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„A prófétálás alapja az Úrra való 
odafi gyelés.”
Mostani témánk a következő: mikép-
pen különböztethető meg, hogy 
egy prófécia hiteles vagy sem? Ho-
gyan reagáljunk rá?
A Bibliában, Jeremiás könyvének 28. fe-
jeztbeli jelenete a megkülönböztetésről 
szól. Érdekes, hogy senki sem írt belőle 
színházi művet, drámaisága miatt töké-
letes alapul szolgálhatna. Babilon had-
serege körülveszi Jeruzsálemet. A király 
megpróbálja eldönteni, mit tegyen? Jön 
Ananiás próféta. „Ez az Úr Igéje: har-
colj Babilon királyával, én legyőzöm.” A 
másik próféta, Jeremiás így szól: „Az Úr 
mondja, hogy add meg magad Babilon 
királyának. Ha nem teszed, elpusztulsz.” 
Mit tennél ilyen helyzetben? Komoly 
döntés előtt állsz. Melyik próféta hiteles? 
Izrael királya sajnos rossz döntést ho-
zott. Nem tudta megkülönböztetni, me-
lyik tanács való Istentől?
 Jogos kérdés: honnan lehet ezt 
biztosan tudni? 
A megkülönböztetésnek több objektív 
kritériuma van. Például ha egy prófé-
ta azt mondja neked: „Kövess idegen 
isteneket!”biztosan hamis próféta. A 
Szentírásban található kilenc szabály, 
viszont nem elegendőek. Lehetséges, 
hogy Júdea akkori királya az útmutatók 
segítségével sem tudta volna eldönteni 
a kérdést. 
 Hogyan különböztetünk meg? A 
legfontosabb alapelv János evangéliu-
mának 10. fejezetében található. Jézus 
lelki igazságot tár fel: „Én vagyok a Jó 
Pásztor. Juhaim hallják, ismerik hango-
mat.” Alapvető, hogy meghalljuk és fel-
ismerjük Jézust.
 Isten prófécia által nem csak egy 
emberhez, hanem minden esetben hall-

gatósághoz szól. A prófécia nyilvánosan, 
több ember előtt hangzik el még akkor 
is, ha Isten egy embernek szánja. Töb-
beket kell bevonni annak megítélésébe, 
hogy eldöntsük, Isten szól-e? 
Figyelmeztetlek a veszélyre, amit pri-
vát próféciának nevezek. Mondjuk, 
próféciát kapsz tőlem, de arra kérlek, 
hogy másnak ne mondd el! Ezt el kell 
utasítanod. A prófécia publikus, hogy 
megítélésében többen vegyenek részt. 
Képesek vagyunk meghallani, amikor Is-
ten szól, felismerjük az Ő hangját. Ám 
együtt kell hallgatnunk Istent. Egyet kell 
értenünk abban, hogy „most Isten sza-
va szólt”. Valamint egyet kell értenünk 
értelmezésében is, hogy mit jelent az, 
amit mondott? Ez alapvető a prófécia 
megítélésében.
 Vegyünk egy gyakorlati példát! 
1975-ben Rómában karizmatikus konfe-
renciát rendeztek. Fontos esemény volt, 
mert ekkor fogadta be és ismerte el a 
katolikus egyház a karizmatikus megúju-
lást. VI. Pál pápa a szentmise végén a 
Megújulásról és az Egyházban betöltött 
jelentőségéről beszélt. A konferenciazá-
ró eseményeként Sunens érsek celeb-
rált misét a Szent Péter Bazilikában. A 
szentmise teljesen karizmatikus jellegű 
volt: nyelveken szólással, dicsőítéssel 
és próféciákkal. Érdekes dolog történt. 
A próféciák áldozás után következtek. A 
hangosítás elromlott, csak a főoltárnál 
lévő mikrofon működött. Fotók örökítet-
ték meg, amint katolikusok prófétálnak 
a főoltárnál. 
A prófétai szó, amit akkor hallottunk, na-
gyon drámai volt! Elhangzott, hogy „ne-
héz idők következnek, ám ezek közepet-
te Isten elhozza népének a megújulást 
és az evangelizáció a legnagyobb hatá-
sú lesz az eddigi történelem folyamán.” 

Voltak, akik azonnal megtapasztalták 
ennek igazságát. Libanoni testvéreink 
hazaértek a konferenciáról, és még 
azon a héten kirobbant a libanoni hábo-
rú. Aztán 17 évig folyamatosan tartott. 
Viszont a közösség, amelyik ott volt, túl-
élte. Ma egy hatalmas aratás részesei. 
Honnan tudhatjuk, hogy a prófécia hi-
teles? A Föld különböző pontjain elmél-
kedtek róla. Próbálták eldönteni, vajon 
Isten szava volt? Másutt is, több he-
lyen ugyanez a prófétai szó hangzott el: 
„Nagyon nehéz idők jönnek, de Isten 
eközben erősen fog munkálkodni.” 
 Hogyan reagáljunk rá? Nagyon 
egyszerűen. Istenben bízunk, hű-
ségesek maradunk és evangelizá-
lunk. 
A Megújulásnak tehát együtt kellett hal-
lania és eldöntenie, Isten szava volt-e, 
ami elhangzott? Az Istenre való együtt 
fi gyelés nem formai dolog. Nem úgy 
történik, hogy leülünk egy alkalom ke-
retében, majd számos szabályon ke-
resztülmegyünk, kipipálva őket! Nem is 
szavazással döntünk. Hanem fi gyelünk, 
hallgatunk Istenre, elmélkedünk és 
megosztjuk gondolatainkat. Ha tényleg 
tőle jött, akkor erősödni fog meggyőző-
désünk: „Isten szólt hozzánk.” 

 Visszatérek egy nagyobb terjedelmű 
kérdésre. A konferencia témája Jeremi-
ás könyvéből származik. Isten mondja: 
„Prófétául rendeltelek.” (Jer 1,5) Hogyan 
értelmezhetjük ezt önmagunkra? 

 Isten a Megújulást arra hívta el, 
hogy prófétai szerepet töltsön be az 
Egyházban. 
Amikor XXIII. János pápa összehívta a 
Zsinatot, következőképpen imádkozott: 
„Ennek a zsinatnak új Pünkösdöt kell 

„Prófétául  rendeltelek” 

Elhangzott a Katolikus Karizmatikus Találkozón, 
2009. november 7-én, Budapesten. Előadó: Bruce Yocum

Prófécia és megkülönböztetés 
az Egyházban

TanításTanítás
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elhoznia az Egyházban.” A Zsinat során 
szó volt karizmákról: a Szentlélek aján-
dékainak fontosságáról az Egyházon be-
lül. 
Néhány évvel a Zsinat után váratlanul 
kezdődött el karizmatikus megújulás: a 
leggyorsabban növekvő mozgalom az 
Egyházban, ami valaha is létezett. Nem 
egy aprócska jelenség! 
 Miután megkeresztelkedtem a 
Szentlélekben, elmentem anyukámhoz, 
aki hívő katolikus volt. Elmeséltem neki, 
hogyan keresztelkedtem meg Szentlé-
lekben, és hogyan szóltam nyelveken. 
Mire ő így szólt: „Egész életemben ka-
tolikusként éltem, ilyen dolgokról sosem 
hallottam. A nyelvi ima nem olyasmi, 
amit katolikusok tesznek.” Szinte sen-
ki nem szólt nyelveken annak idején! 
Megpróbáltam meggyőzni anyát, hogy 
rendjén van, ha katolikusok nyelveken 
szólnak, de nem sikerült. Nagyon új do-
lognak számított! 
Sok évvel később anya nagyon beteg 

lett. Imádkoztam. Isten szólított, hogy 
menjek, imádkozzak szüleim Lélekke-
resztségért. Beszéltem nekik erről, s 
vártam ellenvetésüket. Mindketten azt 
mondták: „Csodálatos! Imádkozz ér-
tünk!” Sokkolt a helyzet. Nem voltam 
felkészülve. 
Másnap néhány barátommal tértünk 
vissza imádkozni értük. Anyukám addig-
ra kórházba került, ezért csak édesapá-
mért tudtunk. Megkapta a Lelket. Azon-
nal nyelveken kezdett imádkozni. 
Elmentünk a kórházba, hogy édesanyá-
mért is imádkozzunk. Nem tudtam, hogy 
a szolgálatban lévő nővér közösségünk 
tagja. Ő intézte el, hogy senki ne zavar-
jon minket. Édesanyám nehezen tudott 
beszélni, hasonlóképpen azokhoz, akik 
agyvérzést kaptak. Imádkoztunk érte. 
Ő is, mint édesapám, egyből nyelveken 
szólt. Két nappal később kómába esett, 
majd röviddel ezután meghalt. 
Hála Istennek, hogy az Úr azt mondta, 
imádkozzam a szüleimért, és képes vol-

