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Kedves Testvéreim!

Mint tudjátok idén változás követ-
kezett be a magyar katolikus ka-
rizmatikus Megújulás vezetésé-
ben. Mintegy 12 év után nemcsak 
a Szolgáló Bizottság tagsága, ha-
nem vezető személye is változott. 
Nagy örömömre Bartha Angéla 
szociális testvér vette át tőlem a 
vezetést.
Angéla 20 évesen került a szociális 
testvérek közé, s rajtuk keresztül 
erősödött a kapcsolata a megúju-
lással. 33 évesen lett a Társaság 
örökfogadalmas tagja. 2004 janu-
árjától vesz részt az NSZB mun-
kájában, mióta Sztrilich Ágnest a 
Szociális Testvérek Társaságának 
elöljárójává választották.
Amikor évekkel ezelõtt, átvettem 
az NSZB vezetését, egyik nagy 
vágyam volt, hogy legyen a meg-
újulásnak - ha nem is főállású de 
- legalább részben fi zetett embe-
re, aki az idejét a szükséges fel-
adatok ellátására tudja szánni. 
Évekig Madocsai Bea, illetve Fo-
garasi Kata látta el csekély anyagi 

támogatásért ezt a feladatot. (Kö-
szönet nekik!)
Úgy tűnik az év eleji változások 
egy másik régi vágyam, vágyunk 
megvalósulására is lehetőséget 
adott: néhány nagyvonalú jóte-
vőnknek köszönhetően van gyö-
nyörű irodánk! Angéla személye 
és helyzete pedig lehetőséget ad 
a másik vágy megvalósulására is: 
legyen a Magyar Katolikus Kariz-
matikus Megújulásnak olyan ve-
zetője, aki teljes időben és ener-
giával tud szolgálni. Annak, hogy 
én nem vállaltam tovább sem az 
NSZB tagságot, sem a vezetést, 
elsősorban a nagy megterhelés és 
az időhiány volt az oka.
Angéla vállalná a feladatot, eh-
hez azonban a Ti nagylékűsége-
tekre is szükség van. Arra kérek 
és biztatok szeretettel minden-
kit egyénileg és minden, magát 
a megújuláshoz tartózónak valló 
közösséget, hogy vállaljon részt 
ebben a közös teherviselésben. 
Nem az egyszeri nagy összeg, ha-
nem a rendszeresen befolyó ösz-
szeg lenne a fontos. Higgyétek el: 

akár néhány száz vagy ezer forint 
havi felajánlása is számít!
Az összeget az Immanuel Életünk 
Krisztus Alapítvány: 
11703006-20060226                 szám-
laszámára szíveskedjetek átutalni.  
A közleménybe tüntessétek fel: az 
NSZB támogatására. A támoga-
tásról az alapítvány adóigazolást 
fog minden év végén kiállítani. 
Angélát az alapítvány fogja alkal-
mazni, és az összeg felhasználá-
sáról miden évben beszámolót 
készít.
Kérlek Benneteket, erőtökhöz 
mérten (és nagylelkűen azon felül 
is) támogassátok ezt az ügyet, 
mely nagyon fontos az egész 
megújulás és a közösségek egy-
sége, együttműködése szempont-
jából.

Gorove László
leköszönő elnök
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Vélemények, élmények, tanúságtételek a Találkozóról

B e s z á m o l ó kB e s z á m o l ó k Országos Karizmazikus Találkozó

Kedves Testvérek!
Ezúton szeretném megköszönni a 
magam és közösségünk nevében 
a szervezőknek, hogy megszer-
vezték az Országos Találkozót.
Nem kicsinyelve a többi progra-
mot, bennem a legnagyobb nyo-
mot a délelőtti fő beszéd és a 
délutáni tanúságtételek hagyták. 
No, meg a városmisszióra való 
felhívás volt olyan, ami nem hagy 
nyugton.

Szeretettel,
András

Kedves Testvérek!
Én is hálát adok Istennek a talál-
kozóért, és köszönöm a szerve-
zőknek áldozatos munkáját.

Mint családos, külön kiemelném 
a hatalmas gyermeksereget fel-
vigyázó, gondozó, szórakozta-
tó, vigasztaló segítők munkáját, 
akiknek nem volt könnyű dolga, 
de nagyon jól látták el értékes 
szolgálatukat. (Saját gyermekei-
met alig tudtam rábeszélni, hogy 
eljöjjenek onnan, amikor annak 
eljött az ideje.)

Gábor

Nagyon szép találkozó volt. Érez-
hető volt a szegedi testvérek 
szeretete: minden szolgáló mo-
solyogva, türelmesen végezte a 
feladatát. Az egész nagyon ben-
sőséges és mély volt. Dicsőség az 
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Úrnak - és köszönet a szegediek-
nek!

Bea

Országos Találkozó vajdasági 
szemmel
Drága szent Testvéreim!
Isten kegyelméből (és édesanyám 
áldozatkész segítségének köszön-
hetően) férjemmel együtt ott tud-
tunk lenni a találkozón.
Vajdaságból a mi szervezésünk-
ben jött egy busz (majdnem 50 
személlyel), Bánáti részből volt 
még egy busz, egy kisbusz jött 
Újvidékről és környékéről, és Sza-
badkáról jött egy kisbusz (kb.10 
emberrel)!!! Tömegesen képvisel-
tettük a vajdasági megújulást!
Csodálatos volt az egész nap! Kez-
deti dicsőítés és Lélekhívás biztos 
alap volt arra, hogy Isten jelen le-
gyen közöttünk!!! A dicsőítés fel-
vezetésében elénk volt állítva Sal-
kaházi Sára testvér életpéldája és 
érte is dicsőítettük Istent, hogy 
ekkora ajándékkal áldott meg 
bennünket!
Nagyon mélyen érintett a dicsőí-
tés, mivel Isten csendben, nagyon 
mélyről „tisztogatott” ... Végigsír-
tam az egész Lélekhívást...
Antal atya tanítását elkezdtem 
hallgatni, de akkora már inkább 
a gyónás felé vettem az utam és 
sajnos nem tudtam végig hallgat-
ni...
Amiről az ebédszünet utáni szín-
darab szólt, lényegében nem más, 
mint hogy Jézus Megváltott min-
ket, engedjük el a dolgokat, amik-
hez ragaszkodunk és elszakítanak 
Tőle és fogadjuk el Őt... 
Marik József szólt pár szót a Vá-
rosmisszió mibenlétéről, buzdított 
minket arra, hogy vegyük komo-
lyan küldetésünket és ne csak 
arra a „nagy alakomra” várjunk, 
hogy Budapest város missziójá-
ban vegyünk részt, hanem a mi 
városunkban is evangelizáljunk! 

