csekket min-
den Hírlevélbe teszünk vagy igény ese-
tén postán is küldünk.
• Mind az elõkészítés során, mind a
Találkozó napján igen sokrétû felada-
tot kell ellátni. Minden találkozó elõtt
külön izgalom, összejön-e annyi segí-
tõ, mint amennyi kell. Ezért azt sze-
retnénk kérni, hogy aki akármilyen
formában is tud segíteni, kérjük jelez-
ze a Hírlevél címén (posta, e-mail, te-
lefon). Hogy milyen feladatok lehet-
nek? Álljon itt egy-két példa:
áldozásnál segédkezés, tolmácsolás,
„lóti-futi” (gyalog és autóval), média
kapcsolatok, pakolás, rendezõ, gye-
rekprogram szervezése, ima és köz-
benjárás, varrás, vendégek kísérése,
díszítés, szendvics készítés, anyagbe-
szerzés, kazetta másolás, és minden,
ami csak eszetekbe jut.

Megkíséreltük levonni a tanulságot az
idei Találkozóból, létrejöttének körül-
ményeibõl. Tekintettel arra, hogy a
szervezésben igen sok teher neheze-
dik néhány ember nyakába az utolsó
pár héten, és hasonló okokból a hír-

verés nem sikerült úgy, ahogy
terveztük, a következõ évi találkozó
szervezését új alapokra helyezzük és
már most elkezdjük.
Álljon még egyszer itt az idõpont:

Már most írjátok be a naptárba!

Minden segítségeteket és áldozatoto-
kat elõre is köszönjük.
Az Úr áldjon és Lelke által erõsítsen
mindnyájatokat, Isten fizesse meg!

A Magyar Katolikus
Karizmatikus Megújulás

Szolgáló Bizottsága nevében

Dr. Gorove László

Elkészültek a találkozó hang és videó
felvételeinek internetes változatai:
http://kephangtar.plebania.net
Ha valakinek a letöltés gondot jelen-
tene, akkor egy cd-romra felmásolva
postán is el tudom küldeni ezeket az
anyagokat. Bármilyen technikai kér-
désre is szívesen válaszolok.

Tajti Robi,
rtajti@kauhajoki.fi

Hálásan köszönjük nagylelkû adományaitokat. A Találkozó költségeinek fedezésére kölcsön-
kapott pénzt közel teljesen visszafizettük! Köszönjük az egységnek és a közösségnek ezt a
jelét!

A Találkozón elhangzott elõadások felvételei megvásárolhatók az Emmausz irodában
(címük: 1146 Budapest, Thököly út 120. tel.: 222-5306):

»3 órás Összefoglaló felvétel (video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Ft
»Bûnbánat és megtérés; Földi Tibor atya elõadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
» Isten országa örömének megjelenése; Katona István atya elõadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
»Az Eucharisztiában önmagát ajándékozza; dr. Szabó Tamás püspök homíliája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
»Táborhegy; Varga László atya elõadása, Szentségimádás; Kemenes Gábor atya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
»Meghirdette Isten országának evangéliumát; Kunszabó Zoltán buzdítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
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Már a gyülekezés ideje alatt felfigyeltünk néhány rabruhás
fiatalemberre és az õrzõjükre. Gorove László felhívta a pó-
diumra a büntetés végrehajtási intézet csíkos ruháiban
lévõ rabjait, – akikrõl késõbb kiderült, hogy egy-egy meg-
újult közösségnek szabad szívû vezetõi.
Minden elõadás elõtt együtt elimádkoztuk azt a tizedet,
amirõl az elõadó beszélt.

Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
(Földi Tibor atya)

Az atya rabruhában jött és azzal kezdte, hogy Isten Igéje
nincs bilincsbe verve.
Jézus úgy kezdte tanítását: „Térjetek meg, tartsatok bûnbána-
tot!” Ez más fordításban így hangzik: „Térjetek észre!”
A megtérés viszont nem áttérés, hanem visszafordulás az
igaz útra.
János lezárta a törvény és a próféták idejét. A János Ke-
resztség ideje Jézus megjelenéséig tartott. Ez alatt a rövid
idõ alatt kiment hozzá Júda és Jeruzsálem egész népe. A
kiment ige itt folyamatos múltban van, ami azt jelenti,
hogy özönlöttek az emberek. Az igazsággal János nem
szégyenítette meg az embereket, bár kemény szavakat
használt, hanem bûnbánatra és örömteli várakozásra hív-
ta õket. János dörgött, Jézus szelíd volt: de ugyanúgy a
bûnbánatra hívók mindketten.
Jézus tûzzel és Szentlélekkel keresztel, megadja a bûnök
eltörlését és a Mennyországot. Ezt a János keresztség nem
tudja megadni.
Jézus azért keresztelkedett meg a Jordánban, hogy a víz-
zel való keresztségben mi is megkaphassuk a Lelket. Azért
állt a Jordán vizébe, hogy magára véve a bûnünket, felve-
gye a bûnbánat keresztségét miattunk. A kereszthalál óta
nincs magányosan szenvedõ ember, hiszen Jézus a világ
végéig együtt szenved velünk.
A megtérés azt jelenti, hogy elhagyom az én „jó” utamat,
és Isten jó útját járom.
A vallásos cselekedet nem elég!!! Igazi bizalommal teli
megtérésre van szükség, Ez nem egyszeri alkalom, hanem
folyamatos jelen, tehát állandóan meg kell térnünk.
Az elõadás alatt Tibor atya papi palástot kapott, a többi
„rab” pedig fehér ministráns ruhát. Szem nem maradt
szárazon. Déltájban elárulták a szervezõk, hogy nem kell
fõznünk a bablevest, természetesen sem Tibor atya, sem
a többiek nem börtönviselt emberek, ez csak jelmez volt.

