MKKM
A

Ma g y ar

K at o likus

Hírlevél
K ar izmatikus

Tar talomból:








Tanítás
Az Úr Asztala közösség
Könyvajánló
Jézusért éltek: Salkaházi Sára
Programok
Bemutatkozik a Szolgáló Bizottság
XVI. Találkozó

M e g újulá s

Hír le vele

2007.I. szám

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tanítás

Tanítás

„A szél ott fúj, ahol akar.”(Jn 3,8)
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Jézus szavai, amelyeket
Nikodémusnak
mondott,
ezzel folytatódnak: „Hallod
zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy.”
A magyarországi karizmatikus
megújulásra pontosan ráillik ez a
szentírási idézet: a szél ott fúj, ahol
akar! Ki gondolta volna, hogy 25-30
évi diktatúra után, még lehetséges
lelki megújulás ebben az országban? Ki gondolta volna, hogy anynyi üldözés, papok bebörtönzése,
ifjúsági csoportok szétverése után
még lesz bátorságuk a ﬁataloknak
Jézusért kockáztatni, áldozatot vállalni, titokban összegyűlni?
De Isten számára semmi sem lehetetlen! A Szentlélek át tud törni
korlátokat, országhatárokat, diktatúrákat és birtokába tudja venni az
emberek szívét.
„Nem tudod honnan jön és hová
megy!” A Szentlélek megtapasztalható kiáradása l967. február 18-án
történt Pittsburgh mellett, egy lelkigyakorlatos ház kápolnájában. Ez
több ezer kilométer távolságra van
tőlünk, és mégis egyszer csak itt
volt a Lélek, hatalmas erővel.
Először Pécsen, utána Kiskunfélegyházán. Pécsen két orvostanhallgató P. Katalin és G. Mária
tapasztalta meg szívében a Szentlélek kiáradását, egy Lélektől megáldott ember imádsága által. Kimondhatatlan örömet éreztek, úgy
mint az első tanítványok Pünkösd
alkalmával. Olyan nagy belső változást éltek át, hogy nekik maguknak, de másoknak is egyértelmű
volt, hogy ez nem lehet véletlen,
ez csak a Szentlélektől lehet. Élményüket természetesen megosztották hittanos csoportbeli társaikkal. Nem tudták magukba zárni az
örömet, amely majd szétfeszítette
szívüket. Farkas Béla atya hittancsoportja (Pécs) átalakult imacsoporttá, amelyben rendszeressé
vált a dicsőítő ima és a prófétai
megnyilvánulás. Az ima annyira
átjárta szívüket, hogy szinte abba

se tudták hagyni, ahogy nemrég
mesélte N. Klári. Imádkoztak utcán,
egyetemen, otthon, és tele voltak
örömmel. Olyan volt ez számukra,
mint a szerelem… valóban az is volt:
Isten-szerelem! Amikor a karizmák
megjelentek közöttük, szinte fogható volt Isten jelenléte. Csodálatos
gyógyulások, próféciák, nyelveken
való imádság. Tíz év után házasság
és munkalehetőség miatt a csoport
szétszóródott az országban. Volt, aki
Szombathelyre került, volt, aki Ózdra, mások Szekszárdra, Miskolcra.
Természetesen, - ahogy az ősegyházban történt - mindenütt tovább
adták a Lélek ajándékait.
A másik városka Kiskunfélegyháza
volt. Nagy Sándor atya egy református lelkésztől (Berecki Sándortól) kapta a Szentlélek kiáradását.
(Bocsa József atya is tőle kapta. A
Berecki Sándor köré gyűlt ﬁatalok
ökumenikusnak tapasztalták meg az
ima-összejövetelt, mert több katolikus is volt a csoportban, de később
szétváltak egymástól.) Természetesen megosztotta hittancsoportjával
lelki élményét. A félegyházi plébánia
káplánszobája nemsokára tele lett

imádkozó ﬁatalokkal, akik szó szerint „égtek a Szentlélek tüzétől”. Ez
1977-ben történt. Itt is az ima szeretete volt az első meglepő jel. Az esti
szentmise után kezdték, lassan éjfél
lett, majd hajnalban fejezték be. Ez
így ment rendszeresen. Előbb utóbb
ez a növekvő, lelkes csoport szemet
szúrt az állami és egyházi hatóságok
előtt, akik legjobbnak látták, ha Sándor atyát elhelyezik Budapest mellé,
Soroksárra.
Én 1979. december 5-én látogattam
meg Sándor atyát a soroksári plébánián. Rövid életgyónást végeztem
nála, és utána megkaptam a feloldozást. Nem tudom, hogy imádkozott
–e értem Sándor, de éreztem, hogy
valami történt velem. Nemsokára
meghívtam Sándor atyát a lakásomra (Belvárosi Ferencesek Lelkészség),
hogy imádkozzon az imacsoportom
többi tagjáért, mert néhányan már
voltak nála. A tűz fellángolt a Ferenciek terén is. Egyre többen jöttek,
akik kérték a Lélek kiáradását. Nemsokára olyan sokan lettünk, hogy
csoportot kellett bontani.
Forrai Botond bencés atya is itt részesült a Szentlélek kiáradásában.