Vigyük el a Jó hírt mindenhová, 
amerre járunk!
A Szentségimádás felejthetetlen 
volt mindenki számára! Az NSZB 
egy csodálatos dinamikát „talált 
ki”... A Szentségtartó két olda-
lától fehér ruha leplet vezettek 
le, melynek megérintését kér-
ték mindenkitől… szektoronként 
mindannyian elmentünk a közöt-
tünk jelen levő Isten előtt és arra 
bátorítottak bennünket, hogy úgy 
érintsük meg ezt a leplet, ahogyan 
a vérfolyásos asszony megérin-
tette Jézus ruhájának szegélyét. 
Nagyon sok ismeret szava hang-
zott el a Szentségimádás alatt.
A Szentmise csodálatos csúcs-
pontja volt az egész napunknak!
Egészében véve nagyon áldásos 
nap volt. Jó volt látni Isten mun-
kálkodását közöttünk.

A magam nevében, és hiszem, 
hogy minden vajdasági testvé-
rem nevében is szeretném az Úr-
nak megköszönni, hogy a szegedi 
testvéreink újra magukra vállal-
ták a szervezés áldozatos mun-
káját! Hiszem, hogy „megkapják 
érte a jutalmukat”, bár tudom, 
nem azért „csinálták”.
Uram, jó volt nekünk ott lenni, 
de köszönjük, hogy haza küldesz 
minket és használsz a Te Lelked 
által ott, ahol vagyunk, úgy ahogy 
Te akarod.

Szeretettel:
Zsuzsi Adából

Úgy éreztem, hogy egy ben-
sőséges, mély családi-kö-
zösségi-testvéri ünnepen va-
gyok, nem „rendezvényen”. Ezt 
elsősorban a vendéglátó szegedi 
testvéreknek köszönhetem, akik 
nagyon alaposan felkészültek, és 

úgy tűnt, nem csak szervezésileg, 
hanem lelkileg is .
A dinamika már az információnál 
elkezdődött a téglák (dobozok) 
kiosztásával, amiből a kápolna 
épült. Nagy élmény volt később 
benézni ebbe a részben felépült 
kápolnába! Remélem, folytatni 
tudjuk ennek a felépítését!
A Szentségimádás alatt a lepel 
érintése is nagyon szép, bensősé-
ges volt.
Az énekszolgálat, a tanítás, buz-
dítások, színdarab, szentmise 
- mind a Feltámadáshoz vezető 
utat mutatta és a Feltámadásról 
tett tanúságot.

Csaba
Kedves Mindenki!
Meg szeretném köszönni, min-
denkinek, aki eljött és hagyta 
magát megajándékozni Istentől, 
tőlünk.
A szegedieket azért választotta 
ki Isten ennek a találkozónak a 
szervezésére, mert minket talált 
legalkalmatlanabbnak erre a fel-
adatra.
Zselepszki atya a szeptembe-
ri elsőpénteki szentmisében szó 
szerint úgy fogalmazott: ha Is-
ten talált volna a szegedieknél 
gyengébbeket, azokat bízta vol-
na meg az OT rendezésével. De 
nem talált, tehát nyugodtan le-
het mondani, mi vagyunk “Isten 
gyengéi”. Ennek a gyengeségnek 
tudatában próbáltunk egyre job-
ban az Úrra és egymásra fi gyel-
ni. Ráhagyatkozni az Istenre és a 
testvérre. Majdnem mindig sike-
rült. Nekem pl. augusztus végén 
elfogyott az erőm és úgy tervez-
tem, hogy kihagyom a következő 
megbeszélést. Amikor ezt eldön-
töttem érkezett egy SMS: Iz 40, 
31. Nagyon elszégyelltem magam 
és mégis elmentem. Pap Ilonká-
ék ugyanitt nyitották ki a Szent-
írást, ami mindannyiunkat meg-
erősített.
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A Szentmise csodálatos 
csúcspontja volt az egész 
napunknak!
Egészében véve nagyon 
áldásos nap volt. Jó volt 
látni Isten munkálkodását 
közöttünk.
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Fantasztikus volt a három dicsőí-
tésben, imádságban átvirrasztott 
éjszaka, és a június 20-án kezdett 
kilencszeres imakilenced, amiben 
a kérések ezek voltak:
- a szervezők élete és szolgálata 
dicsőítse meg az ÖRÖK ATYÁT,
- a szolgálókat kend fel a szeretet 
olajával, hogy szabadító terved 
eszközei lehessenek,
- minden résztvevő szíve az Úr-
nak énekeljen, lelke az Ő Lelké-
ben örvendezzen és hirdessék 
dicsőségét az egész világon!
Ezeket Isten mind meghallgatta 
és meg is adta. Erről számoltak 
be sokan a találkozó folyamán és 
a végén azok is, akik közbenjár-
tak. Öröm volt hallgatni őket!
Három kicsi élményt megosztok 
veletek:
1. Egy kedves hölgy, aki rend-
szeresen jár a szegedi Fogadalmi 
Templomba – más néven Dóm -- 
azt mondta, nem tudja szavakba 
foglalni az örömöt és a bensőjé-
ben levő csodálatos érzést, ami 
szerintem maga a FELTÁMADÁS. 
Beteg barátnőjének köszönheti, 
hogy eljött és most boldog, mert 
Isten csodálatos nappal aján-
dékozta meg őt, amiért nagyon 
hálás. Életében először hallott a 
karizmatikusokról, azt sem tudta, 
hogy van ilyen találkozó!
2. Csorvásról jött egy nőtest-
vérünk, aki a múlt évben nem 
tudott részt venni az OT-n. Azt 
mondta nagyon hiányzott neki, 
mert egy egész évig abból él, 
amit egy ilyen találkozóról a lel-
kében hazavisz!
3. Ha jól emlékszem a szegedi 
szemináriumból 8 kispap jött el 
a délután! A liturgiában is részt 
vettek, jelen volt a JÖVŐ PAPSÁ-
GÁNAK egy aprócska csoportja! 
Alleluja!
Az a személyes meglátásom, 
hogy mi szegediek kaptuk a leg-
többet, mert a közösségeinkben 

erősödött az elfogadás, az alázat, 
az egység, és a szeretet. Létezik-
e ennél nagyobb ajándék?!
Isten áldása legyen rajtatok és a 
szívetekben!

Szeretettel és köszönettel:
Margó,egy szervező Szegedről

Egyik testvérünk évekig tudott 
abba a próféciába kapaszkodni, 
amit egy régebbi Országos Talál-
kozón kapott. A férje alkoholis-
ta volt, el lehet képzelni, hogy 5 
gyerekkel milyen nehéz időszakot 
élhettek. Elmondása szerint, ami-
kor újra és újra mélypontra került, 
az OT-n hallott próféciába kapasz-
kodott, ami szerint a férje meg 
fog szabadulni megkötözöttségé-
től. Persze testvérünk szüntelenül 
imádkozott is ezért.
Érdekes - és tanulságos -, hogy 
amikor már úgy érezte: kifogyott 
az imából, csalóka ábránd a szaba-
dulás és már nem tud hinni benne, 
imacsoportjának tagjai folytatták 
tovább helyette az imát. S rá egy 
héttel a férje bejelentette, hogy 
elmegy egy lelkigyakorlatra, me-
lyet alkoholistáknak tartanak. El 
is ment. Testvérem egész este di-
csőítette az Urat, de közben az aj-
tóra tekintgetett, azt várta, mikor 
nyílik ki (férje nem volt ugyanis 
vallásos), de csak a lelkigyakorlat 
végén jött haza!
Dicsőség az Úrnak, mert ott és 
akkor megszabadította őt alkoho-
lizmusából!  Beteljesedett a pró-
fécia!!