Az elõadás után imapárok alakultak, akik imádkoztak
minden bûnébõl szabadulni akaró emberért. Nagyon so-
kan kimentünk imát kérni.

Aki a Kánai menyegzõn kinyilvánította isteni erejét
(Katona István atya)

Jézus szavára a víz borrá vált, a vak lát, a leprás meg-
gyógyul, hirdetik Isten Országát, lelkek megszabadul-
nak, öröm és ujjongás. A gyógyulás és az öröm a világ
végéig tart, hiszen nem szûnt meg a gyógyulás lehetõsé-
ge. Jézus ugyanis ma is szeret és nem hagy el minket.
Nekünk pedig szükségünk van a testi, lelki gyógyulásra.
A 20. század a szorongás, szenvedés, ölés, megalázta-
tás és erõszak ideje volt és ez hatással van az emberi
szívre és befolyásolja emberi kapcsolatainkat, indula-
tot, haragot, elutasítást gerjeszt. Elválaszt minket egy-
mástól. Belsõ sebeink miatt tele vagyunk félelemmel és
szorongással. Ezért olyan nagy arányú az alkoholizmus,
az öngyilkosság és a válás Magyarországon.
Jézus meghalt, hogy meggyógyuljunk és a gyógyulás
már evangélium, tehát tanúságot kell tennünk róla.
A belsõ gyógyulásra mindenkinek szüksége van, mert a
bûn mindenkit megsebez (a magunké és a másoké is.)
Nagyon fontos a megbocsátás, kiengesztelõdés, mert
így jöhet el szívünkbe az Isten. A harag ugyanis kizárja
Õt. A kiengesztelõdés pedig nem más, mint ellenség-
szeretet, amire csak az Isten szeretete miatt vagyunk
képesek.
Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk, Õ elfogad ben-
nünket, ezért legyen bennünk is elfogadó szeretet.
Ha nem tudunk megbocsátani, hívjuk el az Urat a szí-
vünkbe, hogy járja át a fájdalmas területet.
Ezután István atya megtöltetett néhány korsót vízzel,
majd megáldotta, de nem vált borrá, hanem ezzel a szen-
teltvízzel meghintették az embereket, valamint ismét
imapárok fohászkodtak a gyógyulni vágyókért.

Tanúságtételek

Egy hölgy mesélte, hogy az egyik gyógyító szemináriumi
társáért imádkozott és böjtként vállalta, hogy 20 évi in-
tenzív dohányzás után többet nem gyújt rá. Szinte az el-
határozás pillanatában megszûnt ez irányú igénye.

XII. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó

Sokak véleménye szerint a találkozót komoly imádságos légkör jellemezte. Az alábbiakban elõ-
ször az elõadások összefoglaló beszámolóját közöljük Körtvélyessy Eszter írása alapján, majd
néhány személyes benyomást olvashattok.
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Egy Erdélyben élõ egykori birkózó országos bajnok gerinc-
sérülést szenvedett és nem tudott mozogni. Katolikus lé-
tére elõször lázadozott, majd kérni kezdte az Urat, hogy
gyógyítsa meg. Pénteken fél 1-kor imádkozott és fél 3-kor
meggyógyult.
A közösségében azóta is testi-lelki gyógyulások történnek.
Így zárta le tanúságtételét: Jézus nem azért halt meg,
hogy filozofáljunk, hanem, hogy életet mentsünk.

Aki az Eucharisztiában nekünk adta Önmagát
(Szentmise; Dr. Szabó Tamás tábori püspök)

A püspök atya úgy kezdte a homiliáját, hogy ez egy nemzet-
közi szentmise, mert itt van a nyitrai szeminárium rektora,
aki egy szót sem tud magyarul, de velünk akar ünnepelni.
„Íme, hitünk szent titka!” Ezt minden szentmisében el-
mondják, és nem úgy, hogy az egyik titka, hanem a köz-
ponti eseménye hitünknek. Jézus közénk jött és köztünk
maradt.
Jézus mindent feláldozott értünk. A szabadságát, a testét és
az akaratát is. Bármilyen ellentmondásnak tûnik is, ez mégis
hálaadás. Az áldozat ugyanis csak látszólag veszteség.
Az áldozat egyben hálaadás, mert Jézus megszabadít ál-
tala a bûntõl, és így a Mennyország polgárai lehetünk. Mi
is bekapcsolódhatunk az Eucharisztiába, nemcsak az igék
kimondásával és a szentostya magunkhoz vételével, ha-
nem azáltal is hogy Krisztus testének tagjai vagyunk.
Az elõzõ napi evangéliumra hivatkozva, azaz hogy szom-
baton is kihúzzák a barmokat a ciszternából, azt mondta
Tamás atya, hogy minket is mint gödörbe esett barmokat,
ki akar húzni Jézus, hogy emberekké legyünk.
Az életünk akkor lesz Eucharisztia, ha mindent odaadunk
annak, aki mindent odaadott értünk.