Két év múlva többek kérésére külön szentmisét szerveztem a Kassai
téri Szentlélek templomban, havonta egyszer (később a Krisztus Király
templomban, majd a Ferenciek terén
1990-től- elsőszombatonként).
Az Eucharisztikus közösség nemcsak
a katolicitását adta meg a megújulásnak, hanem ezáltal valahogy minden a helyére került. Jézus keresztáldozata - amely megújul az oltáron
- által részesülhetünk a Szentlélekben. A Lélekkel nem lehet kapcsolatba lépni Jézus követése nélkül. Jézus

követésére pedig nem lehet elindulni megtérés nélkül. Ez világossá vált
mindenki előtt!
1990-ben, amikor szabadabb lett az
ország, elkezdtem a könyvkiadást,
mert úgy gondoltam, hogy a megújult szívet nem lehet táplálék nélkül
hagyni. A Lélekben való növekedés
összefügg az aszkézissel és a keresztény erények gyakorlásával (elsősorban a szeretettel).
Az első könyvek között adtam ki az
„Élet a Lélekben” szemináriumot, és
az „Áldjad én lelkem az Urat” éne-

keskönyvet. Ezek a könyvek országosan elterjedtek. Az Úr kegyelme
sokakat megérintett a könyveken
keresztül, és ezért nem győzök hálát adni. Sokan felfedezték a zsinaton megfogalmazott egyházképet,
Krisztus titokzatos testét, amelynek
szolgálatára mindenki hivatott.
Úgy gondolom, az Úr csodálatos dolgokat művelt az elmúlt harminc év
alatt Magyarországon a karizmatikus
megújuláson keresztül. Dicsőség és
hála Neki, mindörökké!
Katona István atya

a lelkigyakorlatok. De mindenkinek,
azoknak a szervezőknek is, akik már
sokszor vettek ilyenen részt, újra és
újra felfrissült a hite.
Főként a Lélek szemináriumok nyomán létszámban is gyarapodtunk.
Jelenleg 25-30 állandó tagunk van.
A nagyobb létszám és a tagok eltérő időbeosztása miatt 3 csoportban
jövünk össze hetente (az egyik csoport a Szent Anna katolikus öregek
otthonában) és havonta egyszer egy
összközösségi alkalmon találkozik az

Közösségünk összejövetelei nyíltak,
számon tartjuk egymást, de nincs
tagfelvételi procedúra, tagdíj vagy
egyéb határozott megnyilvánulása a
tagságnak, csak egy rövid szabályzat, melyet ha valaki elolvas és elfogad, és egy összközösségi alkalmon
kijelenti, hogy ezek ismeretében tag
akar lenni, akkor tagnak számít.
Rendszeres közösségi alkalom még
az évenkénti közösségi lelki nap,
melyet augusztus utolsó szombatján
szoktunk megtartani. Ez a közösség
tagjainak szól, és mindig vendég tanítókat hívunk. Az évek során voltak
nálunk az Új Jeruzsálem Közösségből, Törökbálintról, az Új Aratás Közösségből testvérek, akiktől mindig
valami újat, felfrissítőt kaptunk.
Ezen kívül alkalmanként szalonnasütéstől kezdve homokkomáromi
lelkigyakorlatig sokféle közös programunk volt, melyeken a közösség
kisebb-nagyobb része részt vett
annak függvényében, ki tudott erre
időt szakítani.
Sokáig csak „Szabadhegyi Imaközösség” -nek neveztük magunkat
székhelyünk alapján, de 1999-ben
úgy éreztük, nevet kell választanunk. Több ötlet is felmerült, de egy
Biblia-nyitás nyomán egyik testvérünkben „Az Úr Asztala Közösség”
név merült fel, amit rövid idő alatt
szinte mindenki teljes szívvel el tudott fogadni. Számunkra ez a név
azt jelenti, hogy egyrészt mi csak
egy asztal vagyunk, mely eszközül
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Közösség
Az Úr Asztala Közösség

A Győr-szabadhegyi plébánián fogadott be minket, Németh Attila atya,
és azóta is ez maradt a törzshelyünk.
(Az évek során új plébánost helyeztek ide, Rédly Elemér atyát, aki
szintén támogatja közösségünket.)
Az induló 6-7 fős létszám ismerősök invitálásával hamar 10 körülire
nőtt, és kb. egy év után úgy éreztük,
magunknak is kell Szentlélek Szemináriumot szervezni. A környezetünkben élő, megújulásbeli pap testvérek (pl. Szabó Tamás atya, Botond
atya, Titusz atya) elfoglaltsága miatt
azonban arra kényszerültünk, hogy
magunk tartsuk a tanításokat, és ők
csak akkor jelentek meg, ha feltétlen
szükség volt erre (életgyónás, küldetési mise). Ehhez - utólag már látjuk, nagy bátorság volt szükséges,
de az Úr megáldotta ezt a bátorságot, mert megtapasztaltuk a Lélek
működését. A nagyjából évente tartott Lélek szemináriumok azóta is a
közösség szolgálatai közé tartoznak.
Ellanyhuló hitű testvérekben gyulladt fel a szeretet Jézus iránt, felnőtt
korban megtért testvérek hite vált
mélyebbé, voltak, akiknek a New
Age vonzásából való kiszakadáshoz adták meg az első lökést ezek

egész közösség. Ezek az alkalmak
egyben egész napos szentségimádást jelentenek: napközben csendes
imádásban váltjuk egymást, este közös imaóra, szentmise és összközösségi összejövetel.
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Közösség