A mostani OT előtt pár nappal 
eszembe jutott, hogy még nem 
szedtem ki könyveim közül az ok-
kultizmussal, jógával, UFÓ-kkal, 
stb kapcsolatos könyveimet. Már 
3 éve is van, amikor az akkori káp-
lánunk felhívta a fi gyelmünket, 
hogy nem elég az, ha mi már nem 
olvassuk ezeket - mert a polcról 
bárki leveheti, elolvashatja -, ha-
nem el kell égetni! Akkor ez el-
maradt. Most pedig az eszembe 
vágódott nem is egyszer, több-
ször egymás után. Mégis elhesse-
gettem magamtól a gondolatot, 
mondván: nincs ennek olyan nagy 
jelentősége. Ezek után Szegeden 
kénytelen volt az Úr megerősíteni, 
s próféciában is megüzenni, hogy 
igen is fontos, meg kell szabadul-

nom ezektől a könyvektől! Dicső-
ség és hála Neki, hogy ilyen türel-
mes, szerető édesapa! Most már 
megértettem mit kell tennem! 
Célba talált a prófécia!
A Találkozó minden percén érző-
dött szerintem a lelki előkészület: 
szentmisék, ima, böjt, virrasztás. 
Nagyon jó volt, hogy interneten 
keresztül mi is megkaptuk az ima 
szövegét, s így a szegediekkel 
együtt hordozhattuk a találkozót.
Nagy hatással volt rám a délelőtti 
tanítás és a színdarab! „Felöltöz-
ködhettem” belőle. Tetszett, hogy 
a megújulás hibáiról is szó esett, 
nem csak a cukormázat akartuk 
mutatni! Segít változtatni azon, 
ami rossz. A szervezőkből sugár-
zó szeretet engem is nagyon meg-
ragadott, köszönet és hála érte! 
Méltóságteljes, áhítatos hangulat 
uralkodott, amiben a Szentlélek 
valóban tudott működni! Hiszem, 
hogy aki ki tudta nyitni a szívét 
a csodálatos szentmisén, illetve 
ezen a Szentségimádáson gyó-
gyulhatott, szabadulhatott!
Összefoglalva: az egész találko-
zón érezhető volt Isten jelenléte, 
Jézus gyógyító és szabadító mű-
ködése, a kegyelmek kiáradása! 
Úgy tűnik mégis tudott új lendü-
letet venni a megújulás! Vasárnap 
reggel ujjongó szívvel ébredtem s 
jó pár ismerősömnek elküldtem 
SMS-ben a jó hírt: FELTÁMADT 
KRISZTUS!
A feltámadás örömében, testvéri 
szeretettel:

Marianna Hevesről
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Dicsőség az Úrnak!
És hála nektek és áldás, szeretett Szervező Testvé-
rek!

Az idei, szegedi találkozón nekem ott kellett lennem! 
Ezt még nem tudtam, nem voltam biztos benne né-
hány héttel ezelőtt, amikor szabadságomat tervez-
gettem Gyergyószentmiklóson, Erdélyben. Már itthon 
rátaláltam ennek a találkozónak a hírére az interne-
ten és akkor azt gondoltam magamban, hogy ha már 
ott leszek Magyarországon és a közelben, akkor részt 
veszek én is, hiszen még nem voltam ilyen jellegű 
találkozón. Gyulán töltöttem szeptember első hetét, 
pihenéssel, strandolással és az Úr folyamatosan táp-
lálgatta bennem a gondolatot, hogy jó lesz nekem 
Szegedre menni. Olyannyira, hogy egyszerűen min-
dent elrendezett, csakhogy ott legyek. Hogy hogyan? 
Csodálatos módon, Szentlelke által, aki a megfelelő 
embereket is elvezette hozzám. Bár még hétfőn sen-
kit sem ismertem Gyulán, szerdán a szentmise előtt 
a templomban beült mellém egy hölgy, Marcsi, akit 
tudom, hogy az Úr küldött, és egyszerűen rám kérde-
zett, hogy elmennék-e mise után egy imacsoportba, 
imádkozni, dicsőíteni. És látva bizonytalanságomat, 
azzal folytatta, hogy ez egy karizmatikus csoport, és 
hogy hallottam-e a szegedi találkozóról, és akarok-e 
menni, mert ők szervezik a csoportban az utat és ak-
kor én is mehetek. Ekkor már ujjongva és hálás szívvel 
tartottam vele, és szerda este már jó néhány ismerő-
söm volt! Szegeden már az első percekben magával 
ragadott a Lélek érezhető ereje, öröme, áradása. Az 
egész napom egy eufórikus állapotban telt, és érez-
tem, hogy csak dicsőíteni tudok, minden porcikámmal 
teljes mértékben jelen voltam és átadtam magam az 
Úrnak. Ő szólítson meg, Ő tegyen velem amit akar, 
hiszen Ő akarta, nagyon akarta, hogy jelen legyek, ta-
lálkozzak Vele. Minden másról megfeledkeztem, min-
den más lényegtelenné vált, eltörpült amellett Akinek 
jelenlétében “melegedhettünk”, töltekezhettünk. Mély 
nyomot hagyott bennem a tanítás, saját életemre is rá 
tudtam vetíteni annak a folyamatnak a lépéseit, ame-
lyeken keresztül eljuthatunk a feltámadásig, a régi 
életünkből való feltámadásig, Krisztus közelségéig. 
Mélyen megérintett a színdarab is, ugyanakkor mire 
észrevettem magam, már a táncolók nagy csoport-
jában voltam, és Csiszér Laciék ujjongó dalaira ug-
ráltam én is! A szentségimádás és annak dinamikája 
volt számomra a csúcspont. Csodálatos volt megélni 