tam engedelmeskedni neki! Anyukám is 
megtapasztalhatta, hogy a Megújulás 
Istentől van, s nem csak néhány katoli-
kus számára! A Megújulás része annak, 
amit úgy nevezünk: keresztényként élni. 
A karizmák megtapasztalását, a Lélek 
megtapasztalását Isten az Egyház szá-
mára rendelte el. Miért nyitott meg min-
ket a II. Vatikáni Zsinat, hogy megértsük 
a karizmákat? Miért kezdte el Isten ki-
önteni az Ő Szentlelkét ilyen erőteljesen 
a Zsinat után? Úgy gondolom, mindezek 
összefüggnek a próféciával, ami Rómá-
ban elhangzott. „Isten népe nehéz 
időket él át. Meg kell keresztelked-
nie a Lélekben és elfogadni az Ő 
karizmáit”. 
 Meggyőződésem, hogy a Meg-
újulás az Egyházban prófétai sze-
repet tölt be! Szólnunk kell az Egy-
háznak a Szentlélek valóságáról! 
Tanúságot kell tennünk a karizmák 
működéséről! Segítsük egymást, hogy 
mindezt meg is tegyük.

Pünkösd missziójaPünkösd missziója
Az ICCRS mind II. János Pál, mind XVI. Benedek pápa bíztatására arra kér minket, 
hogy terjesszük környezetünkben a Pünkösd misszióját. Ezen a címen új rovatunk in-
dult, segítve az országban a Szentlélek-tisztelet nagyobb elterjedését.

Pünkösd kultúrájáért 
a pécsi Taize-i találkozón

Két Taize-i testvér keresett fel 2009 ta-
vaszán, hogy az őszi találkozóra szervez-
zek egy ún. műhelyfoglalkozást. Eleinte 
nem lelkesedtem a felkérésért. Pár hét 
múlva azonban a Szentlélek arra indí-
tott, hogy tegyek tanúságot az Ő nagy 
tetteiről. Írtam Taize-be, hogy vállalom. 
A hidegzuhany akkor ért, amikor a test-
vérek elutasították a Szentlelkes terve-
met és helyette azt ajánlották, hogy a 
méltányos kereskedelemről tartsak egy 
fórumot. Imádkoztam, majd a Lélek 
adott egy újabb ötletet: legyen ökume-
nikus ez az alkalom. Felkerestem a pécsi 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség lelké-
szét, Lettner Gábort. Egy másik öku-
menikus alkalomról ismertük egymást, 
így könnyen elfogadta a közös szolgálat 
tervét. Ezt már elfogadták a szervezők 
is – azzal a kitétellel, hogy rajtunk kívül 
egy nem karizmatikus lelkipásztor is ve-
gyen részt a fakultáció levezetésében. A 

pécsi evangélikus lelkésszel kiegészülve 
már megtarthattuk az alkalmat. Sajnos 
a címét sem választhattuk meg, így a 
„Menjetek, tegyetek tanítványommá 
minden népet!” „Jöjj Szentlélek!” lett a 
műhelyünk elnevezése. 
Szerettem volna közbenjárást is bele-
csempészni a két órába, de erre nem 
volt lehetőségem. Sőt, megkértek, hogy 
ne legyen dicsőítés se, mert megzavarja 
a találkozó napirendjébe beépített ima-
időket. Tehát csak egy kezdő imádságot 
engedtek, amelyet történetesen Rőmer 
Karesz vezetett – ami valahogy egy rö-
vid dicsőítéssé vált. A pünkösdi lelkész 
bizonyságtétele után tettem én tanúsá-
got, majd az evangélikus lelkész beszélt 
hosszabban. Ezek után kiscsoportos be-
szélgetések következtek, amelyek koor-
dinálását katolikus karizmatikus testvé-
rekre bíztam. 
A Lélek mindvégig tartó vezetése mel-

lett három csodát éltem át a műhely-
foglalkozás ideje alatt. Az első, hogy az 
általunk kigondolt és várt maximum 20-
30 résztvevő helyett közel 150-en vol-
tunk. Nem is jutott mindenkinek szék, 
teljesen megtöltöttük a Nagy Lajos Gim-
názium dísztermét. A második a „pécsi 
nyelvcsoda”. Ez egy nemzetközi találko-
zó volt, ahol minden fakultációs foglal-
kozást tolmácsoltak. Minket viszont szo-
rított az idő, és ezt el akartuk kerülni. 
Az Úr megadta azt, hogy a 150 ember 
mind magyar volt, értette mindenki a 
tanúságtételünket. A harmadik csoda 
az egység ajándéka volt: különböző fe-
lekezetű teológusok (és nem csak kariz-
matikusok) egy ügyért, közösen tudtak 
és akartak szolgálni. Hála és dicsőség 
legyen ezért a minket éltető és vezető 
Szentléleknek!

Listár István
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Pünkösd missziójaPünkösd missziója
Itt az idő, hogy felkészüljünk idén is Pünkösd kultúrájának terjesztésére, amit mind II. János 
Pál, mind XVI. Benedek pápa kért a Karizmatikus Megújulástól.
Konkrétabban ez azt jelenti, hogy Pünkösdig imádkozzunk el egy kilencedet, valamint hogy 
Pünkösd napján tartsunk egy fél napos ünnepséget, amely állhat például dicsőítésből, tanítás-
ból és tanúságtételből. Nagyon jó, ha az ünnepséget közös szentmisével tudjuk összekötni.
Az imakilenced legjobb módja a 9x24 órás imádság. Ezt általában különböző közösségek 
összefogva, együtt vállalják, úgy, hogy felosztják az órákat a tagok között, ahogyan arról 
korábbi számunkban (2008/IV) győri testvéreink is beszámoltak. A kilencedet május 14-én, 
pénteken kell elkezdeni.
Jó példát adhat Pünkösd missziójának megvalósításához az egyik miskolci plébánia, ahol 9 
egymást követő este különböző programokat szerveznek, köztük egy lelkinapot. Ők így ké-
szülnek fel Pünkösd eljövetelére. 
A fenti ajánlások, példák ösztönözzenek minket arra, hogy gondoljuk, imádkozzuk át, ho-
gyan tudjuk még inkább bevinni Egyházunk gyakorlatába a Szentlélek-várást, és a Szentlélek 
imádatát.
Jöjj el Szentlélek Úristen, nálad nélkül semmi az ember!
A Hírlevél mellékleteként küldjük az ICCRS által kért novéna napi imaszándékait, melyet 
kérünk, hogy terjesszetek minél szélesebb körben. Hajtogassátok össze három hasábosra.

Budapest, 2010. március 16. Bartha Angéla, NSZB elnök

A 
közösségünkben semmi különleges 
nem történt egészen 2008 augusz-
tusáig, amikor egy Ászáf kurzuson 
vettem részt két testvérrel a közös-

ségből. A kurzus végeztével a Szentlélek 
arra hívott, hogy a közösségünk havonta 
tartson egy nyitott dicsőítő alkalmat, és 
ezeken legyen közbenjáró imaszolgálat 
is. Az első szeptemberi közösségi össze-
jövetelen azzal fogadtam a testvéreket, 
hogy vége a langyos időszaknak, 
az Úr szolgálatra hívott bennünket. Már 
szeptemberben meg is szerveztük az 
első nyitott alkalmat, vendégszolgálók-
kal, akiktől tanulhatunk. Az Ászáf kurzus 
friss élményeinek hatására a kurzuson 
szolgáló testvéreket hívtuk meg: Flach 
Ferit és a közösségét, akiket elkísért 
Hegyháti Tibor atya is. Így a kurzust tar-
tó teljes stáb szinte jelen volt. Tőlük vár-
tuk az indítást, a bíztatást a szolgálatra. 
Szeptember elején kaptuk a hírt, hogy 
október első felében Katona István atya 
meghívására Magyarországra jön Da-
mian Stain és a közösségéből néhány 
testvér. Kurzust fognak tartani a kar-
izmák használatáról. A közösségünkből 
tizenheten voltunk ott a három napon 
és vettünk részt Vácon a gyógyító ösz-