Közösségünk 1996. húsvétja után alakult egy Szentlélek Szeminárium nyomán,
melyet Szabó Tamás atya
tartott egy javarészt családosokból álló csoportnak.
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szolgál az Úrnak, másrészt ez az
asztal a testvéri közösség helye is.
Az évek során egyre jobban kapcsolatba kerültünk a közeli ménfőcsanaki Evangelizációs Centrummal. Az
ottani kurzusok valamelyikén szinte minden tagunk részt vett, a hó
végi karizmatikus miséken az utóbbi
években javarészt közösségünk adja
a zenei szolgálatot is és több más
kapcsolat is kialakult. Szolgálataink
köre közben bővült: először közösen
elvégeztük, majd 2 alkalommal magunk is megtartottunk egy lelkigyakorlatot a belső sebek gyógyulásáról. Tavaly az Emmánuel Közösség
által vezetett, egyedülállóknak szóló
ÁVE lelkigyakorlat megszervezésében segítettünk Győrben.
Istentől kapott vezetésnek veszszük, hogy úgy alakult: a lelkigyakorlatokkal szolgáljuk testvéreinket
és az Evangélium terjedését. Ezen
a szolgálaton kívül ki-ki a saját egy-

Könyvajánló
Részlet Katona István atya
ajánlásából:

Könyvajánló

házközségében részt vesz a karitatív
munkában, az egyházközség életében, hitoktatásban, mivel azonban
több helyről valók vagyunk, ezek kevésbé összefogottak.
Augusztus végén ünnepeltük közösségünk 10 éves jubileumát. Számot
vetettünk, mi is történt ez alatt velünk, és azt láttuk: hibáink nem
voltak képesek feltartóztatni az Úr
terveit. Hála ezért a Szentléleknek!
Megemlékeztünk a 10 év alatt az
Úrhoz költözött két testvérünkről
is, Ibolya néniről, aki idős korában,
betegségben halt meg, és Hornung
Andrásról, aki 10 évig volt a közösség vezetője és idén nyáron autóbalesetben hunyt el. Hisszük, hogy
a szentek közösségében egyek maradtunk, de azért emberileg sajnáltuk, hogy most nincsenek velünk.
A hálaadó misén jelenlegi tagjainkkal
együtt mintegy hetvenen voltunk.
Sok szervezési nehézség után végül

„Cantalamessa ferences atya könyve egyszerűen fantasztikus! A keresztény élet olyan igazságaira hívja fel a ﬁgyelmünket, amelyekről
nem is álmodtunk. A szentírás egyegy mondatát elemezve, elvezet a
hit mélységeibe. Amikor olvasod,
hirtelen elönt a fény, és utána az
öröm afelett, hogy milyen nagyszerű az élet Krisztusban. Felismered,
hogy Isten mennyire jó, és milyen
nagy ajándék, hogy meghívott a
vele való közösségre.
Megmutatja azt is, hogy a belső növekedés mennyire fontos, sőt kívánatos, mert a növekedés a kulcsa
a boldogságnak. Ez a növekedés
egy állandó folyamat, amelyet a
Szentlélek hoz létre bennünk. Rohanó világunkban, amikor kapkodva esszük meg ebédünket is, meg

is az Úr megadta, hogy örülhettünk
egymásnak is, beszélgethettünk az
agapén régi tagokkal (akik közül
van, aki azóta újra eljött közénk) és
csendes örömmel lehettünk együtt.
Kérjük az Urat, tisztítson, alakítson
minket és tegyen alkalmassá az Ő
szolgálatára, hogy asztal lehessünk,
melyre az Úr teste van kihelyezve
és amelyet a testvéri közösség ül
körbe.
Horváth András

Raniero Cantalamessa: „Élet Krisztusban”
Fordították: Dr. Szabó Tamás p, Pálmai Zsuzsanna, Bobay Orsolya
Marana Tha sorozat 128

kell állni és időt fordítani az igazán
fontos dolgokra: Istenre, lélekre, elmélkedésre, imára, szeretetre...”
Gondolom, nem vagyok egyedül
azzal, hogy lelkes olvasója vagyok
Cantalamessa atya könyveinek. A
„Megújulás a Szentlélekben” című
munkáját ma is a karizmák teológiai
alapirodalmának tekintem, sokszor
veszem kezembe, ha másért nem
azért, hogy pontosan idézzem deﬁníció értékű megfogalmazásait. Ez
az ötödik magyar nyelven megjelenő
műve. Lelkigyakorlati feldolgozása
Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének,
melynek külön érdekessége, hogy
nem csak katolikus híveknek szólt,
ezért különösen is törekedett Cantalamessa atya az ökumenikus szándékú megfogalmazásokra, és olykor pl.
Luthertől is kölcsönöz idézeteket.
A fejezetek vezérszavai akár egy újraevangélizációs program címszavaiként is alkalmazhatók lehetnének:

 Isten
szeretetének örömhíre
 A gonoszság titka és a
bűn zsoldja
 Megigazulás és
megtérés; megigazulás a hit által
 Krisztus szenvedése a mi bűneinkért
 Krisztus feltámadása a mi reménységünk forrása
 Isten szenvedésének titka, az
Atya együttszenvedése
 A bűntől való szabadulás
 A Szentlélek életet adó törvénye
- Új Pünkösd az Egyház számára
 A „Szentlélekben való” imádság
 A keresztény szeretet
 A keresztény alázat
 Az Istennek való engedelmesség
a keresztény életben