azt, hogy az Isten jelenléte, a Szentség miként hatja 
át a lelkeket, és azt, hogy a nagyon jó szervezésnek 
köszönhetően milyen fi noman, szinte észrevétlenül le-
hetett megmozgatni a stadionban levő összes embert, 
anélkül, hogy egyetlen pillanatra is “emberivé” vált 
volna ez a csodálatos kegyelmi idő, isteni megnyil-
vánulás. És a szentségimádás alatt úja nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy a Szentlélek vezetett erre a ta-
lálkozóra... mert számomra is tartogatott az Úr prófé-
ciát! Bár semmit sem kértem, csak azt, hogy Ő legyen 
mindig számomra a legfontosabb és cselekedjen az 
életemben, cselekedjen úgy, ahogy Ő akar, mégis is-
meri Ő a szívem vágyát és éppen arra kaptam most 
ígéretet Tőle, ami lelkemet leginkább foglalkoztatja 
az utóbbi időben. És ígéretét valóra is váltotta, még 
aznap, a szentségimádás végén! Igen, hosszú ideje 
imádkozom azért, hogy megmutassa nekem az Úr akit 
nekem rendelt társként, és az is igaz, hogy eddigi 
kapcsolataimat mindig amiatt fejeztem be, mert nem 
éreztem azt, hogy az illető Isten kiválasztottja szá-
momra. És a szentségimádás alatti egyik próféciában 
Isten azt ígérte, hogy meghallgatta imáimat, meg-
áld engem és most megmutatja nekem akit nekem 
rendelt! És nap végén meg is mutatta! Nos, amikor 
teljes lényemmel, hitemmel, minden gondolatommal 
úgy közeledtem Felé, hogy amikor megérintem a lep-
let, a “ruháját”, akkor majd Ő cselekedjen, töltsön be, 
áldjon meg, és ezután is engedje meg, hogy jelenlété-
ben maradhassak és élhessek, erre Ő azzal válaszolt, 
hogy megígérte és megmutatta nekem a jövendőbeli-
met, egy szeretetteljes érintésen keresztül! Dicsőség 
Neki! És véletlenek nincsenek, az is érdekes ahogy 
a kiválasztott fi ú jött Szegedre, mivel őneki aznap 
más dolgai lettek volna, de elmondása szerint reg-
gel felkelt, imádkozott és egyszerűen azt érezte, hogy 
neki el kell jönnie és részt kell vennie ezen a találko-
zón. És lemondta programját és eljött. Hát Istennél 
semmi sem lehetetlen! Mindkettőnket úgy irányított, 
hogy ott lehettünk, találkozhattunk elsősorban a Min-
denhatóval, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel, és 
végül is egymással is megismerkedhettünk. A szent-
mise is gyönyörű élmény volt. Nekem nagyon tetszett 
a téglás ötlet, valamint az énekek kivetítése, habár 
én legtöbb éneket ismertem, de talán nem mindenki 
volt így ezzel. A szervezők segítőkészsége, csendes 
jelenléte, mosolya pedig szintén nagyon beleillett a 
találkozó szellemébe. Drága szegediek, és mindenki 
aki bármilyen módon részt vett  ennek a találkozó-
nak a lebonyolításában, köszönet nektek, és minden 
munkátokat, perceteket áldja meg az Úr ezután is! 
És végül is hálás köszönetet mondanék a találkozó 
főtámogatóinak is: az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
léleknek! Ámen!

Szeretettel: Eszter, Gyergyóból

Minden másról megfeledkeztem, minden 
más lényegtelenné vált, eltörpült amel-
lett Akinek jelenlétében “melegedhet-
tünk”, töltekezhettünk.
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Hála és köszönet!
Kedves Szervező Testvérek!
Mint a szeptember 9-i Találko-
zó egy jelentéktelen résztvevője 
mondok hálás köszönetet az Úr-
nak, de mindjárt utána Nektek az 
ott történtekért!
Nem újoncként mentem oda, hi-
szen a 3. találkozó óta (ez Bp. 
Margitszigeten volt) nem hagy-
tunk volna ki férjemmel egyetlen 
egyet sem. Most azonban nagyon 
gazdag ajándékkal térhettem 
haza: egy rendkívül fontos, közös-
séggel kapcsolatos dilemmámra 
kértem és kaptam választ Jézus-
tól. Számomra minden találkozón 
(de pár éve itthoni életemben is) a 
szentségimádás jelenti a csúcsot. 
Ilyen, mint most, még nem volt és 
nem volt még soha ennyi ismeret 
szava sem. Ötletességetek foly-

tán a szentségimádás alatt - még 
mindig könnyes szemmel és meg-
rendülve - több ezred magammal 
együtt megérinthettem Urunk 
ruhája szegélyét. Az érintés pilla-
natában felhangzó ismeret szava 
félreérthetetlenül, testre szabot-
tan nekem szólt, és pontosan ad-
dig tartott, amíg el nem enged-
tem a szegélyt. Határozott választ 
kaptam kérdéseimre, és örömmel 
hordozom tovább keresztemet Jé-
zusért, hiszen azt mondta, szük-
sége van rám, megígérte, hogy 
megszabadít kétségeimtől, velem 
lesz, segít és megáld. Igaz, sok-
kal könnyebb lett volna az életem, 
ha ellenkező választ kapok Tőle, 
de boldogan választom Érte és 
Vele a keskenyebb utat továbbra 
is, hiszen egyedül ez az út vezet 
Hozzá.
Hála a Szentléleknek, akitől öt-
leteiteket kaptátok és hálás kö-
szönet még egyszer nektek, hogy 
megvalósítottátok ezeket mind-
annyiunk javára!

Nagy szeretettel és Isten áldá-
sával :

Merényi Lászlóné, Kati néni
Székesfehérvárról, ahonnan 

44-en mentünk autóbusszal. 
Téglánkon, mellyel a Feltámadás 

Temploma építéséhez hozzájárul-
hattunk az Isten Sátora Közösség 

név szerepel.
Az Országos Találkozó anyaga 
megrendelhető DVD-n. A 2 db 

DVD 1500 Ft+postaköltség. 
Rendelés: Szabó Józsefnél a 
20/823-3371 telefonszámon 

vagy a jozsi.szabo@gmail.
com e-mail címen.

Szeptember 9-én volt az Országos Karizmatikus Ta-
lálkozó Szegeden, amire korán reggel indultam Bu-
dapestről. Délután, mikor a Szentségimádás volt, 
gyógyulásokért imádkoztunk. Én kértem Jézust, mű-
veljen – tegyen csodát, gyógyítsa ki a lányomat (aki 
otthon maradt) az allergiából és ezáltal erősödjön is 
az ő hite. Még két napig maradtam Szegeden, mert 
onnan költöztem Bp-re és a családommal töltöttem a 
hétvégét. Hétfőn este értem haza, a lányom már várt. 
Mesélni kezdtem a hétvégéről, egyszer csak látom és 
mondom: 
-Nórikám, te nem vagy allergiás!
-Nem.- feleli.

-Mióta? – kérdezem.
-Két napja!- válaszolja.
Úr Isten! –eszméltem fel – Megtörtént a csoda!
Neki eddig nem volt tudomása az imáról, de rögtön 
elmondtam gyógyulása történetét. Ezelőtt már egy 
hete olyan beteg volt az allergia miatt, hogy szinte 
csak ülve tudott aludni, fulladt és köhögött. Napon-
ta 100 zsebkendő is kevés volt. A csodás gyógyulás 
a kérőimával egy időben történt meg, mint amit el-
vágtak.
Dicsőség és hála az Úrnak!

Kovács Róza

Tanúságtétel a Szegedi Országos Találkozóról
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A Szentlélek mindig is 
működött a katolikus egy-
házban és a XX. század 
véres eseményei mellett 
a Lélek erős kiáradásának 
is részesei lehettünk. 