Aki a Táborhegyen kinyilvánította isteni dicsõségét
(Varga László atya)

Az atya a semmittevés titkáról beszélt. Akkor történnek a
legnagyobb dolgok, amikor nem teszünk semmit, hanem
Jézus jelenlétében vagyunk. Ez a szentségimádás. A mai
ember jelenlétvesztésben él, mert vagy a múltban vagy a
jövõben szeretne lenni. Nehéz lecsendesedni.
Istennek van mondanivalója a számunkra. A szentség-
imádás szolgálat, mert nemcsak magamért vagyok ott,
közbenjárnunk is kell a ránk bízottakért. Mi mást nem te-
hetünk értük, nem tudjuk úgy szeretni õket, mint Jézus,
mert csak Jézus halt meg értük. Mindnyájukért külön-kü-
lön. Mi csak odavisszük õket Jézushoz.
Ezután félórás szentségimádás volt, majd Szabó Tamás
püspök atya körbe vitte Jézust a csarnokban és mindenki-
nek szentségi áldást osztott.

Aki meghirdette Isten országát
(Kunszabó Zoltán)

Egy pantomimmel kezdõdött. Egy fiatalembert megrugdos-
nak, összevernek, majd elveszik a tárcáját. Ezután az elõ-
adó arról beszélt, hogy sokakat összever a szenvedély; aki
nélkülözi az Urat az rab, a Sátán rabja. Csatatéren élünk,
bûnök, szorongások, félelmek között. A szükségben lévõket
gondozni kell. Ezek az éhezõk, akik talán a lakásunkban él-
nek, de mi a saját gondjainkkal foglalkozunk. Ne a hiányo-
dat nézd, hanem amid van, és akit az Isten rád bízott.
Jézus a missziós parancsban ránk bízta a világot. Ezért az
a dolgunk, hogy tanúságtevõ életet éljünk.

Körtvélyessy Eszter

„Egyébként ez volt a legjobb az egész
napban, hogy tematikusan vezetve le-
hetett az elõadások - tanúságtételek
után imát kérni. Nekem az Úristen
csodája volt, hogy ha megfogyatkozott
is a csapat, de nagy egységben, szere-
tetben, erõs közbenjáró imában vol-
tunk egységesek, a Nyolc Boldogság-
tól az Új Jeruzsálemig, Katona István
atyától a nyitrai szlovák spirituálisig. S
ráadásul úgy, hogy a „Világosság Tit-
kai” volt a téma és minden elõadás
elõtt el is imádkoztunk egy tized ró-
zsafûzért! Hála érte.”

Sztrilich Ágnes SSS

„Az elsõ sorokban ültek csíkos-rab-
ruhás testvéreink, aztán kiderült ha-
mar, hogy õk Földi Tibor atya elõadá-
sának beöltözött munkatársai. Pedig
milyen izgalmasnak ígérkezett így a
nap. Az is lett, de nem látványos
szenzációtól, hanem a bensõnkben
lezajlott lelki eseményektõl.”

Plichta Adrien

Jó volt együtt lenni a többiekkel és
érezni a Lélek jelenlétét. Hálát
adok, hogy kamasz fiaim is eljöttek
velem és ha idõnkénti értetlenség-
gel is, de végigülték velünk a prog-
ramot, sok más fiatallal együtt. Há-
lát adok a két szívhez szóló
tanúságtételért és Varga Laci atya
tanításáért, Varró Istvánnak az is-
meret szava áradásáért, Tibor atya
megrendítõ vallomásáért. Remé-
lem, lesz módunk az ismeret szavát
visszaigazoló tanúságtételekrõl is
hallanunk utólag.

Hamar Laci

Van Szentlélek! Sõt, mûködik! Ezt
már korábban is meg-megsejtet-
tem. De most szombaton teljesen
nyilvánvalóvá lett a számomra.
Nem annak a néhány embernek volt
köszönhetõ a Találkozó magával ra-
gadó ereje, sikere, akik pénteken,
fájós derékkal súrolgatták a széke-
ket, akik szorongva számolgatták,

hogyan lehet csodálatos „kenyér-
szaporítással” meg- sokszorozni a
rendezõk, meg az imaszolgálatot
végzõk számát, - persze a fáradozá-
sukért köszönet illeti õket - hanem
a Szentléleknek. (A pénzt még nem
sikerült megszaporítani, de a
Szentléleknek talán még az is sike-
rül!).

Sztrilich Ákos

Azt tapasztaltam, hogy ez nem
„happy” volt, hanem Isten jelenléte
és mûve, a szent misztériumok ün-
neplése, „Isten és ember egy asztal-
hoz ül"-t! Áldás mindazokra, akik
ezért spirituálisan, vagy fizikailag
tettek valamit, mindazokra, akik
bármiben is fáradoztak a találkozó
gyümölcsözõ voltáért!!! Jó volt látni
minden szolgálót és jelenlévõt. A
mindenszentek litániáját láttam
megelevenedni, amint felzárkózik a
megújulás.