 A keresztény tisztaság
Mindemellett, Cantalamessa atya
jelen írása nem könnyű olvasmány.
Érezhető, hogy több alkalommal tarthatott ebből előadást, változó összetételű hallgatóság előtt. Olykor szinte
kisejlenek benne a későbbi betoldások és alakítgatások, melyek megmegtörik a korábbi írásaiból már jól
ismert gördülékenységét, nehezítve
olykor a vezérgondolat ﬁgyelmes
követését. Polcról levéve, útközbeni
olvasmányként talán kevésbé ajánlanám, nem csak a fenti okok miatt,
hanem mert az egyes fejezetek kellő

ﬁgyelemmel való követéséhez előnyös a Római levél vonatkozó fejezetének is az ismerete. Ez valóban egy
lelkigyakorlati igényességű alapdokumentum. Elkéri az időt, ﬁgyelmet,
csendet..., s akkor bőségben termi
meg gyümölcseit. Azoknak ajánlom,
akik elszántak arra, hogy teljesen
odaszánással az előadó atya szavaira
ﬁgyeljenek, lelkigyakorlati mélységben, és készek arra, hogy indításai
valósággá váljanak saját életükben.
Aprócska záró kérdésem inkább a
fordítókhoz szól: a „kerügma” szó
valóban ennyire polgárjogot nyert

Jézusért éltek

már az egyházi nyelvezetben, hogy
természetességgel, lábjegyzet nélkül legyen vissza-visszatérőn használható? Olykor úgy éreztem, a hagyományos „igehirdetés”, „tanítás”,
vagy „prédikáció” is megfelelt volna a vonatkozó helyeken, még ha a
„kerügma” következetes használata
által ki is sejlenek a szerző szavait
hitelesen, kellő mélységben, és annak teljes tartalmi spektrumában
visszaadni szándékozó fordítók érzékelhető szándékai.
Wildner Dénes
Emmausz Közösség

Könyvajánló
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SALKAHÁZI SÁRA

szociális testvér (1899-1944)

Eredeti nevén Schalkház Sára, a kassai Schalkház szálló
alapítójának unokája. 1899. május 11-én született Kassán. Fiatal kora a tehetséges, helyét kereső ember próbálkozásait mutatja. Tanítónői oklevelet szerez a kassai

Sok külső és belső megpróbáltatás tüzében kapja meg
a belső szabadság és békesség kegyelmét. Küzdelmes
útjáról naplójának feljegyzései tanúskodnak. Legfőbb
törekvése, életcélja, hogy egészen átadja magát Isten
és az emberek szeretetére és szolgálatára: „Nagyon,
egészen, mindenestül a Tied akarok lenni, hogy nagyon, egészen, mindenestül dolgozhassam Neked, érted!” – írja.

H ír l ev é l

5

Jézusért éltek

Orsolya nővéreknél, de a világháború után az új (csehszlovák) államhatalom által megkövetelt hűségeskü
miatt elhagyja a tanári pályát, amit nem is érez igazán
magáénak. Rövid ideig tisztviselőként dolgozik, majd
könyvkötőként, utána egy kalapüzletben – s közben
bekapcsolódik a kisebbségi irodalmi és politikai életbe.
Állandó munkatársa több felvidéki magyar lapnak. A
publicisztikai írások mellett kisebb szépprózai művei is
megjelennek a lapok hasábjain. Fekete furulya című első
novelláskötete 1926-ban jelenik meg. 1926-tól három
éven át szerkeszti a NÉP című lapot, a csehszlovákiai
Országos Keresztényszocialista Párt hivatalos újságját.
Pártvezetőségi tag, s részt vesz a Csehszlovákiai Újságírói Szakszervezet munkájában is.
1927-28-ban megismerkedik a szociális testvérekkel.
Ekkor már napi áldozó; mégis nem kis küzdelmébe kerül, hogy önállósághoz, kávéházhoz, dohányfüsthöz,
újságírók társaságához szokott szabad életvitelét elhagyva kövesse Isten hívását a fogadalmas életre. Hogy
szenvedélyét legyőzze, lelkiatyja tanácsára halálos bűn
terhe alatt megfogadja, hogy többé nem nyúl cigarettához. 1929-ben elfogadják jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába, ebbe a ﬁatal női közösségbe. 1930
pünkösd vasárnapján már szabad szívvel teszi le első
fogadalmát. Mottójául Izaiás próféta szavait választja:
„Ecce ego, mitte me!” (Íme itt vagyok, engem küldj!).
Örökfogadalma alkalmából sem választ új mottót, hanem megtoldja ezt egy „Allelujá”-val.