””
Uram nincs emberemUram nincs emberem…” …” Jn5,7Jn5,7

Nagyon sok ember van, akinek testi vagy lelki gyógyulásra van szüksége, ezt egyedül 
Istentől várhatja, de nincs aki imádkozzon érte, vagy nem is tudja, hogy hol kérhet 
imát. „Uram nincs emberem”…Jn5,7 Ezeknek az embereknek a szolgálatára kapott 
meghívást a budaörsi Siloe karizmatikus közösség. Erről szeretnék tanúságot tenni.

szejövetelen. Az októberi nyitott alkal-
munkat, már mi tartottuk, a karizma 
iskolán kapott tanítások, tapasztalatok 
és tanultak alapján, adoptálva a saját 
közösségünkre, hiszen az Úr minden-
kinek más karizmákat és lelkiséget ad. 
Levelezőlistákon, a Mária rádióban, és a 
budaörsi templomban hirdettük meg az 
alkalmakat. Tele szorongással és félel-
mekkel készültünk erre az első szolgá-
latra. Kb. harminc vendég érkezett, nagy 
látványos gyógyulások nem voltak, de 
a Szentlélek sok embert megérintett. A 
visszajelzéseken felbátorodva rendeztük 
meg a novemberi nyitott alkalmat. Nagy-
böjtben Ladánybenén szolgálatunk. Föl-
di Tibor atya jól előkészítette a gyógyító 
alkalmat, az emberek nyitott szívvel vár-
ták a Szentlélek érintését, tudták mi az 
a közbenjáró ima. A tanúságtételeket a 
gyógyulásokról összegyűjtötte, a www.
karizmatikus.hu -ra feltette.
Tavasszal, az egyik alkalommal vissza-
jött tanúságot tenni egy huszonéves 
lány, akiért többször is imádkoztunk. 
Gyógyíthatatlan emésztési betegsége 
volt, az orvosok nem tudtak rajta segíte-
ni. Az úr meggyógyította. Dicsőség neki!
Tavaly nyár elején egy hólyag rákos fi a-

tal férfi t hoztak le a közösségbe. Szövet-
minta alapján rosszindulatú daganatot 
állapítottak meg a hólyagjában. Operá-
ció előtt jött el. Úgy volt, hogy a hólyag-
ját is el kell távolítani. Másnap operálták 
meg. Öklömnyi daganatot távolítottak 
el belőle, de a hólyagja egy részét meg 
tudták menteni. Az újra elvégzett szö-
vettani vizsgálatok negatívok voltak. 
Hólyag rák esetén ez nem szokott elő-
fordulni. Ősszel CT és egyéb kontroll 
vizsgálatokat végeztek rajta. Minden 
lelete negatív lett, jól érzi magát, tünet-
mentes, az orvosok egészségesnek nyil-
vánították. Dicsőség az Úrnak! 
Kiskunfélegyházi szolgálatunk után egy 
régóta tartó derék fájásban szenvedő 
hölgy jelzett vissza. Nem akart elmen-
ni a gyógyító alkalomra, de minden úgy 
alakult, hogy mégis ott volt. Az imádság 
alatt melegség járta át a derekát, azóta 
nem fáj.
Olaszfaluban is tartottunk gyógyító 
alkalmat. Egy harminc év körüli fi atal 
lányért imádkoztunk, aki szellemidézé-
seken vett részt, azóta krónikus álmat-
lanságban szenvedett, gyógyszereken 
élt. Az Úr meggyógyította, most már 
gyógyszer nélkül alszik. 2009 októbe- >>
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Katona István atya

K
atona István atya az Emmausz 
Közösség alapítója és vezetője. 
2007-ben Hidvégi Áron közreműkö-
désével Domonkos Máté és Bánki 

Andrea készített gazdag interjúkötetet 
vele. 
István atya 1940-ben született Sáreg-
resen. Gyermekkorát Sáregres békés és 
Budapest zaklatott világának kettőssé-
gében élte. Jézuskapcsolatát édesanyja 
bensőséges, szelíd szeretete alapozta 
meg, de hálás szeretettel gondol erős 
akaratú, határozott édesapjára is. Sokat 
olvas, könyvszeretete máig megmaradt: 
ma tízezer kötetes könyvtára veszi kö-
rül. Lelki könyvek indítják a papi pályára 
15 évesen. A középiskola után egy évig 
gyárban dolgozik, majd jelentkezik az 
esztergomi szemináriumba. A Regnum-
ba belépve fi atalokat gyűjt maga köré, 
kirándulnak, táboroznak. 1964-ben 
szentelik pappá. Első állomáshelye a 
Nagyoroszi plébánia, ahonnan a Batthy-
ány téri Szent Anna, majd a Szent Rita 
plébániára kerül. Regnumos tevékeny-
sége miatt 1970-ben börtönbe kerül, 
1972 szilveszterén szabadul. 1977 janu-
árjától a pesti ferencesekhez kerül Koz-

ma Imre atya helyére. 25 évet tölt itt. 
1979-ben vezeti be az Úr a karizmatikus 
megújulásba. Ebben az időben kezdi el a 
nyári lelkigyakorlatok szervezését. A 90-
es évek elejétől imacsoportokat hoz lét-
re és beindítja a karizmatikus szentmisé-
ket. Mély Mária-tisztelete a karizmatikus 
megújulásban alakul ki. 1995 körül el-
kezdődnek a Szentlélek-szemináriumok. 
2000 júniusában combnyak-törést szen-
ved, mely elhúzódó betegséget jelent. 
Nyugdíjazzák, és a Thököly út 120. alatti 
Emmausz-házba költözik, ahol ma is él. 
Az elmúlt 20 évben 160 könyvet adott 
ki. Ő szerkeszti és adja ki a Marana Tha 
c. folyóiratot, szemináriumokat vezet és 
lelkivezetést végez.

Először a karizmatikus lelkiségről kér-
dezlek, mit jelent számodra pár szóban? 
A karizmatikus lelkiség a Szentlelken ke-
resztül való kapcsolat Istennel, embe-
rekkel, a világgal és a mindennapi élet-
tel. Ahogyan Suenens bíboros írja a Új 
pünkösd c. könyvében, a karizmatikus 
élet az első keresztények lelkiségét je-
lenti, amelyet a pünkösdi élmény jelle-
mez. Ez számukra csúcsélmény volt, ami 
rányomta pecsétjét a gondolkodásukra, 
életükre, imájukra, munkatempójukra, 
mindenre, ami a keresztény egziszten-
ciát jelentette.

Minek a megnyilvánulása a karizmatikus 
lelkiségnek ez az újjáéledése? Hogyan 
függ ez össze az utolsó idők fogalmával? 

Hogy Isten üdvösségtervében hova 
helyezzük a Szentlélek kiáradását, ezt 
mindig utólag sejthetjük meg. Valójá-
ban az utolsó időkben, - ami nem jelent 
évszámot, - a világ annyira eltávolodott 
Istentől, hogy Ő, úgy, mint az első idők-
ben nagyon mély megtapasztalásokat, 
Lélek-kiáradásokat, gyógyulásokat, sza-
badításokat akar adni, hogy az emberek 
ráébredjenek: Isten benne van a min-
dennapi életünkben és törődik velünk, 
szeret bennünket. 

A mai időkben mi a karizmatikus közös-
ségek küldetése? 
Az a küldetésünk, ami az Egyháznak 
is küldetése: a tanúságtétel, az evan-
gelizáció, vagyis a Szentlélekben való 
Isten-ismeret örömének továbbadása. 
Annak megélése és felmutatása, hogy 
Jézus él, s hogy mit jelent a Szentlélek-
ben élni, örülni, a Lélek vezetésére fi -
gyelni. Hogy az ima örvendező kapcsolat 
legyen Istennel. Linn atya jegyzi meg, 
hogy Jézus életének példája szerint kell 
alakítani a közösséget és hivatása hir-
detni az Evangéliumot. Ez a karizmatikus 
lelkület velejárója. Küldetése a gyógyu-
lásokért végzett ima is. Ahogy több szer-
ző megfogalmazta: Jézus volt az első 
karizmatikus az Üdvösség történetében. 