Hidász György Izrael

\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/
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2003 októberében a német Szolgáló Bizottság meghívására részt vettünk Fuldában
a németországi Katolikus Karizmatikus Találkozón.

A németországi helyzet a távolságok és a katolikus ki-
sebbség miatt jelentõsen különbözik a magyartól.
Utoljára két éve rendeztek találkozót ugyancsak Fuldában
– ez nagyjából az ország közepe –, azelõtt viszont több
mint 6 év szünet volt. A nagy távolságokra való tekintettel
ezek a találkozók több naposak. Az idei csütörtök estétõl
vasárnap délig tartott mintegy 8-900 résztvevõvel.

A program minden reggel dicsõítéssel kezdõdött majd
párhozamosan 4 szemináriumon lehetett részt venni.
Ezekre elõre jelentkezni kellett és a szervezõk kérése sze-
rint minden alkalmon részt venni az összefüggések miatt.

A négy téma: 1. A lélek adományai
2 . Lélekkel eltelve
3. Vezetés és felelõsség
4. Quo vadis? (Ez a program

kifejezetten az ifjúságnak szólt).

Ebédszünet után a két teljes nap délutánján összesen 25
Workshopból lehetett választani. Mi is tartottunk kettõt
Krisztával a házastársi kommunikációról és a konfliktus-
megoldásról a párkapcsolatban.

A délután szentmisével zárult, melybõl a péntekit a helyi
megyéspüspök tartotta. Vacsora után dicsõítés, majd
egy-egy meghívott elõadó következett.

A pénteki elõadást Michelle Moran, az ICCRES tagja, az
ESCI vezetõje tartotta apostoli feladatainkról. Szombat este
a dicsõítés és az elõadás után gyógyító imát lehetett kérni.

Összességében nagyon jól szervezett, jó hangulatú és a
Lélek erejében gazdag találkozón vehettünk részt, és meg-
újulva- megerõsödve térhettünk haza.

Gorove Kriszta - Laci

Szervezeti felépítés
A szlovéniai megújulás Szolgáló Bi-
zottsága megalkotta az SZB és az
összes közösségvezetõt tömörítõ
szervezõ-csoport közti együttmûkö-
dés modelljét. A szervezõ-csoport
terjeszti fel a különbözõ javaslatokat
az SZB felé. A fõbb döntéseket a bi-
zottság, szervezõk és lelki vezetõk
együttesen hozzák meg. Az imacso-
portok vezetõik közvetítésével érte-
sülnek a döntésekrõl.

Fõbb tevékenységek 2002-ben
Minden esztendõben egy egyházme-
gye szervezi meg a Szlovén Katolikus
Karizmatikus Megújulás Országos
Találkozóját, amelyen az ország vala-
mennyi katolikus karizmatikus kö-
zössége részt vesz. Szerveztünk egy

evangelizációs projektet a Renewal
Ministries-zel 2002. májusában, va-
lamint néhány szemináriumot papok
és közösségvezetõk számára. Havon-
ta jelentkezünk egy mára már igen
népszerûvé vált rádióadással és egy
2000 példányban megjelenõ újság-
gal. Kiadtunk néhány új könyvet és
egy CD-t is.

Imacsoportok
A szlovéniai Megújulás növekvõben
van. Jelenleg 3 egyházmegyében 67
imacsoport mûködik Az imacsopor-
tok hetenként jönnek össze (dicsõí-
tõ imaösszejövetel, szentségimá-
dás...), és õk szervezik az évente
megrendezésre kerülõ „Megkapni a
Szentlelket” szemináriumot. A kö-
zösségvezetõk havonta találkoznak.

Ugyancsak az imacsoportok vállal-
ják fel az evangelizációs munkát
evangelizációs találkozók, kurzusok,
szemináriumok stb. szervezésével.

Terveink
Többféle ifjúsági programot és veze-
tõképzõ kurzust készülünk szervez-
ni. A Szlovén Megújulás fõ célja a
vezetõk képzésének egységesítése.
Idén több vezetõi szemináriumot
szándékozunk indítani, amelyek 4
szombaton át tartanak és vizsgával
végzõdnek. Szeretnénk egy új éne-
keskönyvet kiadni.

Cvetka Ajd,
a Szlovén Katolikus Karizmatikus

Megújulás koordinátora
Fordította: Nyuli Gábor
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Azt hiszem, hogy az eddigi találkozók
közül talán a legjobban sikerült. Kö-
szönhetõ ez valószínûleg az egész na-
pot jellemzõ imádságos légkörnek.
Minden tanítás után nagy közös imák
voltak. A Jordánban való megkeresz-
telkedés titokra azokat hívtuk elõre,
akik bûnbánatot akartak tartani,
megtérni akartak. Földi Tibor atya
elõadása után legalább 500-1000
testvér kért imát. Katona István atya
a Kánai menyegzõs titokról elmél-

kedve azokat hívta ki, akik gyógy-
ulást kértek. Még többen voltak! A
szentmisében Szabó Tamás püspök
atya az Eucharisztiában magát aján-
dékozó Úrról szólt. Itt az elõrehívás
maga a szentáldozás volt. Szünet
után Varga Laci atya elmélkedése és
egy csodálatos szentségimádás kö-
vetkezett. Laci atya „semmittevésre”
hívott minket, az Úr elõtt való elcsen-
desedésre. Kár, hogy ez az imádat
csak fél órát tarthatott... A Tábor

hegy után Kunszabó Zoli megrázóan
erõteljes buzdítása következett az Is-
ten országa örömhírének hirdetésére.
Amikor azokat hívta ki, akik hirdetni
akarják az evangéliumot, csaknem
mindenki elõrejött. Kb 2500-
3000-en voltunk. Minden elõadás-
hoz tartozott egy dinamika, ami na-
gyon jól elmélyítette az adott elmél-
kedést.