Jézusért éltek

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele
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Istennek szentelt élete jelmondatához s szíve vágyához
híven valóban minden képességét, erejét, szívét-lelkét
a „Megszentelő Szeretet” szolgálatába állítja. Elöljárói
alkalmat adnak neki arra, hogy sokféle beosztásban,
különböző szolgálatokban és helyeken kamatoztassa
szociális érzékenységét, szervező képességét, írói tehetségét. Karitász-munkát szervez, irányít először két éven
át Kassán, majd Komáromban, ahol ellátja a Népjóléti
Központ irodai munkáját, felügyel az ötszáz személyes
gyermekkonyhára és a szegények menhelyére, vezeti a
Liturgia könyv- és kegytárgykereskedést, s mindemellett még hitoktat is. 1931-től négy éven át szerkeszti
és kiadja a Katolikus Nő című havi folyóiratot; elindul
a szlovákiai magyar községekbe és városokba leányegyesületeket alapítani, előadásokat tartani, ismertetni
a katolikus leányifjúsági mozgalmat. 1933-ban megbízást kap a szlovákiai Püspöki Kartól az országos nőmozgalom szervezésére. Ennek irányító szerveként alakítja
meg Eszterházi Lujzával és másokkal együtt a Katolikus
Nőszövetséget.
Közben még marad némi ideje az írásra is (ki tudja, mikor). A publicisztika és a novellák mellett egy regényen
is dolgozik (1927 és 1933 között), melynek a Mindennapi
kenyerünk címet adja.
1937-ben közelebbről megismeri a brazíliai magyarság
sorsát, levelezést folytat az ottani magyar bencés atyákkal. Mély vágyat érez a brazíliai misszió iránt. Elöljárója,
Slachta Margit testvér áldását adja tervére. Az út előkészítése végett Budapestre kerül, de a háború kitörése
végül is megakadályozza a terv megvalósulását.
Sára testvér ezekben az években sokféle munkakörben
működik, mindig oda osztják be, ahol éppen nincs ember.
Többek között tanít a Katholikus Női Szociális Képzőben,
két évig a Felvidéken és Kárpátalján dolgozik mint szociális előadó és gondozó; 1941-től a katolikus Dolgozó
Nők és Leányok Szövetségének országos vezetője és a
mozgalom lapjának szerkesztője lesz. Elkezdi a Balaton
mellett az első magyar munkásnő népfőiskola építését,
Budapesten több munkásleány otthont nyit, tanfolyamokat szervez. Kezdeményezésére munkásotthon céljára
kibérelik a IX. kerület Bokréta u. 3. sz. alatti házat.
1943-ban iktatják a szentek sorába Árpád-házi Boldog
Margitot. Sára testvér misztériumjátékot ír Szent Margitról, Fény és illat címmel, melyet 1944. március 19én, a német megszállás napján adnak elő Budapesten.
A Margit szájába adott felajánlás Sára testvér Istennek
való feltétlen önátadását is kifejezi: „Ha áldozat kell, itt
vagyok! Rajtam végy be mindent!”
Slachta Margit testvér kezdettől fogva felvette a küzdelmet a hazánkba is beszivárgott nemzetiszocialista ideológia ellen, s a testvéreket is bevonta ebbe a nem kis
veszélyekkel járó szellemi ellenállásba. A német megszállás után megnyitja a Társaság házait az üldözöttek
előtt, s azok megtelnek hamis papírokkal felszerelt bújtatottakkal. Sára testvér maga is aktívan részt vesz a
menekítésben, bár tisztán látja annak veszélyességét.
A balatoni villában például harminc menekített él, Sára
testvér gyakran odautazik, nyugtat, elrendez, gondoskodik ellátásukról, hatóságokat békít. Az imádságból merít
erőt az emberfölötti munkához, különösen az utolsó hónapokban.

1943 szeptemberében az egyre nehezedő körülmények
között belső indítást kap Istentől a szolgálat Krisztussal
egyesült leghatékonyabb formájára: elöljárói engedélyével felajánlja önmagát áldozatul a Társaságért. 1943.
szeptember 14-én a következőket írja naplójába: „Tele
van a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel. Az indítást,
hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. …” Nemsokára két főnöknőjének jelenlétében a szociális testvérek budapesti anyaházában, a
Thököly út 69. szám alatt lévő kis Szentlélek-kápolnában
az oltár előtt térdelve elmondhatja felajánló imádságát.
Részlet ebből az imából:
„… ó legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság
és a Testvérek iránti hálából és szeretetből fölajánlom
magam mint a TÁRSASÁG ÁLDOZATÁT azon esetre, ha
egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése
következnék be…
Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt
váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és
gyengék életéért és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől:
Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt. …”
Sára testvér életáldozatát elfogadta Isten: 1944. december 27-én vitték el a nyilasok a Bokréta utcai
munkásnő otthonból, néhány menekítettel együtt. Még
aznap este belelőtték őket a Dunába a pesti alsó rakparton. (A vértanúság helyét ma emléktábla őrzi.)
Egy szociális testvérnek az üldöztetés, a bombázások és
az ostrom súlyos óráiban gyakran volt az a belső megérzése, hogy egy hang biztatja: „Nem vész el közületek
senki, csak aki maga akarja!” S valóban így történt:
Sára testvér kivételével valamennyi szociális testvér
túlélte ezeket a szörnyű eseményeket.
Salkaházi Sára boldoggá avatási eljárásának megkezdését a szentszék 1997 januárjában engedélyezte. 2006.
április 28-án XVI. Benedek pápa a boldoggá avatási dekrétumot aláírta, boldoggá avatására 2006.
szeptember 17-én a Budapesten került sor.
Az „Ének és sóhaj – Krisztus legendák” c. kötetet
első ízben 1947-ben adták ki
a Szalézi Művek gondozásában.
Salkaházi Sára, a szociális szeretet apostola címmel 1998-ban jelent meg dr. Schéda Mária testvér
szerkesztésében egy Sára testvér kisebb írásait tartalmazó kötet (a Szociális Testvérek Társasága
és a Korda Kiadó gondozásában).
Sára testvér életrajza részletesebben a következő
kötetekben olvasható:
Puskely Mária: Akik a jobbik részt választották (Róma,
1978)
Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért(Ecclesia, Bp., 1985)
Mona Ilona és Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete
és munkássága (Ecclesia, Bp., 1989)
Sára testvérről folyamatosan jelentek meg írások, előadások A Lélek Szava c. katolikus lelkiségi lap
utóbbi évfolyamaiban.
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Kedves Testvérek!
Az újonnan választott Nemzeti Szolgáló Bizottság tagjait nem mindenki
ismeri, ezért minden egyes Hírlevélben bemutatkozik közülünk valaki.
Először az új tagokat ismerhetitek
meg s utána mi, már korábbi NSZBs tagok is sorra kerülünk.
Reméljük, hogy ez is hozzásegít ahhoz, hogy a köztünk lévő kapcsolat
épüljön.