Sokan úgy tudják, hogy protes-
táns körökből indult el maga a 
karizmatikus megújulás. Való 
igaz, hogy nagy „pünkösdi vi-
har” keletkezett köztük. Előzőleg 
azonban már a XIX. század vé-
gén Boldog Elena Guerra nővér 
arra érzett indítást, hogy felhívja 
a fi gyelmet a Szentlélek szere-
pére a keresztény életben, ezért 
XIII. Leó pápának is leveleket írt, 
s a szentatya kiadta a Divinum il-
lud munus enciklikát, amelyben 
összefoglalta az Egyház Szent-
lélekről vallott hitét. 1901. janu-
ár 1-ének első másodperceiben a 
pápa a Szentléleknek ajánlotta a 
XX. századot.
Többszörösen felhívta fi gyelmün-
ket a Szentlélekre, szavai szerint: 
„Míg Krisztus az Egyház feje, a 
Szentlélek a lelke.” 
Magát a II. Vatikáni Zsinatot is a 
Szentlélek kiáradásának tekint-
hetjük.
1965. december 8-án zárult a 
zsinat és egy jó év múlva, 1967. 

február 17-én a Szentlélek nagy 
erővel betöltötte a pittsbugrhi 
Duquesne egyetem oktatóiból és 
hallgatóiból álló lelkigyakorlatozó 
csoportot. (Bővebben mindezek-
ről Kovács Gábor: A LÁNGOLÓ 
ISTEN c. könyvében lehet olvas-
ni.)
A Szentlélek karizmatikus fuvalla-
ta mondhatni futótűzszerűen át-
járta a katolikus egyházat szerte 
a világon. Hozzánk, magyarokhoz 
is eljutott, és már bő 30 éve szít 
minket a megújulásban. 

40 év a Biblikus gondolkozás sze-
rint a teljesség száma. Adjunk 
hát hálát érte, és ünnepeljük a mi 
Istenünket. Az NSZB-ben koráb-
ban arra gondoltunk, hogy nem 
tartunk idén Országos Találkozót. 
A budapesti városmisszióra kell 
most koncentrálnunk. Szeptem-
beri megbeszélésünkbe remél-
hetőleg a LÉLEK szólt bele, mert 
nem hagyhatjuk, hogy a 40. év-
forduló Országos Találkozó nélkül 
történjen meg.
Ezért meghívtuk CHARLES WHI-
TEHEADET az ICCRS állandó tag-
ját, hogy február 24-én tanítson, 
buzdítson minket az ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓN. Egy héttel később 
ünnepeljük, mint az eredeti idő-

pont volt, így nem csak a 40 évet, 
hanem a mi magyar bő 30 évün-
kért is hálát fogunk adni. Témánk 
lesz a Szentlélek és az evangeli-
záció.

FEBRUÁR 24-ÉN ÚJRA TALÁLKO-
ZUNK! Reméljük, hogy ez az ese-
mény még erőteljesebb lesz, mint 
a mostani szegedi alkalom. Pedig 
a Lélek ott is nagyon áradt.
Imádkozzunk ezért, mert az ima 
megnyitja a mi és mások szívét 
Isten gyöngéd és erőteljes érin-
tésére. A szervezők nevében ké-
rünk arra is, hogy imáidon kívül 
anyagilag is támogasd a találkozó 
létrejöttét. A csarnok, a világítás, 
a hangosítás… mind komoly anya-
gi hozzájárulást igényel. A szege-
di találkozó ráfi zetéses volt, most 
mégis belevágunk az új szervezé-
sébe. Bár belépőjegyet nem sze-
dünk, de kérünk, most kezdjetek 
félretenni havi 1000 Ft-ot. Gon-
doljatok azokra is, akiket vendég-
ként hívtok.
Isten szeretete, amely minden 
elmét meghalad, tegye teljessé 
bennünk azt a jót, amit elkezdett 
bennünk.
Jöjj Szentlélek!

Bartha Angéla
az NSZB elnöke
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A május 14-én megválasztott új Nemzeti Szolgáló Bi-
zottság összetétele valóban Lélektől érintett. 
Két pap van közöttünk: Kemenes Gábor atya és Hegy-
háti Tibor atya, két szerzetes: Copf Klára és Bartha 
Angéla, és négy „világi” testvér: Marik József, Mado-
csai Bea, Lele Róbert és Nagy Zsolt.
Nyolcunk közül 3-an lakunk Budapesten: Marik József, 
Madocsai Bea és Bartha Angéla,  5-en vidéken: Czopf 
Klára nővér, Lele Róbert és Hegyháti Tibor atya, míg 
ketten Budapest vonzáskörzetében: Kemenes Gábor 
atya és Nagy Zsolt.
Négyen vagyunk az előző NSZB tagjai: Marik József , 
Madocsai Bea, Kemenes Gábor atya és Bartha Angéla, 

négyen pedig újak. Czopf Klára nővér, Hegyháti Tibor 
atya, Lele Róbert és Nagy Zsolt.

Két tiszteletbeli tagunk közül pedig az egyik püspök: 
Szabó Tamás atya, a másik pedig diakónus: Dr. Go-
rove László.
A választáskor nem ezek voltak a szempontjaink, de 
a Lélek tudta mit akar.
Reméljük, hogy készségesek leszünk a vele való 
együttműködésben az alázat és az engedelmesség 
szellemében.

Bartha Angéla
szociális testvér

Az új NSZB

Madocsai Bea:

C s o p o r t o s  I d e n t i t á s k e r e s é s . . .C s o p o r t o s  I d e n t i t á s k e r e s é s . . .
Kik állnak Krisztina mögött?

Segítség, hívjatok papot!

Ha valamelyik bulvárlapnak 
kellene cikket írnom, ezek 
közül a címek közül választa-
nék.
Mivel azonban a Hírlevél igen 
komoly és tekintélyes kiad-
vány, semmiképp sem merész-
kedem hatásvadász címekkel 
felkorbácsolni a testvérek ér-
deklődését, ezért cím nélkül a 
száraz tényekkel kezdem:

Őszi találkozóját tartotta a Kariz-
matikus Megújulás Országos Ta-
nácsa (OT) november 25-26-án 
Kismaroson. A jelenlévők száma 

nem volt nagy, de a lelkesedés és 
a remény igen. Valóban úgy érez-
tük, új, ígéretes kezdetek előtt ál-
lunk.
Kiscsoportos beszélgetésben 
megfogalmaztuk, mi a karizmati-
kus identitás (ld. első cím)  és mi 
is egy OT-tag szolgálata, feladata. 
Hogy ebben mire jutottunk, arról 
„kérdezze meg OT-tagját, közös-
ségvezetőjét!”, aki a concilium-lis-
tán írásos emlékeztetőt fog kapni 
a hétvégi ülésről. De ha már szó 
volt a concilium-listáról, bizonyá-
ra van, aki nem tudja, hogy ez az 
OT tagok elektronikus beszélgető 