Marik József
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A jelenleg 16 tagot számláló közösségünk a napokban ün-
nepelte megalakulásának tizedik évfordulóját.
A Szentlélek-szeminárium elvégzése után a hitben meg-
újultan „lelkesen” jöttünk össze hetente egymás otthoná-
ban dicsérni az Urat s egymás hitébõl épülni. A létszá-
munk folyamatosan nõtt, többen jöttek mint ahányan
távoztak a közösségbõl, és közben éveken át kitartóan
imádkoztunk közös szolgálatért is. Az egység, az egymás
jobb megismerése és szeretete érdekében fontosnak tar-
tottuk, hogy évente egy-két alkalommal közösen vegyünk
részt lelkigyakorlatokon. Az utolsó években együtt elvé-
geztük a Szent András és a Szent Ignác Iskola több kurzu-
sát (Fülöp, János, Pál, Közösség, Ászáf, Eszter, Szent Mi-
hály stb.), lépésrõl-lépésre épülve, alakulva, közeledve az
Úrhoz. Sok évi együtt-imádkozás után az Úr szép lassan
kezdte kirajzolni elõttünk a víziót, hogy mi a terve velünk
mint közösséggel. Nevet kaptunk Tõle (Szent Mihály) s
közben a böjt, a szentségimádás és a dicsõítés kezdett
egyre nagyobb hangsúlyt kapni életünkben és az összejö-
veteleinken. Az Úr többféle módon is megerõsítette szö-
vetségét velünk mint közösséggel (többen megkaptuk a
közösségre nézve az Iz 61-et is).
Idõközben püspöki áldással megalakult az Úr vezetése
nyomán a „Kafarnaum Imaszolgálat”, amelyet több más,
a Megújulásba tartozó közösség tagjaival együtt hoztunk
létre. Ennek az imaszolgálatnak fontos részét a Szent Mi-
hály közösség tagjai adják. Az imaszolgálat olyan keresz-
tény testvérekért folyik, akik lelki sérüléseiktõl, szenve-
délybetegségeiktõl s más lelki-szellemi elnyomásoktól
szenvednek, s emiatt nem tudnak egy ponton túl az Isten
közelébe kerülni. A havi egyszeri szolgálatot mindig há-

rom napos közös böjt elõzi meg, s az Oltáriszentség elõtti
folyamatos szentségimádás, dicsõítés kíséri és támogatja
meg. Hisszük, hogy a kegyelmek és az áldások ezekbõl
forrásoznak, és a személyes közbenjáró imák során ezek-
nek a kegyelmeknek a „betakarítása”, illetve gyógyulások-
nak és szabadulásoknak a kihirdetése történik meg.
Évek óta készülünk erre a szolgálatra, kurzusok elvégzésével,
fellelhetõ szakirodalom összegyûjtésével – elolvasásával, ta-
pasztalatcserékkel, közös imákkal. Elkötelezettségünket je-
lentõsen befolyásolta az is, hogy mi magunkon is megtapasz-
taltuk a használt imaformán keresztül a gyógyulást és a
szabadulást (pl.: depresszió, félelmek, függõségek, stb.).
Még ennek a közös útnak a kezdetén járunk, de mindnyá-
jan érezzük, hogy hatalmas dolgokat készített elõ az Úr,
mert nagy az Õ szeretete; alig várja, hogy kiáraszthassa
kegyelmét azokra, akik hittel Õhozzá kiáltanak, hogy
megdicsõülhessen az Atya a Fiúban, s hogy éppé legyen
Krisztus Teste, az Egyház.
Elérhetõségünk: e-mail: kafarnaum@index.hu

Jordán Kornél
közösségvezetõ

Amikor Szent Ferencet megkérdezte
az assisi püspök, mit akar tenni, így
felelt: „Boldog akarok lenni”.

Minden ember alapvetõ vágya a bol-
dogság. De ez nem pusztán emberi
vágy. Isten azért teremtette meg a vilá-
got, hogy „megadja és fenntartsa együt-
tesen a maga dicsõségét és a mi bol-
dogságunkat” (Szent Iréneusz). Hogyan
lehetünk tehát boldogok? Mi kereszté-
nyek hisszük: csak úgy lehetünk való-
ban és tökéletesen boldogok, ha minél
teljesebb módon egyesülünk Krisztus-
sal. Ez akkor lehetséges, ha az Õ akara-
tát maradéktalanul megtesszük.
Kalkuttai Teréz anyát II. János Pál
pápa 2003. október 19-én hivatalo-
san is boldoggá avatta. Teréz anyára
igazak Szent Antal Mária püspök sza-
vai: „Aki igazán szereti Istent, az sze-
reti embertársát is...Az ilyen ember
semmi másra nem gondol, csak arra,
hogy Jézus Krisztust hogyan kövesse,
és hasonlóvá legyen hozzá az imád-
ságban, munkájában, szenvedésé-