Egyik fontos feladatunk, hogy az Országos Tanácsot is megújítsuk.
Azt kérjük az új, vagy megújított tanácstagoktól, hogy képviseljenek 30
főt akár egy közösségen belül, akár
többet összefogva.
Feladatuk lesz az információ áramlás
elősegítése oda
vissza azon túl,
hogy együtt kérjük a Szentlélek vezetését egyházunkra.

Ha nincs még tanácstagotok, és kis
létszámúak vagytok, hívjatok minket a 06-1/ 877-48-03-as számon,
hátha tudunk nektek javasolni valakit. Az üzenetrögzítőt is bátran
használjátok☺
Legyünk nyitottak a Lélekre,
hogy betölthessen minket, szeretteit.
Bartha Angéla SSS
az NSZB elnöke

Bemutatkozik a Szolgáló bizottság
Hegyháti Tibor atya bemutatkozása
Hegyháti Tibor vagyok, 1974. december 16-án születtem Dombóváron. Az általános iskolát ott
végeztem, majd jelentkeztem Lengyelre a mezőgazdasági iskolába.
Arra gondoltam, hogy kertész leszek, s ez a szakma
tetszett is, de egy hét után világossá vált számomra,
hogy traktorosnak jöttem. El is akartam hagyni az
iskolát, de édesapám nem engedte. Akkor én arra
gondoltam, hogy úgy bírom ki, ezt a 3 évet, hogy
úgy fogom fel a kollégiumot, mint egy tábort. Jól
döntöttem, mert a 2. év elején történelmi tanulmányi kirándulásra mentünk Budapestre. Az egyik iskolatársam akkor tért meg, és mindenkinek beszélt
a buszon Istenről, így nekem is. Adott is egy könyvet: Paul Yonggi Cho koreai pásztor írta, s a címe
az volt: Negyedik dimenzió. Megragadott benne az,
hogy tárgyi dolgokat is lehet kérni Istentől. Mikor
elolvastam, szerdán, azt mondtam: -Isten, ha vagy,
péntekre kapjak szüleimtől egy magas szárú puma
cipőt, mert az volt a menő ‘90-ben, s követni foglak Téged! S képzeljétek, megkaptam, s így tértem
meg. Ma már tudom, hogy ez Istenkísértés...
Ez a lány pünkösdista volt, de a faluban csak katolikus hittan volt, így egyszer betévedtem, s ott ragadtam. Így templomba is eljutottam, s megtetszett
a papság, de nagyon bölcsen azt mondta az atya,

elhívás nélkül ne legyek pap. Ez tetszett, és vártam Isten
hívására, mely 1991. január 23-án történt meg. A szakmunkásképző után Dombóváron leérettségiztem, addig
a helyi szociális otthonban dolgoztam segédápolóként.
Közben egy iﬁ közit is vezettem. A karizmatikus megújulással Tardif atya: Jézus él című könyvén keresztül kerültem kapcsolatba, majd Péliföld-Szentkereszten élőben
is tapasztaltam a karizmákat 1992-ben. 1995-ben kerültem a szemináriumba és 2001-ben szenteltek pappá.
Papi jelmondatom: “Mindig a szegények és kitaszítottak
pártján fogok állni” (Tamási Áron). Mohácsra kerültem
káplánnak és ott meg is dőlt az a nézetem, hogy én majd
szélesre tárom a plébániaajtót, s bejönnek az emberek.
Ez az Átalakulások című ﬁlm hatására történt. Rájöttem,
hogy evangelizálnunk kell, utcán, családlátogatásokkal.
Két évig Szekszárdon voltam káplán, majd 2004 óta itt
vagyok Görcsönyben. Igazi missziós vidék. Nagyon sok
jó elődöm volt, de elkötelezett helyi emberek nem voltak, mikor idekerültem... Isten sok könny és szenvedés
által megtéréseket munkált ki, és lassan kezd átalakulni
a falu, illetve falvaim, mert 14 van belőlük, és kilencben
én vagyok a kisebbség, de ez nem zavar, mert elég jó a
kapcsolatom a cigány testvérekkel. Nagyon szeretek misézni, gyóntatni, közösségeket szervezni. Próbálom jelmondatomhoz híven keresni és szeretni a szegényeket.
Úgy érzem, helyemen vagyok és nagyon boldogan élek
papként. Ámen

Hírek

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás hírei
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XVI. Országos Karizmatikus
Találkozó
XVI. Találkozó