Az Istenben való örömöt említetted.  
Látszik ez az öröm rajtunk?
Sajnos, ez nem mindig van így. A lelkive-
zetőknek kellene tanítást adniuk, hogy 

rében azt éreztem, hogy elfáradtunk, 
pihenésre lenne szükség, ki kellene 
hagyni az elkövetkező nyitott alkal-
makat. Bele fáradtunk a szolgálatba. 
Az Országos Karizmatikus Találkozóra 
úgy mentem, hogy a Szentlélek tüzé-
re van szükségem. A Szentségimádás 
alatt megkaptam azt a tüzet, amiért 
mentem, illetve az Úr adott egy képet. 
Rabláncba vert embereket láttam, akik 
már régóta szenvednek a láncaikban. 
Mi nem mondhatjuk nekik, hogy még 
viseljétek el egy kicsit, mit számít, azaz 
egy-két hónap, amíg mi kipihenjük ma-

gunkat. Így aztán novemberben is tar-
tottunk gyógyító alkalmat. 
A szolgálatokra böjttel és imádsággal ké-
szülünk. A közösségnek van böjt felelőse, 
aki minden hónap elején begyűjti a je-
lentkezőket, ki melyik napot vállalja, illet-
ve minden este SMS-ben fi gyelmezteti a 
következő napi önkéntest vállalására. A 
szolgáló testvérek pedig minden nyitott 
alkalom előtt szentgyónáshoz járulnak.
Idén januárban Varga János SVD atyát 
hívtuk el tanítani, és hogy velünk imád-
kozzon. Ez az imaest is nagyon áldott 
volt, remélem, hogy hamarosan közzé is 

tehetjük az ott történt komoly gyógyu-
lásról kapott tanúságtételt, amely Isten 
hatalmas erejéről és lenyűgöző jóságá-
ról tanúskodik.  
A közösségünknek a szolgálat közben 
lett neve, amit az Úrtól kaptunk: Siloe. 
Most készült el a működési szabályza-
tunk, készülünk az elköteleződésre. Kér-
jük imáitokat, hogy az Isten által kijelölt 
úton hűségesen, a Lélek vezetésében 
tudjunk haladni.
     Borlay Endre

közösség vezető
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az Országos Tanácstagokaz Országos Tanácstagok

Vallását gyakorló katolikus családba szü-
lettem 1966-ban Kiskunfélegyházán. 
Hárman vagyunk testvérek. A szüleim-
től kapott alapok életre szóló, folyama-
tos segítséget nyújtanak. Az ünnepeket 
nagy, családi körben töltöttük nagyszü-
leimnél, később szüleimnél. A családi 
összetartozás nagyon fontos számunkra 
mind a mai napig. 

Agrármérnöki diplomát szereztem. Fele-
ségemmel két középiskolás gyermekün-
ket neveljük. 
Felnőttkorom istenkapcsolatát a tar-
tózkodó szemérmesség jellemezte. 
Azonban az évek teltével egyre jobban 
hiányzott a közvetlen, bizalomteljes, 
bensőséges kapcsolat Istennel. Ebben 
az időben késztetést éreztem, hogy na-
ponta imádkozzam a rózsafüzért. Több, 
mint két évig így is tettem, s utólag 
jöttem rá, hogy szabadulást hozott az 
életembe. De a nagy áttörés még kb. 5 
évig váratott magára. Némi New Age-es 
tévelygést követően 2003. tavaszán, 

Marschalek Zoltán

keresztanyám biztatására jelentkez-
tem a Földi Tibor atya által szervezett 
Szentlélek szemináriumra. Az első 5-6 
alkalommal elég idegennek éreztem 
magam, de kitartottam, mert nem szok-
tam félbehagyni, ha valamit elkezdek. A 
Lélekhívásos alkalom csodálatos volt: 
a nyolcvan résztvevő csaknem mind-
egyike – engem is beleértve – Lélekben 
nyugodott. Pár nappal később Tűz ta-
lálkozón vettünk részt, ahol a közösségi 
együttlétnek a legmagasabb fokát él-
hettük meg. 
A szeminárium végén elvégeztük a Fü-
löp és az Emmausz kurzusokat is. Az 

mi a keresztény öröm, és hogy adjuk át 
magunkat Istennek. A problémákat sze-
retjük tovább hordozni a hátizsákunk-
ban, és nem tudunk szabadulni tőlük, 
mert állandóan megterhelnek bennün-
ket. Ezért kevés bennünk az öröm.

Az általad kiadott lelki könyveknek és a 
Bibliának mi a jelentősége a hívek éle-
tében? 
A karizmatikus lelki irodalom terjedésé-
ben nagy szerepe van a személyes ta-
núságtételnek. A lelkipásztorképzésbe 
sajnos még nem került bele a karizmati-
kus irodalom, vagyis a megtapasztalt hit 
továbbadása. A karizmatikus megújulás 
nagy hangsúlyt helyez a Szentírás ta-
nulmányozására is. Ez is lelkipásztori 
feladat lenne, ahogy a zsinat is megfo-
galmazta Isten Igéjéről szóló buzdításá-
ban. Fontos hangsúlyt helyezni nemcsak 
a Szentírása olvasására, hanem a Szent-
írás magyarázatára épülő könyvek olva-
sására is, mint pl. Otto Knoch Szentírás 
magyarázó könyvei.

Hogyan célszerű megismerni a Szent-
írást annak, aki vágyakozik erre? 
Az általam javasolt sorrend: Lukács 
evangélium, Apostolok Cselekedetei, 
Római és korinthusi levelek, próféták, 
Bölcsesség könyvei, irodalmi könyvek, 
és végül a Mózes 5 könyve. 

Hogyan látod a különböző keresztény 
felekezetek közötti egységtörekvések 
helyzetét? Argentin, indonéz ébredés?
Magyarországon nagyon érzékenyek a 
kis-egyházak résztvevői az ökumenikus 
együttlétben. Értékelni kell a másik gyü-
lekezet értékeit, és főleg azt, hogy Jé-
zus Krisztus mindnyájunk megváltója, és 
nem szabad ítélkezni.
Az argentin, indonéz ébredéssel kap-
csolatban azt gondolom, hogy minden 
ébredést hálával kell fogadni, mert ez 
biztosan Isten ajándéka, ahol ima és 
böjt által született a megújulás. Mert ha 
sokan összefognak, imádkoznak, böjtöl-
nek, ez mindenképpen áldást jelent és 
követendő példa. Azután, hogy ezekből 
mennyi marad meg, ez attól függ, meny-
nyire adjuk át a szívünket Istennek.

Hogyan ítéled meg mai helyzetünket 
Magyarországon?
A világ mai válságában a keresztény 
család az a biztos pont, ahol az ember 
hitben tud élni és lelkileg növekedni az 
evangélium szerint. Ehhez hasonlóan a 
kisközösség az a biztos pont, amely a 
hit és a szentség forrása tud lenni. Ezért 
nagyon jól meg kell őket szervezni sze-
retetben, imádságban, összefogásban, 
- mindent meg kell tenni, hogy erős le-
gyen és dinamikus. A kisközösségben 
nagyon tudjuk egymást erősíteni. 

Említed a keresztény ember missziós 
küldetését a könyvedben. Mit értesz ez 
alatt?
 Most olyan időket élünk, hogy kevés, 
ha csak jó példát adunk. Természetesen 
az is fontos, de az idő sürget. Többet 
kell tenni. Meg kell fogalmazni, hirdetni, 
- ahogy Jézus mondta: a háztetőkről - az 
evangéliumot, minden eszközzel, legyen 
az akár tanúságtétel, meghívás egy kö-
zösségi alkalomra, nyitott alkalom, egy 
újság, könyv, fi lmek ajánlásával.  