és információs fóruma, tehát min-
dig csak az éppen mandátummal 
rendelkező testvérek vannak raj-
ta. Ennek frissítése kb. 3 hónap 
múlva, a választások után törté-
nik meg.
 Az egész ország lelki megúju-
lása érdekében nagyon fontos 
az egység. Ha vállvetve akarjuk 
szolgálni hazánk lelki megújulá-
sát, mindenképpen szükség van 
arra, hogy együtt imádkozzunk, 
keressük Isten akaratát, meglás-
suk a nagyobb összefüggéseket, 
észrevegyük, hogy merre is akar 
vezetni bennünket az Úr. Ehhez 
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mindenképpen szükség van egy 
olyan fórumra, amely koordinál, 
segíti a kapcsolattartást, lehetővé 
teszi, hogy karizmáikkal, szolgá-
lataikkal a közösségeink egymást 
gazdagíthassák, támogathassák, 
erősíthessék. Ez a fórum az OT. 
 OT? Országos Tanács? És ott en-
gem is képvisel valaki? Ha ez a 
kérdés merül föl benned, van egy 
jó és egy rossz hírem. Melyikkel 
kezdjem? A rossz hír az, hogy 
nem biztos, hogy van képviselőd, 
aki téged és a közösséged többi 
tagját képviseli. A jó hír az, hogy 
lehet! 
Bizony, elég sok olyan kicsi vagy 
kicsit nagyobb karizmatikus (a 
Szentlélekre fi gyelő) közösség, 
imacsoport működik hazánkban, 
amelyikről nem tudunk, s ame-
lyik talán éppen attól szenved, 
hogy elszigeteltnek, magára ma-
radottnak érzi magát. Na, és ho-
gyan kapcsolódhat be a Magyar 
Katolikus Karizmatikus Megújulás 
véráramába? Egyszerűen pár so-
ros levélben jelzi létezését. Hol él-
nek, ki a vezetőjük, választottak-
e nevet maguknak, mit éreznek 
hivatásuknak, van-e valamilyen 
szolgálatuk, stb. Persze szívesen 
veszünk bővebb beszámolót is 
örömeikről, nehézségeikről, prog-
ramjaikról, terveikről. Ezek után 
a Szolgáló Bizottságtól minden 
szükséges tájékoztatást meg-
kapnak arról, milyen közösségek 
vannak hozzájuk legközelebb (bár 
lehet, hogy ezt is éppen mi fogjuk 
tőlük megtudni), és ha van már 
annak a régiónak képviselője, ak-
kor az fölveszi velük a kapcsola-
tot.

 De lássuk, hogy is van ez a kép-
viseleti rendszer? Amelyik közös-
ség taglétszáma eléri a 30-at, 
küldhet képviselőt az OT-ba. Az 
ennél kisebb, egymáshoz közel 
élő, vagy esetleg néha együtt 
szolgáló közösségek összefoghat-
nak, és így elérve a 30 fős lét-
számot, választhatnak maguknak 
képviselőt. Szóval minden OT-tag 
mögött legalább 30 testvér álljon. 
(Így például a második címben 
szereplő Krisztina nővér mögött a 
8 Boldogság Közösség áll.) Ha 50 
km-es körzetben valóban egyál-
talán nincs másik közösség, akkor 

kisebb közösség is küldhet képvi-
selőt.
 Az Szolgáló Bizottság (az OT tag-
jai által maguk közül megválasz-
tott 8 fős testület) az OT jelenlévő 
tagjaival együtt arra buzdít tehát 
minden közösséget, hogy január 
végéig tartsák meg a válasz-
tásokat. A képviselőjük olyan 
testvér legyen, aki kapcsolatban 
tud lenni a többiekkel, élvezi a 
testvérek bizalmát, felelősséget 
érez azok iránt, akik küldik, és fe-
lelősséget érez az országos meg-
újulás iránt, valamint van „kariz-
matikus identitása”. A mandátum 
4 évre szól, megújítható. Minden 
OT-tagnak az állandó helyettese 
az legyen, aki a második legtöbb 
szavazatot kapta. Az OT- tag és 
helyettese az OT ülésekre együtt 
is eljöhetnek, de az OT-tag min-
denképpen legyen ott. Akadályoz-
tatása esetén a helyettese legyen 
jelen. Évente két OT ülés van. Az 
egyik ezentúl mindig egynapos 
lesz Budapesten, a másik pedig 
kétnapos, vidéken, ottalvással. 
2007-ben február 25-én lesz az 
egynapos OT. Az őszi találkozó 
időpontja: október 27-28.

 Az OT-n szóba került a már vé-
szesen közeli, XVI. Országos Ka-
rizmatikus Találkozó.
Nem akármilyen alkalom lesz ám 
ez! A Világegyházban a megúju-
lás a 40., a magyar Egyházban a 
30. születésnapját ünnepli! Ünne-
pi találkozó lesz tehát, sok meg-
lepetéssel, (hiszen a Szentlélek 
mindig sok meglepetést tartogat 
a számunkra), s azzal a mottóval, 
amit az Apostolok cselekedeteiből 
vettünk: (1,8a) „A Szentlélek erő-
vel tölt el benneteket, hogy tanú-
ságot tegyetek rólam.” 
Nagyon fontos, hogy mindegyi-
künk szívén viselje a papjaink 
ügyét, ezért igyekezzünk elhívni 
minél több papot február 24-én a 
népligeti Fradi csarnokba (ld. har-
madik cím).
Mivel a sportcsarnok csak 2500 
fős, a szervezőknek tudniuk kell, 
várhatóan mennyivel lépnénk túl 
ezt a létszámot, mert akkor vala-
melyik közeli templomban kivetí-
téssel tesszük lehetővé az esemé-
nyek követését azoknak, akik nem 
férnek be. Ezért a concilium-listán 

(esetleg levélben vagy telefonon) 
kérjük, hogy jelezzétek még ez 
évben, nagyjából hányan jön-
nek a közösségeitekből. 
A találkozó előkészítéseként de-
cember és január harmadik csü-
törtökén éjszakai virrasztás és 
imádkozás lesz az Örök imádás 
templomban a 18 órás szentmise 
után. A vidékiek, akik nem tudnak 
eljönni, kérjük, imáikkal kapcso-
lódjanak be. 
Böjt- és háttérima-felajánláso-
kat minden budapesti közösség 
biztosan szívesen vállal. Ennek 
megszervezése, összehangolása 
céljából jelezzétek az imafel-
ajánlásaitokat!
Február 25-én az új OT együtt 
tölti a vasárnapot Charles Whi-
teheaddel. Erre csak az újonnan 
választott OT tagok és helyette-
seik vesznek részt. Szállást a vi-
dékieknek szervezünk.
  Kismaroson beszélgettünk a 
megújulás főállású munkatársá-
nak alkalmazásáról is, de erről 
ezen Hírlevélben bővebben is ol-
vashattok. Itt is kérlek benne-
teket, mielőbb jelezzétek az 
anyagi  felajánlásaitokat! Egy 
megújult OT és egy függetlenített 
munkatárs nagyszerű eszköz le-
het az Úr kezében az Ő Királysága 
munkálásában!
Bár még távolabb van, de jó idő-
ben jelezzük, hogy közösségveze-
tői képzést szervez az NSZB május 
4-6-án az esztergomi régi szemi-
náriumban. Témája a közösségek 
missziós lelkületének erősítése. 
Varga Laci atya már el is vállalta 
az egyik előadást. Erre nem csak 
az OT tagjait várjuk, de minden 
közösségvezetőt is, függetlenül a 
közösség méretétől. 
Kérjük, hogy február 25-ig je-
lezzétek, hogy a témakörön belül 
miről szeretnétek hallani az 
előadásokban. 