CHARLES és SUE WHITEHEAD
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Charles és Sue a
Durham University-n talált egymásra, 1966-ban
házasodtak össze, négy gyermekük
és négy unokájuk van. Angliában,
Chalfont St. Peterben élnek. Charles római katolikus vallású, Sue
anglikán. Mindketten egy ökumenikus imacsoportban tértek az élő
hitre 1974-ben.
Sue keresztény találkozók és konferenciák kedvelt előadója helyi,
országos, nemzetközi szinten és
egy ökumenikus imacsoport vezetője. A GOODNEWS Magazinban a
“Másik fél” című állandó rovat szerkesztője, melynek cikkei 2003-ban
könyv formájában is megjelentek.
Charlesszal együtt az “Ünnepelj” elnevezésű keresztény családkonferencia főszervezője. A Charismata
(Angol Karizmatikus Vezetők minden évben megrendezésre kerülő
Konferenciája) tagja. Hosszú évekig
vezette a Christian Viewpoint (Keresztény Nézőpont) helyi irodáját.
Miután a gyermekeik felnőttek, ideje nagy részében Charles-t segíti,
együtt dolgoznak és utaznak.
Charles papíripari szakmai karrierjét követően teljes munkaidőben

a kereszténységet szolgálja. Több
mint 20 évig az Angliai Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzeti szolgáló bizottságának vezetője volt. 10
évig a ICCRS (Nemzetközi Katolikus
Karizmatikus Megújulási Szolgálat)
elnöke volt, amely a Római Katolikus Egyházon belül a Karizmatikus
Megújulás legfőbb koordináló szerve, és Rómában, a Vatikánban van
a székhelye.
Jelenleg az ICC (Nemzetközi Karizmatikus Konzílium) elnöke, mely a
Szentlélekben való megkeresztelkedést, az egyházak közötti együttműködést és azok egységét és az
evangelizációt hirdető ökumenikus
testület. 2004-ben, egyedüli nem
pünkösdista tagként meghívást kapott az Azusa Street Centennial Cabinet-be szolgálatra.
Charles rengeteget utazik, helyi, országos, nemzetközi konferenciákon
tart előadást. A “Pünkösd az életért” című első könyvét hat nyelvre
fordították le. Rendszeresen jelennek meg publikációi. A GOODNEWS
(Örömhír) főszerkesztője, a CHRISTIANITY (Kereszténység) és a THE
PASTORAL REVIEW Magazine (Lelki-

pásztori Szemle) szerkesztői tanácsadója.
Amellett, hogy a Gerrards Cross-i
Szent József templom aktív tagja,
számos helyi, egyházmegyei és országos egyházi és speciális egyházi
szolgáló bizottság tagja. Sue-val a
keresztények közötti nagyobb megértésen és együttműködésen dolgozik.
A püspöke nemrégiben ifjúság pasztorációs feladattal bízta meg. A Püspöki Konferencia Evangelizaciós Ügynökségének és a Katolikus Ifjúsági
Szolgálatnak a tanácsadója. 2000-től
az első keresztény rádió vezetője,
1996-tól a Katolikus Evangelizaciós Szolgálat elnöke. A HARVESTERS
(aratók) hálózat alapítója, melynek
célja, hogy a férﬁakat bátorítsa és
megerősítse keresztény a hitben.
2003-ban II János Pál pápa egyházi spirituális szolgálatainak elismeréseként a Szent György lovagrend
lovagjává ütötte.
***
A Hírlevél következő számában közöljük Charles Whitehead-nek a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 2007-es Országos Találkozóján
elhangzó beszédét.
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ZIKKARON
A Hét Láng Közösség gyógyító ima-összejövetele. Az
összejövetel nyitott, mindenkit szeretettel vár Kovács
Gábor atya. Az alkalmakat januártól májusig bezárólag
minden hónap harmadik péntekén tartjuk.
Időpont és helyszín: este 6 órától 8 óráig az Apáczai
Csere János Gimnáziumban (Bp. V., Papnövelde utca, a
Központi Szemináriummal szemben).

Emmánuel Közösség
1 óra Jézussal!
Szeretettel várunk mindenkit nyitott szentségimádásunkra hétfőnként, 18:30-tól a Váci utcai Szent Mihály
templomba. (Budapest V. ker. Váci u. 47.)
Rövid bevezetés után következik az 1 órás csendes
szentségimádás, majd lehetőség nyílik egy kis beszélgetésre is.

AVE három hétvége egyedülálló szülők
részére
Kiknek szól? Szülőknek, akik egyedül vannak, mert
 elváltak
 külön élnek
 soha nem házasodtak meg vagy
 özvegyen maradtak.
A következő három összefüggő hétvégéről az érdeklődőknek jelentkezési lapot küldünk a helyszín és az időpont megadásával. A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról is.
Információ: tel.: 06/30-476-9659, Email: info@emmanuel.hu; Internet: www.emmanuel.hu

Verona közösség, Mágocs
Medjugorjei zarándoklat
az ifjúsági imatalálkozóra
2007. júl. 31- aug.6-ig. Mágocsi indulással, pécsi felszállással. Szállás Olgánál, a magyar tolmácsnál. /jelentkezés: Jágerné S. Enikő 30/656-9395/ email: jagereniko@
freemail.hu
Elérhetőségeink: Verona közösség Mágocs, Templom
tér 8. 7342.
Köz. vez.: Jágerné Sterner Enikő Mágocs, Jókai köz 4.
/tel., email fent/

Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs
Centrum
Szent András Evangelizációs Iskola kurzusai
Március 15-18, Emmausz kurzus Baja, vezeti Adolf Tamás, jelentkezés: adolft@freemail.hu