Mivel telnek a napjaid? 
Gyógyító és Szentlélek szemináriumok 
zajlanak az Emmausz-házban. Folyta-
tom a könyvkiadást, gyóntatok, lelkive-
zetést végzek. Terveim közül a legfon-
tosabb, hogy a lelkigyakorlatokat minél 
igényesebbé tegyük.
Elkezdtem Leo Tanner kurzusait, és 
ezeknek jó visszajelzései vannak, pl. a 
Miatyánk kurzusra gondolok.  Hamaro-
san elkezdjük az „Eucharisztia”,  és  a 
„Jöjj és lásd” kurzust is.
Ezen a nyáron újra megrendezésre kerül 
a korábban hagyományos nyári egyhe-
tes karizmatikus lelkigyakorlat, ezúttal 
Sáregresen. 
Isten bőséges áldást kérve gazdag tevékenysé-

gedre megköszönöm a beszélgetést. KZ

>>

Be
mu

ta
tk

oz
ik



H í r l e v é l

2010.I. szám

7

azóta eltelt években további jó néhány 
Szent András és  Szent Ignác kurzuson 
vettem részt.
Két hónap elteltével Tibor atyát elhelyez-
ték Félegyházáról, így megkezdődött a 
közösség önálló élete. Fél évvel később, 
közösségvezetőnk külföldi tanulmány-

útja miatt, új vezető választására került 
sor. A testvérek engem bíztak meg a 
feladattal. Közösségünk, a Kiskunfélegy-
házi Betánia Katolikus Karizmatikus Kö-
zösség 2009-ben volt tíz éves. Az eltelt 
időszakról a Hírlevél 2009. II. számában 
olvashattok.

Az országos tanácsnak 3 éve vagyok 
tagja.
Az Úr különleges kegyelme, hogy 2010. 
szeptemberében Kiskunfélegyházán ke-
rülhet megrendezésre az Országos Ta-
lálkozó, melyre szeretettel hívunk vala-
mennyiőtöket!

Hódmezővásárhelyen, szentségi házas-
ságban élek feleségemmel és két gyer-
mekünkkel.
A karizmatikus megújulással a kilencve-
nes években kerültem kapcsolatba egy 
budapesti országos találkozó alkalmával 
a Margitszigeten. Tényszerűen Zselepsz-
ki atya volt az, aki megmutatta, hogyan 
lehet Jézust még jobban szeretni.

Tóth István

2005-ben elmentünk egy lelkigyakor-
latra, mert úgy gondoltuk, az életünk 
ennél mélyebb kátyúba már nem kerül-
het. Isten jött segítségünkre egy Fülöp 
kurzussal.
Az igazi áttörés Ménfőcsanakon történt 
az Ászáf kurzuson. 
Nagyon fontosnak tartom a Szentlélek-
ben való megújulást. Ahogyan végigsö-
pört a családunkon a LÉLEK, az mindent 
megmagyaráz. Gyógyulások történtek 
halálos betegségekből, kiengesztelő-
dések pl. az anyósommal, megtérések, 

a Szentlélek gyümölcsei… ezek térdre 
kényszerítik az embert fi zikailag is.
Ezért szükséges és érdemes hirdetni Jé-
zust.
Megalakult a Jézus Szíve Karizmatikus 
Közösség, ahol közösségvezetőként szol-
gálok. A közösségünk részt vállal a helyi 
evangelizációban. Kurzusok, lelkinapok, 
imaösszejövetelek, tanúságtételek, ima-
szolgálatok, zarándoklatok szervezése, 
hordozása az életünk részévé vált.
Próbáljuk azt az utat járni a családom-
mal, amit az Isten elénk tár.
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Közösségeink életébőlKözösségeink életéből
A hódmezővásárhelyi Jézus Szíve Karizmatikus Közösség 

Előzményként annyi elmondható, hogy 
egyik testvérünk, aki a közösség tagja is 
egyben, több éven keresztül imádkozott 
egy karizmatikus csoport születéséért. A 

közösség 4-5 fővel 2005. februárjában 
kelt életre.
Hetente, keddenként jövünk össze a 
Szt. István templom tabernákuluma 

előtt. Kezdettől fogva az imádság helye 
a templom szentélye. Külön ajándék, ha 
pap vagy diakónus van jelen közöttünk, 
mert akkor a kitett Oltáriszentség előtt 
imádkozhatunk…
Az évek során bővült a közösség szol-
gálatban és létszámban egyaránt. Oly-
kor előfordult, hogy a szentélyben 18-20 
ember imádkozott. A közösség váza 10-
12 emberből áll.
Imádságainkat mindig egy tized rózsa-
füzér elmondásával kezdjük, majd di-
csőítünk, zsoltározunk, közbenjárunk 
egymásért, de van időnként buzdítás, 
tanúságtétel, tanítás és megosztás is. 
A közös imádságból és Istenélményből 
fakadnak azok a szolgálatok is, amelyek 
főleg az utóbbi években bontakoztak ki.
Nagyon fontosnak tartjuk a Szt.András 
Evangelizációs- és Szt. Ignác Lelkiségi 
iskolákkal való jó kapcsolatot, munka-
kapcsolatot. Ápoljuk a kapcsolatot a 
soproni, kiskunfélegyházi, aradi, szege-
di, szegvári közösségekkel. Nem kisebb 
fi gyelmet és szeretetet igényel a helyi 
plébános atyával, atyákkal, Domonkos >>
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TanúságtételTanúságtétel
Ott álltam és csak sírtam

I
stvánnak hívnak, Szlovákiából, pon-
tosabban Pozsonyból származom és 
szeretnék pár szót szólni arról, hogy 
miként talált rám az ÚR és miként ve-

zetett vissza, mint eltévedt juhot az ő 
akoljába. 
A kilencvenes évek során, mikor a ka-
tonai szolgálatot végeztem távol bará-
toktól, átéreztem és találkoztam azzal, 
hogy a mi Urunk élő Úr. Azokban az 
időkben többször éreztem a közelségét 
és a gondviselését. Mikor leszereltem 
– ez már a Bársonyos Forradalom után 
volt – tudatosan szerettem volna jobban 
megismerni az Urat. Kezdtem közösség-
be is járni, de szintén abban az időben 
lehetőség volt vállalkozni és mindenki 
valahogy kereste azt, ami után a szíve 
vágyott. Nekem is adatott egy ilyen le-
hetőség és belecsöppentem az üzleti 
élet forgatagába. Elég sikeresek voltunk 
és ahogyan mondani szokták – evés 
közben jön meg az étvágy – magam 
is kezdtem különböző kompromisszu-
mokat kötni, amiknek aztán meg volt a 
maguk következménye. 
Barátaim, akik nem voltak templomba 
járó emberek, konfrontáltak azzal, hogy 
farizeus vagyok – tehát, hogy teljesen 
mást beszélek és mást élek. Tudtam, 

hogy döntés előtt állok, hogy vagy az 
ÚR vagy pedig a pénz és a vele járó ha-
talom lesz az istenem. Es úgy, ahogy azt 
az életben mondják - a sok pénz senkit 
se tesz jobb emberré – ez érvényes lett 
rám is. 
A könnyebbik döntést választottam (ami 
a rosszabbik volt) és folytattam a régi 
életemet, aminek a következménye az 
volt, hogy egyre inkább távolodtam az 
Úrtól és az egyháztól. Mivel az ember 
nem csak testi lény, hanem lelki is, egy 
idő után egyre jobban lelki éhinséggel 
küszködtem. E szükségletre egyből 
jött egy kínálat is egy ismerős személy 
alakjában, aki keleti harcművészettel és 
okkult dolgokkal foglalkozott. Ami a leg-
szomorúbb volt, hogy az első beszélge-
tésünknél rezignálnom kellett, mert nem 
ismertem az Urat személyesen és főleg 
nem biblikusan. Személyisége vonzó volt 
és tudományát misztérium övezte. Mi-
nél inkább kezdtem belefolyni az okkult 
tudományok sűrűjébe, nemcsak teore-
tikusan, hanem gyakorlatilag is tapasz-
taltam, hogy ezek a tudományok komoly 
okkult erővel és ismerettel bírnak. Fog-
lalkoztam asztrológiával és reiki kézráté-
teles gyógyítással, aminél már készülőd-
tem a mesteri fokozatra. Állandóan azzal 