A vastagon szedett ügyekben és 
határidőkig az alábbi információk 
szerint küldhetitek jelzéseiteket:
Cím: Karizmatikus megújulás, 
1116 Fehérvári út 168-178. 
Email: concilium@freemail.hu
Telefon: 06/1-877-48-03, Fax: 
06/1-877-48-04  
Irodai ügyeleti idő. kedd 10-17 
óra.



A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

M k k mM k k m

Kö
ny

va
ján

ló

10

Végre elkészült! Katona István 
atya, ill. a Marana Tha szerkesz-
tőség felkérésére, összeállt az im-
máron tizenhat éves gitáros éne-
keskönyv új, régóta várt második 
kötete! Bizonyára sokan fogadják 
örömmel, és lesznek számosan, 
kivált a kezdeti időkben, a kritiku-
sai, mondván, „miért került be ez, 
s nem az, miért így, s nem úgy”. 
Bizony, nehéz feladat volt a gyűj-
tés s a válogatás az olykor több-
féle akkordváltozat között, kere-
sése a szerzők neveinek, döntés, 
hogy milyen mértékben szerepel-
jenek benne a jól ismertek mellett 
kevésbé ismert énekek, olyanok, 
amelyek megérettek a szélesebb 
körű megismerésre, segítve an-
nak esélyét, hogy mindannyian 
oly közös kinccsé váljanak, mint 
annak idején, a Kassai téri közös 
éneklésben. Ez csak egy váloga-
tás, mindenféle minősítés nélkül. 
Tudjuk, sokan kimaradtak, pedig 
itt lenne a helyük. Nagyon remél-
jük, hogy lesznek újabb kötetek, 
méghozzá hamarosan, s bizonyá-
ra ennek is lesznek változtatásai. 
Egynémelyiket talán kirostálja az 
idő, mások bekerülnek. A lényeg 
azonban az, hogy végre van egy 
új kötet, mely a közös éneklést 
szolgálja szerte az országban. 
Egy könyv, mely formátumában is 
a másik mellé rakható, és sorszá-
maiban, stílusában is követi előd-
jét. Volt már „Sárga-könyv”, meg 
„Kék-könyv”... talán ez is színéről 
nyer majd idővel új becenevet. 
Az énekeskönyv címe, a kezdő 
énektől kapottan: „Szentlélek, 
jöjj!”. 255 újabb ének a karizmati-
kus közösségek által énekelt vagy 
énekelhető közös énekkincsből. 

Újdonság, hogy a könyv három 
tartalomjegyzéket is tartalmaz! 
Az első, a könyv elején, a hagyo-
mányos címszerinti tartalomjegy-
zék. A könyv végén egy, szerzők 
szerinti, és egy énekszám szerinti 
jegyzék is szerepel, melyek kö-
zül az előbbi feltünteti az ismert 
kotta- és CD-hivatkozásokat, az 
utóbbi pedig egy saját bejegyzé-
sekre is alkalmas liturgiai ajánlási 
táblázatot is magában foglal. Ez 
úton is köszönjük a szerzők hoz-
zájárulását szerzeményeiknek a 
gyűjteményben való szerepelteté-
séhez, hisz tudottan, ma már nem 
oly sima ügy mindez, mint tizen-
hat évvel ezelőtt. Az már csak tit-
kolt vágyaink közé tartozik, hogy 
idővel ne csak a hivatkozások, 
hanem a valós zenei hanganyag 
is elérhető legyen a szerzők vagy 
forrás-közösségek előadásában, 
az énekek tanulhatóságának to-
vábbi segítéseként.

Részlet a könyv előszavából:
Elsősorban azon énekeket igye-
keztünk összegyűjteni, melyeket 
alkalmasnak vélünk arra, hogy a 
közös dicsőítést és imádást szol-
gálják az együtténeklés során. 
Azokat, melyeket a Szentlélek 
ajándékainak tartunk, imádsá-
got és áhítatot szolgálónak, és 
alkalmasnak arra, hogy különö-
sebb énekesi képzettség nélkül is 
együtt énekelhetőek legyenek az 
összejövetelek során. Számunkra 
ezek az énekek - hangsúlyozot-
tan - nem keresztény lelkületű 
dalocskák vagy „nóták”, hanem 
a Lélek ajándékaként fogadott 
énekelt imádságok! Dallamuk 
általában egyszerű, és kísére-

tük sem igényel konzervatóriu-
mi zenésztudást. Mindez nem az 
igénytelenség vagy képzetlenség 
következménye, hanem annak az 
eredendő, és alázattal őrzött cél-
nak, hogy ne külső hallgatói és 
élvezői legyünk az egyházzenei 
áhítatnak, hanem részesei, részt-
vevői a könyörgő-dicsőítő-hála-
adó Egyház közös imádságának, 
általuk is megélve a Szentlélek in-
gyen adott ajándékainak kibonta-
kozását a hívők közösségében, az 
egyházi év minden időszakában. 
Fontos szűrőfeltételnek tartot-
tuk a szerkesztés során is, hogy 
ezekben az énekekben ne az elő-
adó szólítsa meg az Isten-kereső, 
vagy imádkozni vágyó hallgatót 
saját, vagy mások gondolataival, 
hanem maga a hívő szólíthatja 
meg bennük és általuk, Lélektől 
átitatottan, az Istent. Azaz, hogy 
az énekek verssorai mindazok 
személyes szavaivá válhassanak, 
akik éneklik őket. 

Wildner Dénes
Emmausz Közösség

S z e n t l é l e k ,  j ö j j ! ”S z e n t l é l e k ,  j ö j j ! ”
Énekeskönyv előzetes!””
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Hét Láng Közösség

ZIKKARON

A Hét Láng Közösség gyógyító imaösszejövetele. Az 
összejövetel nyitott, mindenkit szeretettel vár Ko-
vács Gábor atya. Következő alkalmak:
- januártól májusig bezárólag minden hónap har-
madik péntekén
(Decemberben nem lesz Zikkaron)
Időpont és helyszín: este 6 órától 8 óráig az Apá-
czai Csere János Gimnáziumban (Bp. V., Papnövelde 
utca, a Központi Szemináriummal szemben).