ben és Isten dicsõségének, valamint
a lelkek üdvözítésének szüntelen és
kizárólagos szolgálatában”. Teréz
anya életének szerves része volt az
állandó belsõ imádság. Ezáltal volt
lehetséges számára, hogy meghallja
Isten hívó hangját, amely a legszegé-
nyebbek szolgálatára szólította.
Teréz anya életszentségével hirdette:
„Senki sem szeret jobban, mint az, aki
életét adja barátaiért.” (Jn 15,13). Õ
valóban életét adta felebarátaiért, a leg-
inkább rászorulókért. Krisztust fedezte
fel minden emberben: „Ha néha testvé-
reinknek éhen kell halniuk, ez nem
azért van, mintha Isten nem gondos-
kodna róluk, hanem mert te meg én
nem voltunk a szeretet eszközei Isten
kezében, hogy ruhát és kenyeret adtunk
volna nekik. Mert nem ismertük föl
Krisztust, amikor Õ rongyos éhezõ vagy
magányos ember álruhájában vagy ki-

taszított gyermek képében újból kö-
zénk jött és menedéket keresett”.
Mire tanít minket Teréz anya példája?
Azt hiszem, leginkább arra figyelmez-
tet bennünket, hogy nem feledkezhe-
tünk bele saját életünk problémáiba.
Ki kell tudnunk nyílni elsõsorban Is-
tennek, hogy így embertársaink felé is
oda tudjunk fordulni. Észre kell ven-
nünk, hogy környezetünk tele van
éhezõ, haldokló emberekkel. Ez az
éhezés és haldoklás azonban nem
csupán fizikai lehet. Éheznek Isten
Igéjére, az evangélium jó hírére, amit
nekünk kell hirdetni. Mert ha mi, akik
személyesen megtapasztaltuk Isten
szeretetét, nem tesszük ezt, akkor ki
fogja megtenni?
Teréz anya életével buzdít minket az
irgalmasság cselekedeteinek gyakor-
lására. Jézus az utolsó ítéleten nem a
bûneink alapján fog elsõsorban meg-
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2003. III. szám

H í r l e v é l

Kevés könyv gyakorolt nagyobb hatást az ember önmagá-
ról alkotott képének alakulására, mint Charles Darwinnak
a fajok eredetérõl írt, a XIX. század második felében meg-
jelent mûve. Hatására a tudományos világban és a köz-
gondolkodásban egyaránt szilárd gyökeret vert az elképze-
lés, mely szerint az univerzum, s benne az ember vak
véletlenek sorozatának eredménye, az emberi lét pedig a
maga teljességében megmagyarázható kizárólag anyagi
síkon. A keresztények ezzel ellentétben továbbra is hittel
vallják a Szentírás elsõ fejezetében kinyilatkoztatott igaz-
ságot: a világot Isten teremtette. A legújabb tudományos
felfedezések, különösen a biokémia területén az élet ere-
detének elképesztõ mélységeibe engednek bepillantást, s
ezek az eredmények a legfinomabban szólva is alapos fej-
törést okoznak a hitetleneknek azáltal, hogy az élet kelet-
kezésének okát egy értelmes tervezõben láttatják.

Michael J. Behe Darwin fekete doboza c. könyve lenyû-
gözõ beszámolót ad errõl a tudományos forradalomról,
melynek a jelentõségét a szerzõ – aki maga is a biokémia
professzora – a tudomány kopernikuszi fordulatához ha-
sonlítja. A könyv nem könnyû, de roppant élvezetes olvas-
mány. Nem kell feltétlenül vegyészmérnöki végzettséggel
rendelkeznünk, hogy megértsük mondanivalóját, ugyan-
akkor a függelékben egy általános biokémiai összefoglalót
is találhatnak a téma iránt komolyabban érdeklõdök.

Behe kutatásainak összegzéseként az élet alapjait nem
tartja magyarázhatónak a darwini természetes szelekció-
val. Az emberi test számos olyan bonyolult molekuláris
szerkezetet tartalmaz, amelyet korábban jóval egysze-
rûbbnek véltek. A könyvben öt olyan molekuláris gépezet
mûködésének leírását találhatjuk, amelyek ezt szemléle-
tesen példázzák, mint például a véralvadás vagy az im-
munreakció folyamatának ismertetése.

A mû egyik vezérfonalát képezi egy sajátosan új fogalmi
elnevezés sorozatos visszatérése, ez pedig nem más, mint
a tovább nem egyszerûsíthetõ összetettség. A tovább nem
egyszerûsíthetõ összetettség olyan mûködõ rendszert je-
löl, amely több egymással kölcsönhatásban álló, a mûkö-
déshez elengedhetetlenül szükséges részbõl épül fel. Egy
ilyen rendszer nem jöhet létre fokozatosan, sorozatos vál-
tozások eredményeképpen, hanem kizárólag egy csapás-

ra, önálló egységként kell megje-
lennie. Amennyiben hasonló
rendszerek léteznek, óriási kihí-
vást, mi több, teljes csõdöt jelen-
tenek a természetes kiválasztódás
alapján mûködõ evolúciós elmélet
számára, ezt maga Darwin írta fõ-
mûvében. A könyvben bemutatott
öt molekuláris gépezet mindegyike
tovább nem egyszerûsíthetõ mó-
don összetett rendszer, tehát rop-
pant bonyolult, de a legkisebb mó-
dosulás vagy egyetlen összetevõ elem hiánya miatt
mûködésképtelenné válna, következésképp nem alakul-
hatott ki természetes szelekció útján.