nyugtattam magamat, hogy végül is én 
semmi rosszat nem teszek és csak az 
embereknek segítek. Ezeknek az okkult 
erőknek látható eredményei is voltak 
(pl. egy álló embert el lehetett dönteni 
ezzel az erővel) és az erő növekedésével 
növekedett bennem a büszkeség és a 
gőg, ami izolációhoz és arroganciához 
vezetett. Emellett továbbra is az egyház 
formális tagja maradtam, azzal a belső 
meggyőződéssel, hogy nálam van a he-
lyes ismeret. Tehát párhuzamosan folyt 
az okkult és formális egyházi életem. 
Közben megházasodtam, de továbbra 
is ezekben a körökben mozogtam. Rö-
viddel a házasságkötésem után részt 
vettem egy okkult beavatáson, aminek 
a következménye az volt, hogy megnyílt 
előttem egy eddig láthatatlan szellem-
világ: látomásaim voltak, zavaros volt 
a beszédem és kezdtem dezorientált 
lenni. A családom megrémült, próbáltak 
elvinni vidékre, hátha ott az állapotom 
javulni fog, de a dolgok csak súlyosbod-
tak. A lakásban, ahova csak beléptem a 
megvilágítás magától bekapcsolódott és 
azokban a helységekben, ahol higannyal 
töltött mérőeszközök voltak, elpattan-
tak. Végül a családom kénytelen volt 
orvosi segítséghez fordulni. A pszichiát-

nővérekkel, helyi közösségekkel való 
együttműködés, együttgondolkodás.
Néhány alkalommal rendeztünk Fülöp 
kurzust, de volt lehetőségünk nagyobb 
lelkigyakorlatok (János, Ászáf) megren-
dezésére is.
Szeretettel láttuk vendégül a Szt. Ignác 
lelkiségi Iskola kurzusát is Vásárhelyen. 
Többször sikerült a helyi plébániákkal 
együttműködve lelkinapot szerveznünk: 
Pünkösdváró, Zacharias, Josip Loncar. 
Ami talán a legfontosabb, tavaly a Szűz-
anya Szeplőtelen Szívének ünnepén a a 
plébánosunk felajánlotta a várost Mária 
Szeplőtelen Szivének.
Történtek testi, lelki gyógyulások és 
megtérések is. Olyan hívek is megé-

rintődtek a Szentlélek által, akik addig 
csak távolról ismerték a karizmatikus 
megújulást. Jó hallani, mikor valaki azt 
mondja. „én a karizmatikusok között ta-
pasztalom meg, hogy Jézus él és ma is 
cselekszik”.
Zarándoklatokat is szervezünk. Ennek 
apropójaként már második éve, kisebb 
szünetekkel, havonként hirdetjük meg 
a Mária Béke Királynője délutánokat, 
melyek elsősorban nem karizmatikus 
összejövetelek, bár vannak mindig taní-
tások és tanúságtételek. Itt a lelki moz-
galmakhoz való kötődéstől függetlenül 
próbáljuk követni Mária egyre sürgetőbb 
felhívását, hogy megtegyük mindazt, 
amit Jézus mond nekünk.

Távlati terveink között szerepel a helyi 
atyákkal, közösségekkel együttműködve 
rendszeres virrasztások, szentségimá-
dások, dicsőítések szervezése, lebonyo-
lítása. Kurzusok, lelkinapok szervezése 
és a közösség megélésének mélyítése.
A Szent Szűzhöz hasonlóan mi is szeret-
nénk nyitottak lenni a Szentlélek tüzére, 
akár őrültségnek tűnő késztetéseire is. 
Máriával együtt akarunk igent mondani 
Isten terveire, mert szeretnénk minden 
lehetőséget megadni az Úrnak, hogy 
Lelke által, az Ő tetszése szerint mun-
kálkodhasson közösségünkben, egyház-
községünkben és városunkban.
        Tóth István
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Egyre többször lehet látni, hogy hívő 
keresztény fi atalok megállnak a keskeny 
ösvény egy részén, leülnek, szépen ki-
szélesítik, kicsinosítják és berendezik 
adott életüket egy már elért szép telje-
sítményhez, legyen szó Istenről, hitről, 
imádságról, munkáról vagy bármilyen 
kapcsolatról. 
Azt az adottságot adják fel, ami az 
életkorból adódóan igazán sajátjuk: az 
őrültséget.  Félnek lehetetlent álmodni 
és őrült dolgokat kérni Istentől. Pedig az 
Úr csak azokat tudja hosszútávon hasz-
nálni, akik képesek igazán bolondok len-
ni. Akik nem törődve lehetőségekkel és 
kilátásokkal, mindent elhisznek, hogy 
mindent elnyerhessenek. 
Hiszen csak annyit tud kihozni belőled 
Isten, amennyit elhiszel magadról! Ha ki-
csi a mércéje valakinek, akkor azt hamar 
megközelíti és oktalanul önmagához ha-
sonlítva és önmagához mérve gyorsan 
megáll, úgy gondolva, hogy már így is 
sokat tejesített ahhoz képest, amit kitű-

Ifjúsági életünkIfjúsági életünk

Merjetek álmodni!
Honvéd Péter (19) buzdítása

rián végeztem, ahol 3 nap megfi gyelés 
után a bent lévő betegek lelkét akartam 
megvásárolni a sátánnak. Elektrosokk-
okkal és gyógyszerekkel gyógyítottak. 
3 hónap után 29kg-ot felszedtem, a 
gyógyszerek megváltoztatták a szemé-
lyiségemet. Csak ettem, aludtam és 
dohányoztam. Életemnek értelmét nem 
láttam, mély depresszióban voltam és a 
baráti köröm is egyre szűkült. Ezek az ál-
lapotok ciklikusan ismétlődtek, aminek a 
következménye az volt, hogy feleségem 
– miután másodszor is kórházba kerül-
tem – beadta a válókeresetet. Gyerme-
künk nem volt, a házasságot 10 perc 
alatt felbontották. Másfél évre rá édes-
anyám, akivel addig éltem, meghalt. Ezt 
még két öngyilkossági kísérletem követ-
te. A második után rádöbbentem arra, 
hogy nekem már tényleg csak az Úr tud 
segíteni és újra kezdtem tudatosan ke-
resni az utat vissza az egyházba. Hála az 
Úrnak. segítő kezekre találtam már a be-
tegségem alatt is. Szociális nővérekkel 
illetve egy fi atal atyával beszélgettünk. 

A paplakon, ahol találkoztunk, egy hely-
ségben különleges hangokat hallottam, 
amiről azt hittem, hogy veszekedés, de 
az atya megmagyarázta, hogy ez egy 
fi atal karizmatikus közösség, amelyik 
nyelveken imádkozik. Rá egy hétre el-
mentem erre a találkozóra, ahol a di-
csőítés folyamán átéltem a Szentlélek 
kiáradását. Ott álltam és csak sírtam, de 
ezek nem az önsajnálat könnyei voltak, 
hanem az örömé és bűnbánaté. Egész 
voltomban átéltem azt, hogy ez az, ami 
után a szívem mindig is vágyott. Azt 
éreztem, hogy szeretve vagyok és elfo-
gadva. Nagyon nehéz ezt az érzést leír-
ni, de aki már ezzel találkozott, tudja biz-
tosan miről beszélek. E tapasztalat után 
tudatosan, szabad akaratomból – még 
ha szívemben teli bizonytalansággal 
és félelemmel (az emberektől, nem az 
Úrtól)   döntöttem Isten mellett. És in-
nen kezdődtek a változások. Elégettem 
több mint 1.500, - Euró értékű okkult 
könyveket, szívembe visszajött a béke 
és az öröm, eltűntek a rémálmok és ami 

a legfontosabb, hogy visszajött az élet-
kedvem. Az Úr megtisztította a kapcso-
lataimat, megszabadított a dohányzás-
tól és újra írta az életemet. Új barátokra 
találtam, új munkahelyre kerültem. 
Rendeződött az állapotom az egyházzal 
szemben is és engedélyt kaptam az Ol-
tári Szentséghez való járuláshoz. A mai 
napig ez egy biztos erő és kegyelem for-
rása számomra. A nagy megtérésem 12 
évvel ezelőtt volt, de a mindennapi ma is 
folytatódik. Jó tapasztalni azt, hogy a mi 
Atyánk gondunkat viseli és a mai napig 
vágja le azokat a száraz ágakat, amik 
nem hoznak gyümölcsöt az életemben 
és megadja azt a kegyelmet, hogy már 
evilági életemben, ha visszatekintek, lát-
hatom azokat a gyümölcsöket, amik az 
Ő munkájának köszönhetőek. Abban a 
közösségben munkálkodok továbbra is 
mint vezető és naponként tapasztalom 
az ÚR irgalmát és kegyelmét, mert „ ... 
ahol elhatalmasodott a bűn, ott túláradt 
a kegyelem“ Róm 5, 20. 