Emmánuel Közösség

 AVE három hétvége egyedülálló szülők részére
Kiknek szól? Szülőknek, akik egyedül vannak, 
mert
-  elváltak
-  külön élnek
-  soha nem házasodtak meg
-  özvegyen maradtak
-  és legalább egy 18 év alatti gyermekük van.
A következő három összefüggő hétvége Budapes-

�

ten: február 3-4.; március 3-4.; március 31. - áp-
rilis 1. lesz.
Az érdeklődőknek jelentkezési lapot küldünk, amely 
letölthető a honlapunkról is.
Információ: tel.: 06/30-476-9659, Email: info@em-
manuel.hu; Internet: www. emmanuel.hu 

Verona közösség, Mágocs

  Az Ígéret c. misztériumjáték előadása a temp-
lomban. /Ifi  csoport/ 60 perc, mai szentföldi ké-
pek vetítésével
December 24-én 15.30: 
A misztériumjátékot előadjuk a Pécsi Advent kere-
tében is, időpont még ismeretlen.
  Medjugorjei zarándoklat az ifjúsági imatalálko-

zóra
2007. júl. 31- aug.6-ig. Mágocsi indulással, pécsi 
felszállással. Szállás Olgánál, a magyar tolmács-
nál. /jelentkezés: Jágerné S. Enikő 30/656-9395/ 
email: jagereniko@freemail.hu
Elérhetőségeink: Verona közösség Mágocs, Temp-
lom tér 8. 7342.
Köz.vez.: Jágerné Sterner Enikő Mágocs, Jókai 
köz4. /tel., email fent/

�
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A karizmatikus megújulás 40., 
a magyarországi megújulás 30. évfordulóján

  A  S z e n t l é l e k  e r õ v e l  t ö l t  e l  b e n n e t e k e t ,   A  S z e n t l é l e k  e r õ v e l  t ö l t  e l  b e n n e t e k e t , 
h o g y  t a n ú s á g o t  t e g y e t e k  r ó l a m . ”h o g y  t a n ú s á g o t  t e g y e t e k  r ó l a m . ”

(ApCsel.1,8a)

XVI. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó

Időpont: 2007. február 24-én
Gyülekezés: 9.00 órától
Helyszín: Budapest
A népligeti Fradi sportcsarnok.

Mivel a sportcsarnok csak 2500 fős, a szervezőknek 
tudniuk kell, várhatóan mennyivel lépnénk túl ezt a 
létszámot, mert akkor valamelyik közeli templomban 
kivetítéssel tesszük lehetővé az események követését 
azoknak, akik nem férnek be. Ezért a concilium-lis-

tán (esetleg levélben /Karizmatikus megújulás, 1116 
Fehérvári út 168-178. Email: concilium@freemail.hu/ 
vagy telefonon 06/1-877-48-03) kérjük, hogy jelez-
zétek még ez évben, nagyjából hányan jönnek a kö-
zösségeitekből. 

Az ünnepi alkalomból a találkozó témája 
Pünkösd lesz.

Előadó: Charles Whitehead

””
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Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs 
Centrum

  Szent András Evangelizációs Iskola kurzusai
2007. január 24-28.- Apolló kurzus (hogyan prédi-
káljunk) Szeged
2007. február 1-4. - Emmausz kurzus (Biblia kur-
zus) Ménfőcsanak
2007. április 28-május 1. - Az evangélium 7 fi atalja, 
Ménfőcsanak
Bővebb információk és elektronikus jelentkezési 
lehetőség:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/ 
  A Szent Ignác Lelkiségi Iskola programjai

2007.
Január 19-21. - Mária Magdolna belső gyógyító szol-
gálat, Ménfőcsanak
Február 16-18. - Szabadító szolgálat, Ménfőcsanak
Március 2-4. - A Szent Ignác Iskola munkatársainak 
képzése, Ménfőcsanak
Március 15-18. - Eszter kurzus (a közbenjárásról), 
Ménfőcsanak
Május 18-20. - Szabadító szolgálat, Ménfőcsanak
Július 31- augusztus 5. - Imakurzus (Joel 1-2.)
Augusztus 8-14. - Szent Mihály kurzus (kiképzés a 
szabadító szolgálatra),Ménfőcsanak
Augusztus 24-26. - Mária Magdolna belső gyógyító 
szolgálat, Ménfőcsanak
Szeptember 28-30. - Szabadító szolgálat, Ménfő-
csanak
Október 12-14. - Keresztút belső gyógyító szolgálat, 
Ménfőcsanak
November 23-25. - Szolgálók találkozója
Decenber 7-9. - Mária Magdolna belső gyógyító 
szolgálat, Ménfőcsanak
Bővebb információk és elektronikus jelentkezési 
lehetőség:
http://szentignac.ujevangelizacio.hu/ és tunde.li-
dia@t-online.hu

�

�

Szeged

  Minden hónap elsőpéntekén este 8-kor közösségi 
szentmise a Szeged-Felsővárosi Minorita templom-
ban. Előtte fél óra dicsőités vagy szentségimádás, 
az est folyamán  gyóntatás lesz.
(Fontos: ekkor gyüjtjük össze a szegedi közösségek 
által felajánlott 1000.-Ft/közösség/hó támogatást 
az evangelizáció elősegítésére, amit csekken jutta-
tunk el az NSZB számlájára!)
  Aprószentek ünnepén december 28-án csütörtö-

kön délután fél 5-től engesztelő szentségimádás és 
szentmise lesz a meg nem született magzatokért és 
szüleikért a Szeged- Alsóvárosi Ferences templom-
ban.
  2007. január 20-án közösségi összejövetel lesz a 

Szeged-Felsővárosi Minorita kolostor dísztermében. 
Program: dicsőítés, tanítás és közbenjárás. A közös 
teázás és beszélgetés jó alkalom lesz a szegedi kö-
zösségek számára, hogy jobban megismerhessék 
egymást. 
Részleteket szórólapokon és elsőpénteken hirdet-
jük.

Családok Jézusban Közösség

  2007. április 13-15. között Szexualitás a házas-
ságban címmel tart lelkigyakorlatot a Családok Jé-
zusban Közösség Kismaroson, a Ciszter nővéreknél. 
A lelkigyakorlatra előzetes jelentkezés szükséges. 
Jelentkezési lapot a következő elérhetőségek vala-
melyikén lehet igényelni: http://www.par-beszed.
hu/m03.html; lelkigyakorlat@par-beszed.hu; tel.: 
06-20-983-2142 (16 óra után)
  2007. Január 7-én az Országúti Ferenceseknél 

(Budapest II. Margit krt.23.) az esti fél8-as szent-
mise után Családok megáldása.
  2007. január 13-án szerelmesek az Országúti Fe-

renceseknél (Budapest II.Margit krt. 23.) 19.30-kor

�
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Gyerekszáj

Esti beszélgetés egy 10 és 7 éves testvérpár között:
Botond: -- De Jézus azt mondta: hamarosan visszatérek. És ezt már igen 
régen mondta. Akkor hol van még mindig?
Levente: -- Hát felment a mennybe és ott olyan jól érzi magát, hogy nem 
veszi észre, milyen gyorsan telik az idő.

Pr
og

ra
mo

k

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; 
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