Március 16-18, Fülöp kurzus Kecskemét, vezeti Mészárosné Márti, jelentkezés és infók is nála, 06 30 482
1940 vagy Néma Attilánál
Március 23-25 Fülöp kurzus, Kalocsa, vezeti Serbán
Attila, jelentkezni Mészárosné Mártinál lehet, tel: 06
30 482 1940, e-mail: gaboratya@wll.hu (Jeney Gábor
atyánál)
április 28–május 1. - Az evangélium 7 ﬁatalja
kurzus – Győr-Ménfőcsanak
július 7–15. - Pál kurzus – Győr-Ménfőcsanak
július 17–22. - Isten Országa – közösség kurzus – GyőrMénfőcsanak
július 23–29. - János kurzus – Győr-Ménfőcsanak
augusztus 16–20. - József Barnabás labor – Győr-Ménfőcsanak
Bővebb információk és elektronikus jelentkezési lehetőség: http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

Programok

Programok

A Szent Ignác Lelkiségi Iskola
programjai
Március 2-4. - A Szent Ignác Iskola munkatársainak
képzése, Ménfőcsanak
Március 15-18. - Eszter kurzus (a közbenjárásról), Ménfőcsanak
Március 23-25 - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Sopron, jelentkezés: Németh Mihály, email: team.sopron@yahoo.de Tel: 20/9256-440 (szállás korlátozott számban)
Március 30-április 1. - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Hódmezővásárhely, jelentkezés: Tóth István,
tel: 0620 3128101; e-mail: pityu6905@freemail.hu
Április 13-15. - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Ada, Szerbia
Április 20-22. - Szabadító szolgálat, Kalocsa
Május 11-13. - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Pécs
Május 4-6. - Keresztút belső gyógyító szolgálat,
Ménfőcsanak
Május 18-20. - Szabadító szolgálat, Ménfőcsanak
Június 8-10. - Keresztút belső gyógyító szolgálat, Pécs
Június 22-24, - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Gombos, Szerbia
Június 22-24, - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Kunszentmárton
Június 29-július 1. - Szabadító szolgálat,
Kunszentmárton
Augusztus 1-3. és 4-6. - 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 21-23. - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Nagytevel
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Szeptember 28-30. - Szabadító szolgálat, Ménfőcsanak
Október 12-14. - Keresztút belső gyógyító szolgálat,
Ménfőcsanak
November 9-11. - Szabadító szolgálat, Pécs
November 23-25. - Szolgálók találkozója
November 30-december 2. - Keresztút belső gyógyító
szolgálat, Kalocsa
December 7-9. - Mária Magdolna belső gyógyító
szolgálat, Ménfőcsanak
December 14-16. - Keresztút belső gyógyító szolgálat,
Zákányszék
Az Evangelizációs Centrumban március 25-én, május
27-én és jún. 24-én du. 15.40-től 19.00-ig közösségek
délutánja: tanítás, ima, szentmise, agapé - erre mindenkit szeretettel várunk. Április és július utolsó vasárnapján NEM LESZ.
Bővebb információk és elektronikus jelentkezési lehetőség: http://szentignac.ujevangelizacio.hu/ és tunde.
lidia@t-online.hu

Szeged
Minden hónap elsőpéntekén este 8-kor közösségi szentmise a Szeged-felsővárosi Minorita templomban. Előtte
fél óra dicsőítés vagy szentségimádás, az est folyamán
gyóntatás lesz.
(Fontos: ekkor gyűjtjük össze a szegedi közösségek
által felajánlott 1000.-Ft/közösség/hó támogatást az

evangelizáció elősegítésére, amit csekken juttatunk
el az NSZB számlájára!)

Családok Jézusban Közösség
2007. április 13-15. között Szexualitás a házasságban
címmel tart lelkigyakorlatot a Családok Jézusban Közösség Kismaroson, a Ciszter nővéreknél. A lelkigyakorlatra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezési
lapot a következő elérhetőségek valamelyikén lehet
igényelni: http://www.par-beszed.hu/m03.html; lelkigyakorlat@par-beszed.hu; tel.: 06-20-983-2142 (16
óra után)

Missio Christi - Élő Keresztút
Szeretettel hívunk 2007. március 31-én szombaton,
délután 3 órától az Élő Keresztútra, amely a
Budai Vár déli rondelláján lesz. Találkozó a Clark
Ádám téren, a Sikló alsó állomásánál. Az ezt követő
szabadtéri szentmise (és gyónási lehetőség), a nagyheti szentidőre készít fel. Várjuk azok jelentkezését,
akik saját plébániájukon vagy környezetükben segítik
a rendezvény népszerűsítését. Várjuk az atyák jelentkezését is, hogy a résztvevők számára gyónási lehetőséget biztosítsunk.
További információ: Missio Christi Alapítvány
1116 Bp., Fehérvári út 168-178. C. lépcsőház fsz. 35.
(tel/fax:1/877-4801 info@missiochristi.hu)
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Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele;
Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.
Felelős szerkesztő: Bartha Angéla SSS;
Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor,
Tördelés-design: Bicskei István / www.b-gs.hu
Szerkesztőség címe: 1032 Budapest, Kiscelli út 77.
Telefon: 367-5037; E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com; http://www.karizmatikus.hu
A Hírlevél előállítási költsége 200 Ft.
Példányszám: 600 db. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését.
Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással.
Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 Köszönjük!
Fotók: Tóth Attila.
A címlapon a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás nagyjai szerepelnek. E számban: Zselepszky Fábián atya
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