Esztergályos István
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ProgramokProgramok
ORSZÁGOS KATOLIKUS KARIZMATIKUS 
TALÁLKOZÓ
A következő Országos Karizmatikus Találko-
zó, amely szám szerint a XIX. lesz, idén szep-
tember 25-én, szombaton Kiskunfélegyhá-
zán, a helyi sportcsarnokban lesz megtartva.
Részleteket később közlünk.

Regionális Karizmatikus Találkozó
A Székesfehérvári Egyházmegye Karizmatikus Ta-
lálkozója Biatorbágyon kerül megrendezésre 2010. 
május 1-én 9 órai kezdettel. Mottója: „Krisztus 
szeretete sürget”. A találkozón elhangoznak 
Fábry Kornél atya tanításai, tanúságtételek, dicső-
ítés (Szakály László és a Voice of Spirit), szentség-
imádás közbenjáró imaszolgálattal. A program záró 
eseménye a 16 órakor kezdődő szentmise Spányi 
Antal püspök atya főcelebrálásával.
Helyszín: 2051 Biatorbágy, Faluház: Baross Gábor 
u. 1.
Információ: Puskás Bálint 20/501-2288

Az Isteni Szeretet Közösség tavaszi lelki-
gyakorlatai
Isteni Irgalmasság Lelki Nap: április 10. szom-
bat, 9.30-tól 17.30-ig; Vezeti: Regina Collins nővér
Helyszíne: Törökbálint, Baross Gábor utca 2., 
tel.23/339-029 
Az Isteni Irgalmasság megünneplése: április 
11. vasárnap, 15 órától 17 óráig 
Helyszíne: Törökbálint, Római Katolikus Templom 
(Pelsőczi utcában)
Program: szentmise (Bohn István plébános atya), 
utána szentségimádás
Állandó programok:
Minden héten, szerdán és szombaton 19 órá-
tól 21 óráig nyitott imaösszejövetel, melynek prog-
ramja: dicsőítés (Szakály László), tanítás, tanúság-
tétel, közbenjáró ima.
Helyszín: Törökbálint, Baross Gábor u.2. Megkö-
zelithető: 172E (csak hétközben) és 272-es busszal 
a Kosztolányi Dezső térről, leszállás a Szent István 
utcai megállónál
Információ: Regina Colins nővér, 23/339-029 

Szeretet Földje Szolgálat
Rendszeresen szervezünk missziós alkalmakat, 
gyógyító összejöveteleket, előadásokat. A kö-
vetkező időszakban Budapesten, Érden, Török-
bálinton és Zákányszéken lesznek missziós alkal-
maink. Bővebb tájékoztatást a www.zarandok.hu 
oldalon lehet olvasni, vagy az iroda@zarandok.
hu levélcímen, illetve a 06-30/33-88-245-ös tele-
fonszámon (Sipos Gyula) lehet kérni. Ugyanitt kell 
jelezni, ha valaki szeretné, hogy náluk is legyen 
ilyen összejövetel. A programok ingyenesek, min-
denkit szeretettel várunk!

Lelkigyakorlat abortuszon átesett nők ré-
szére
Ne félj, nem ítéllek el!  - lelkigyakorlat 
abortuszon átesett nők részére
Helyszín: Máriabesnyői Lelkigyakorlatos ház; idő-
pont: 2010.máj. 13. estétől máj. 16. délutánig.
Jelentkezni a matersal@invitel.hu Email címen le-
het.

Ki az, akinek megtérésekor nem voltak „világmegváltó” őrült 
vágyai? Hova tűntek a gyermekkori álmok, amikben Isten fegy-
verzetével megfordítjuk a világ kerekét, vagy amikben meg-
javítjuk milliók életét? Miért tűntek el ezek? 
Talán mert felnőve - sajnos sokan a fi atalok is- elfelejtenek ál-
modni, mert elhiszik, hogy amit látnak, amit éreznek, hallanak, 
az létezik csupán és a megfogható világon túl nem mernek 
mesébe illőt kérni. Elfogadják azt, ami idáig adatott és sikerült, 
ahelyett hogy olyan őrült dolgokba kezdenének el hinni, olyan 
lehetetlent tűznének ki célul, amin a világ csak nevetne. De az 
Úr tapsolna örömében, ha végre minden fi atal elhinné, hogy 
Ő sokkal többet akar adni nekik annál, mint amit idáig elértek 
vagy valaha is reméltek. Csak bátorságot és hitet kellene kérni 
ahhoz, hogy amit valaki megálmodott, abban élni is merjen. 
Isten pedig elég hatalmas, hogy elárasszon minket mindazzal, 
ami a küldetésünkhöz szükséges.  Azt gondolom, hogy az a 
cél, az a mérce tetszik igazán Istennek, amit a hívő testvérek 
is megmosolyognak.  Hiszen „csak lehetetlennel érdemes fog-
lalkozni” :)
El kell felejteni a tétlen álmodozást és nem szabad hagyni, hogy 
belőlünk, fi atalokból elvesszenek az igazi álmok, az őrült kéré-
sek. Hiszen azok a célok, amiket gyermekként még mertünk 
megálmodni, Isten akaratából már rég meg is valósulhattak 
volna, ha nem a látható dolgokra fi gyelünk, hanem a láthatat-
lanokra…,ha nem a körülöttünk lévő világban keressük a meg-
oldást, hanem Isten előtt merünk őrültek leni.
Szüksége van a világnak arra, hogy merjünk őrültet álmodni 
és lehetetlent kérni! 
Isten pedig alig várja, hogy IGEN-t mondj az Ő őrült tervének!

Lelkes Napok 
Karizmatikus 

  Ifjúsági Tábor

2010. augusztus 6-11.

Információ: 

 www.karizmatikus.hu

zött „végcélnak”. De Isten nem a te mércéddel mér! Neki olyan 
tervei vannak veled, amit - szó szerint - el se tudsz képzelni. 
Mindezt meghallhatod és elérheted, ha képes vagy olyan fejjel 
gondolkodni, mint Ő: olyannal, ahol nincsenek korlátok.
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Árpádházi Szent Margit Evangelizáci-
ós Központ, Győr-Ménfőcsanak program-
jai: 

 � Szent Ignác Lelkiségi Iskola:
2010. május 28-30. és 2010. október 15-17: Má-
ria-Magdolna: belső gyógyító szolgálat.
2010. június 25-27: Szabadító szolgálat azok-
nak, akik meg akarnak szabadulni a megkötözött-
ségeiktől.
2010. március 26-28.: Keresztút belső gyógyí-
tó szolgálat (azoknak, akik már voltak belső gyó-
gyító szolgálaton).
2010. április 23-25 és december 3-5: Isten sze-
retete kurzus (Isten-kapcsolatunk gyógyulása).
2010. április 16-18. és szeptember 24-26.: Betá-
niai Mária - személyes ima.
2010. július 6-11: Megkülönböztetés Szt. Ig-
nác alapelvei szerint (Krisztus katonája kurzus).
2010. július 12-16: Énekek éneke.

 � Szent András Evangelizációs Iskola: 
Augusztus 16-22: János (tanítványság) kurzus

Nagyböjti lelkigyakorlat Kunszentmárton-
ban
Bakos Rafael, kármelita tartományfőnök atya 
Nagyböjti lelkigyakorlatot tart a kunszentmártoni 
Kármelita Rendházban 2010. március 26. (pén-
tek) reggel 9 órától - március 28. (vasárnap) dél-
után 5 óráig, amelyre szeretettel hívlak és várlak!
Jelentkezés március 21-ig a +3630/532-4762-es te-
lefonszámon vagy Emailben a forgoandi@gmail.
com címen.

ZIKKARON dicsőitő imaösszejövetel
Szeretettel hívunk minden testvért 2010. április 
15-én és május 20-án este 6 órától 8 óráig tartan-
dó Hét Láng közösség ZIKKARON dicsőitő ima-
összejövetelére.
Helyszín: Apáczai Csere János Gyakorló Gimná-
zium, 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
8777 Homokkomárom; Ady E. u. 2.

 � 2010. április 16-18. Táncolj az Úrnak és dicsér-
jed nevét!

Liturgikus táncokkal egybekötött lelkigyakorlat. 
Hogyan imádkozhatunk egész valónkkal? Mit je-
lenthet az Urat dicsérni? A lelkigyakorlat elenged-
hetetlen kellékei: egy kényelmes cipő, jókedv és 
Szentírás...
Jelentkezési határidő: 2010. április 6.