A tovább nem egyszerûsíthetõ módon összetett rend-
szerek létrejötte ésszerû módon nem magyarázható más-
képp, mint egy értelmes tervezõ feltételezésével. Behe,
aki nem csupán biokémia professzor, hanem hitét gyakor-
ló római katolikus, s mellesleg nyolc gyermekes család-
apa, a kinyilatkoztatás, a keresztény hit Istenével azono-
sítja ezt az értelmes tervezõt. Ez segít annak
megértésében, miért van az, hogy a tudományos világ na-
gyobbik, mondhatnánk hangadó része kínos csenddel,
hallgatással „honorálja” munkásságát. A tudományos bi-
zonyítékok nyilvánvalók, a szabotálók indítékai nem ke-
vésbé. Egyesek számára minden egyes tény bizonyító ere-
je megkopik, amint annak erkölcsi vonzata is kiderül.

A keresztény ember könnyen nehezen megválaszolható
— s nem ritkán nehezen értelmezhetõ — kérdések elé ke-
rülhet, ha nincsen tisztában azzal, mi a hit és az értelem
feladata, mi a kinyilatkoztatás és a természettudományok
illetékességi köre. Behe számos tudományos vitát kavart,
mégis a kelleténél jóval csekélyebb figyelmet magáénak
tudó, méltatlanul alulértékelt könyve ebben lehet segítsé-
günkre, hogy hitünk ésszerû hódolat legyen Isten elõtt.
(ld. Róm 12,1)

Michael J. Behe Darwin fekete doboza, Harmat Kiadó
2002, ISBN 9659148733 .

Kolozsi Ernõ

Az ismertetett könyv megvásárolható az interneten az
Areopágusz Könyváruházban, mely a
www.areopagusz.hu címen érhetõ el. (Ld. Hírlevél 2003.
II. szám)

ítélni bennünket, hanem az alapján,
hogy hitünkbõl és szeretetünkbõl fa-
kadtak-e cselekedetek: „Elébe gyûl-
nek mind a nemzetek, õ pedig külön-
választja õket egymástól, ahogy a
pásztor különválasztja a juhokat a
kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a
kosokat pedig baljára. Aztán így szól
a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek,
Atyám áldottai, vegyétek birtokba a
világ kezdetétõl nektek készített or-
szágot! Éhes voltam, és adtatok en-
nem. Szomjas voltam, és adtatok in-
nom. Idegen voltam, és befogadtatok.
Nem volt ruhám, és felruháztatok.
Beteg voltam, és meglátogattatok.

Börtönben voltam, és fölkerestetek.”
(Mt 25,32-36).
El kell hinnünk, hogy az igazi és töké-
letes boldogság az, ha Krisztusért,
embertársaink szolgálatáért mindent
elvesztünk, semmihez sem ragaszko-
dunk. A szeretetnek ebbe a csodála-
tos kalandjába bele kell vágnunk, ha
még nem tettük meg. El kell indul-
nunk az új, ismeretlen utakra, aho-
gyan Ábrahám elindult hazájából, ro-
konságának körébõl, és föladott
mindent megszokott életébõl, amikor
Isten szólította. Az Úr az elsõ lépést
már megtette. „Jézus, te mindent
odaadtál; életedet, véredet, mindent

--, most rajtam a sor” – mondja Teréz
anya. Hogy mit kapunk, ha minde-
nünket elhagytuk? Magát az Urat!
„Hogy élõ ember légy és ne félhalott:
keresd Jézust, aki az Élet! Keresd ak-
kor is, ha úgy érzed, elveszítetted! Õ
szeret téged! Ha megtalálod, mindent
megtaláltál: szeretetet, békét, bizal-
mat. Akkor érdemes lesz élned”.
A cikk elkészítéséhez felhasznált iro-

dalom:
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Roger testvér, Teréz anya: Keresztút
Új Ember LIX. évf. 42. szám

Tobisch Bence



8

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Emmánuel közösség
Az Emmánuel Közösség szeretettel
vár mindenkit nyitott alkalmain:

»a fiatalokat keddenként este 19 órá-
tól a Piarista Kápolnában (szentmi-
se, agapé, dicsõítés, tanítás, meg-
osztás) (Budapest, V. Pesti B. u. 1.)

»a felnõtteket hétfõnként este 19
órától a Szt. Anna templom (Bu-
dapest, Batthyány tér) Aranyhal
utcai hittantermében (dicsõítés,
Szentírásolvasás, megosztás)

»Rendeszeresen indítunk Alfa-kur-
zusokat is, ahova bárki jöhet, fõ-
ként olyanok, akik be se szokták
tenni a lábukat a templomba.
Hozhatjátok, küldhetitek a megté-
rés elõtt állókat!