 � 2010. május 07−09. Szabadság és megkülön-
böztetés

Mit jelent az Isten által nekünk ajándékozott sza-
badság? Milyen úton juthatunk el erre a szabad-
ságra? Milyen módon keressük és fedezzük fel 
Isten akaratát az életünkben, és hogyan külön-
böztessük meg vágyainkat? 
Jelentkezési határidő: 2010. április 27.

 � 2009. május 21–23. Pünkösdi lelkigyakorlat
A hétvége programja: részvétel a Közösség li-
turgiáiban, előadások, Szentségimádás, szombat 

este Szentlélek-váró imaest. Jelentkezni lehet az 
egész hétvégére, vagy csak a szombati lelki napra. 
Jelentkezési határidő: 2010. május 11.

 � 2010. május 28–30. és június 18–20.  Szent Il-
lés hétvége

Természetjárással egybekötött csendes, imád-
ságos hétvége, melyre szeretettel várunk min-
denkit, aki elfáradt a munkában, a családról való 
gondoskodásban, a tanulásban, vagy az egyházi 
szolgálatban. A hétvége programja: rész-
vétel a Közösség liturgiáiban (laudes, vesperás), 
szentmise, szentségimádási lehetőség, rózsafüzér, 
elmélkedéssel egybekötött kirándulás. Péntek es-
tétől szombaton 17.00 óráig szilencium.

 � 2010. június 25-27. „Ez az én szeretett Fiam, aki-
ben kedvem telik” (Mt 17,5b) 

Az igazi belső szabadság útja, ha felfedezzük, hogy 
az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Ezen az úton 
kíván segítséget nyújtani ez a liturgikus táncokkal 
egybekötött lelkigyakorlat.
Jelentkezési határidő: 2010. június 15. 
2010. július 02–04. „Ez az én szeretett Fiam, akiben 
kedvem telik” (Mt 17,5b) 
Az igazi belső szabadság útja, ha felfedezzük, hogy 
az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Ezen az úton 
kíván segítséget nyújtani ez a liturgikus táncokkal 
egybekötött lelkigyakorlat. 
Jelentkezési határidő: 2010. június 15.

 � 2010. július 20−25. Tábor Hegyi Napok, ifjúsági 
lelkigyakorlat

Szeretettel várunk minden 16−35 év közötti fi atalt, 
hogy együtt imádkozzunk és ünnepeljünk. Bővebb 
információ a Közösség honlapján.

 � 2010. szeptember 25. (16.00 – 20.00 óráig) Ró-
zsaeső imaest (Kis Szt. Teréz imaest) a kegy-
templomban

„Merjünk lehetetlent kérni Istentől!” Tizen-
kettedik alkalommal rendezzük meg ezt az ima-
estet, amelyre az ország minden részéből érkeznek 
a vendégek. 
Az imaest részei: rózsafüzér, tanúságtételek az 
imameghallgatásokról, levélírás Kis Szent Teréz-
nek, szentmise.
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 16.
Magyarok Nagyasszonya Engesztelő Templom 
(Mária kegyhely)

 �Minden hónap 13.-án engesztelő imanap. 
Az imanap programja: 17.00 Keresztút, 
18.30 Szentmise, 21.00−22.00 Szentségimádás a 
betegekért. Egyéni kérés esetén, vagy kisebb cso-
portoknak – előzetes egyeztetés alapján – tudunk 
szállást biztosítani.
A vendégfogadás egyéb lehetőségei:
A Közösség zarándok-szállása lehetősé-
get ad az idelátogató (pihenni vágyó) csoportok-
nak, plébániai közösségeknek, osztályoknak, hogy 
az imádság, a testvéri közösség és a természet 
szépsége által tapasztalják meg az együttlét örö-
mét. Vendégeink részt vehetnek a közösség litur-
giáin (reggeli és esti dicséret). Van szentmise és 
Szentségimádás is.
Zarándokcsoportok fogadása: Rövid ide-

genvezetéssel egybekötött templomlátogatás. A 
zarándokok megismerhetik a kegytemplom törté-
netét és Közösségünket.
Hittantábor: A kegytemplom mellett kialakított 
teraszokon lehetőség van sátorozásra. A sátoros 
terasz mellett WC-vel, zuhanyzóval ellátott vizes-
blokk található.
A lelkigyakorlatokra jelentkezni lehet a 
30/520-51-71-es telefonszámon, vagy e-mailen: 
hk.vendeg@gmail.com; További információk:  
www.nyolcboldogsag.hu

Emmánuel Közösség
 � Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretné-
nek velünk részesülni, az önfeledt dicső-
ítés, az elmélyült szentségimádás és az 
egymásért való imádság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (július és augusztus kivételével)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, 
info: www.emmanuel.hu

 � Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közöt-
ti fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, 
elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harma-
dik csütörtökén este 19.00 - 21.00 között, 
Helyszín: Szent Gellért kápolna (lazaristák), Bu-
dapest XI. ker. Ménesi út 26.

Elízeus Közösség
 �Nyitott ima és dicsőítő alkalom

Dicsőítés imával és énekkel, buzdítás, tanítás, 
tanúságtétel, olykor kiscsoportos beszélgetés és 
közbenjáró ima szerdánként 19.00-től 20.30-ig 
a Béke Királynője Lelkészségen, Budapest, VIII. 
Tömő u. 31.

Új Aratás Közösség
 � Timóteus kurzus - A Szentírás használata, imád-
sága

2010. jún. 24-27. További részletek a 
www.ujevangelizacio.hu honlapon.

Új Jeruzsálem Közösség
 � Egy este Istennel

Az Új Jeruzsálem Közösség nyitott alkalma hét-
főnként 18.00 - 21.00-ig a Tamás Alajos Közösségi 
Házban, Bp. II. Rómer Flóros u. 4. 
Info: www.uj-jeruzsalem.hu

Szerkesztői üzenet
Kérjük a kedves testvéreket, hogy a Hírlevélre 
szánt adományok befi zetésekor a sárga csekken 
a Hírlevél postázási címét tüntessék fel (és ne kö-
zösség nevét).



A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Hitéleti céljaink szerint:
Pünkösd Kúltúrájának terjesztése, evangelizációk, bérmálkozók felkészítése, 

Országos Találkozók, ifjúsági missziók; Lelkes Napok Karizmatikus Ifjúsági Tábor 
szervezése;

Szociális céljaink szerint: 
betegek, öregek, rászorulók, kábítószeresek, alkoholisták segítése.

Vallási Kulturális céljaink szerint: 
kiadványok, Hírlevél megjelentetése, koncertek, műsorok szervezése.

Az alapítvány alapítóokiratát, valamint a 2008. évi hasznossági beszámolót a 
www.karizmatikus.hu weboldalunkon találhatod!

Kérjük, lehetőségeidhez mérten támogasd anyagi hoz-
zájárulásoddal munkánkat!  Minden adományt szívesen 

fogadunk és hálásan megköszönjük!

Immanuel Életünk Krisztus Alapítvány
11703006-20060226-00000000

A közlemény rovatba írd be: adomány
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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!

Kérjük, támogasdKérjük, támogasd
Alapítvány

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a célkitűzéseit az Immanuel 
Életünk Krisztus Alapítványnak felajánlott adományokkal valósítja meg.

1 %
Magyarországon kevesen ajánlják fel 
adójuk 1%-át bejegyzett társadalmi 
szervezet javára.  Kérjük, rendelkezz 
személyi jövedelemadódnak 1%-val 
és támogasd az 

Immánuel 
Életünk Krisztus 

Alapítványt,

amely a Magyar Katolikus Karizmati-
kus Megújulás országos programjait 
és céljait segíti elő!

Adószámunk: 
19666749-1-41

Segítségedet köszönjük!

A Magyar Katolikus 

Karizmatikus Megújulás

A következő 

Országos Karizmatikus Találkozó,
amely szám szerint a XIX. lesz, 

idén szeptember 25-én, szombaton 

Kiskunfélegyházán,
a helyi sportcsarnokban lesz megtartva.

Témája a megbocsátás. 
Mottója: „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az 

emberek, ti is tegyétek velük.” Mt 7,12

Előadók: Gorove László és Gorove Krisztina