»„ÁVE” Három hétvége (özvegy, el-
vált, különélõ, soha meg nem há-
zasodott) szülõk számára, akiknek
legalább egy 18 év alatti gyerme-
kük van. 2004. 03. 20-21.,
2004. 04. 17-18, 2004. 05.
22-23. Info és jelentkezés:
Madocsai Bea 06/30-3579-218,
mbea@axelero.hu.

»Házaspárok számára is tervezünk
három hétvégébõl álló sorozatot.
Már lehet rá jelentkezni, az idõpon-
tokról levélben kapnak tájékozta-
tást.

»4. Nemzetközi Ifjúsági és Csalá-
dos Találkozó – Kaposvár 2004.
július 24-29. Elmúlt évek résztve-
võinek száma: 2001. Piliscsaba:
240, 2002. Balatonföldvár: 490,
2003. Kaposvár: 650. 2004. Ka-
posvár: Dicsõítések, tanítások, ki-
engesztelõdési estek, vidámság,
musical és sok egyéb program vár-
ja az érdeklõdõket. Részletek ké-
sõbb a www.emmanuel. hu hon-
lapon.

További felvilágosítás:
www.emmanuel.hu, 06/30-3579-218

Szegedi közösségek
Állandó programunk az elsõpénteki
karizmatikus szentmise a Szeged Fel-
sõvárosi Minorita Templomban. Ok-
tóbertõl havonta más-más közösség
szervezi a szentmisét az atya meghí-
vásától, a zenei szolgálaton át, a ta-
núságtevõk felkéréséig.

December 29-án Szeged Alsóvárosi Fe-
rences Templomban engesztelõ szent-
ségimádás és szentmise lesz a meg
nem született magzatokért, szüleikért, a
jogi környezet alakítóiért 17.30-tól.

Info: Lele Robi Tel.: 06/26-465-021

Élet Kenyere Közösség – Martonvásár
»Havonta egy hétvégi lelkinap a kö-
zösséggel rendszeres kapcsolatot
tartók illetve érdeklõdõk számára.
Részvétel elõzetes megbeszélés
alapján. Érdeklõdni lehet Mihálffy
Lászlónál, tel.: 06-22/ 460-616
(este és hétvégén), munkaidõben
06-1/ 461-6500/ 126-22 mellék,
e-mail: mihalffy@bkv.hu.

»Péntek esténként imaóra Marton-
vásárért, megtérésekért, közösségi
házunk kápolnájában, kihelyezett
Oltáriszentség elõtt. (Kezdete a
plébániatemplomi esti mise után,
változó idõpontban. Érdeklõdni a
fenti címen.)

Hét Láng Közösség
A Hét Láng Közösség 2004-ben is
megtartja nyilvános gyógyító és köz-
benjáró imaösszejöveteleit (Zikkaron).
Az elsõ félévben minden hónap 3.
péntekjén rendezzük ezeket az alkal-
makat 18-20 óráig. A pontos dátu-
mok: január 16., február 20., márci-
us 19., április 16., május 21.

»Helyszín: Apáczai Csere János
Gimnázium földszinti énekterme.
(Cím: V.ker. Papnövelde u. 4-6).

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele;
Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.

Felelõs szerkesztõ: Sztrilich Ágnes SSS;
Szerkesztõk: Márialigeti Bence, Nyuli Gábor

Tördelés/design: Bicskei István / www.b-gs.hu
Szerkesztõség címe: 1034 Budapest, Végvár u. 4. III/54.

Telefon: 367-5037;
E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com;

http://www.communio.hu/mkkm/
A Hírlevél ingyenes. Példányszám: 400 db.

Egy lap elõállításának önköltségi ára 80,- Ft. Kérjük, lehetõségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését.
Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással: Köszönjük.

Címlapon: Cranach-iskola: Mária a gyermek Jézussal / Szt. József Plébániatemplom, Budapest

CD-ajánló
Megjelent az Emmánuel Közösség új cd-je és kazettája: Jézus, megígérted... címmel. 14 dicsõítõ, hálaadó, „Szentlel-
kes” ének. Merõben új hangszerelés a keresztény dicsõítõzene világában.
Cd ára 2000, kazetta ára 1000 Ft. Megrendelhetõ: Emmánuel Közösség, Budapest, 1039 Juhász Gyula u. 32. Illet-
ve a Közösség alkalmain és a Közösség tagjainál.

Mise a TV-ben
November 23-án a TV-ben közvetített karizmatikus szent-
misérõl a következõket írta a Heves megyei Élõ Vizek Forrá-
sa Imacsoport nevében Rabné Fodor Mariann testvérünk:
„Úgy érzem, hatalmas ajándék volt ez a szentmise az Úr-
tól! Dr. Szabó Tamás püspök atya szavai szíven találtak
mindenkit: „Erényeinkbõl, szeretetünk gyümölcseibõl
akarunk koronát készíteni Neked, s ezzel mutatni meg

azt, hogy mi mindenre vagyunk képesek akkor, ha Téged
Urunknak és Királyunknak vallunk és fogadunk el.” Tet-
szettek az áldozás alatti gondolatok s a végén elmondott
rövid összefoglalás a karizmatikus megújulás lényegérõl.
Szerintem sikerült az örömöt, nyugalmat és békét közve-
títeni az emberek felé, s akik idegenkedtek ettõl a moz-
galomtól, azok is felfedezhették kincseit.”


