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„„Nézzzééttek: ééén vvalaammi újjaat vviszzeek vééggbe,, mmárr épépppen kkészzüll been vvann; neem láátt-jjátook??” ((Iz 4333,199). 20117.. áprriliss 22-éénn ezzeel aa mmottttóvaal rrenddezzztünnk RReegionnáliss Katoolikkuus Kaaarizmmaatiikuus Taláálkkoozót SzSze--ggedeenn. AA Szeeentlééleek k inndíííttásáát kköövettvee éss a jubilleuumoook jeegyyébbeen aa szzegeeedi veezzet i kkörbbenn jjónaaak lááttuukk, hhooggy aa XXXX. taláálkoozó ff  téémmájája a „szemméélyeess Pünnköössd” leeggyeen. TTarjjánnyyi Annita tuddóósíítáássa.

A napot Isten imádásával kezdtük, amely-be a Szabad-On Katolikus Dicsőítő Közös-ség vezette be a mintegy száznyolcvan fős 
résztvevő sereget. Az első tanítást Gábriel 
Zoltán, a sülysápi Imádság Háza vezetője 
tartotta, amely valódi üzenet volt Istentől 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén 
élő karizmatikus közösségek számára.

Már az elején felhívta a fi gyelmünket arra 
– a saját tanúságtételén keresztül – hogy 
ne Isten ajándékait keressük, hanem Őt 
magát, az Ő arcát, és éljünk jelenlétében, 
„mert egy a szükséges”. Felelevenítette 
számunkra az első Pünkösd történetét, és 
ötven évvel ezelőtti pittsburgh-i esemé-nyeket is. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha 

személyes pünkösdöt szeretnénk, akkor 
ne a múltbeli dolgokat igyekezzünk rep-rodukálni, hanem legyen bátorságunk új 

tüzet kérni Istentől, mert sokkal nagyobb 
dolgok előtt állunk, mint azt gondolnánk. 
A világ vajúdik, „jósló fájások” gyötrik, 
melyekre Isten a Szentlélek újbóli és még 
erőteljesebb kiáradásával fog válaszol-ni. Mindezt Isten viszi végbe az egyetlen 

menyasszony felkészítéséért. Ezért fontos 
a felekezetközi dimenzió szem előtt tartása 
közösségeink életében.  Az előadó kiemel-

te még annak fontosságát is, hogy Isten 
Igéje álljon életünk középpontjában, mert 
Isten Szava igaz, életet fakaszt és szuverén 
módon cselekszik. Kell, hogy szívünk mé-lyéből vágyódjunk erre, éhezzük és szom-jazzuk Istent. Az ébredés elképzelhetetlen 

személyes Pünkösd nélkül. Vágyódunk-e 
erre igazán? – tette fel a kérdést a sülysápi 
Imádság Háza felelőse. A Szentlélek és az 
ébredés nem hab a tortán, hanem Isten szí-vének a legfőbb vágya. De merjük-e kérni? 

És ismerjük-e Isten szíve dobbanását? 
Az első tanítás után Takács Péter követke-zett, aki a nemrégiben megjelent „Az ada-

kozás öröme” című könyvét mutatta be, sze-mélyes tanúságtétel keretében és buzdított 
minket a tized kultúrájának felélesztésére.

Reegggionnnááliiss taaláállkkoozzóó –– hhuuszzzaddsszzooorr

v
f
él
az

Az Imáds
29. és máj
mény nagy
az Istenhez
Elke Mölle
nos püspök
milyen lelke
egész terület
Egyiptomból
liumi gyüleke
sebb kereszté

Olyan előadót
ára, akit még s
ez elég nagy 
meghallottam, cia vezérszónokaóriásgyülekezet pvoltak kétségeima katolikus többséháborgat-e majd bban? Át tudja-e mkülönbségeket?

VVan-e báátorrsságuunnk,, hitüüünk új ttüüzett kkérrni?

TTakkáácss Péééter úúj kkönnyvvérr l bbeeszzél
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A Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozója mostanra Észak-Magyarország egyik 

legnagyobb keresztény közösségi rendezvényévé n tte ki magát. Idén február 11-én, Sz z 

Mária lourdes-i megjelenésének évfordulóján, a Betegek Világnapján rendezték  meg. A 

találkozónak ismét a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola adott otthont 

és szíves vendéglátást. Házigazdája Mariscsák István igazgató, f védnöke Lipcsák János 

a Mindszenti Plébánia kormányzója volt. A szervezés áldozatos munkáját a Mindszent 

Karizma Imacsoport vállalta magára. Siegel Amarilla beszámolója.

kozo.webnode.hu). A meghívásnak ez-

zel a módjával is hangsúlyozni akartuk 

a keresztény közösségek fontosságát az 

Egyházban. A több mint háromszáz fős 

lelki együttlét olyan volt, mint egy nagy 

családi találkozó. Érezhető volt a csalá-

dias hangulat, ami az előzetes testi-lel-

ki készületben is megnyilvánult. Több 

imacsoport meggyónt már otthonában, 

továbbá küldött magáról egy-egy be-

mutatkozó kis videót. A Debrecen-nyír-

egyházi Egyházmegye közösségei fi nom 

süteménnyel érkeztek az agapéra.

„Ölelj át jelenléteddel” – hangzott a talál-

kozó mottója, s a cél valóban Isten jelenlé-

tének megtapasztalása és tudatosítása volt 

a tanítások, a dicsőítés, a Szentségimádás, 

és a tíz szekció műhelyeinek segítségével.

Köszöntő beszédében Mariscsák István 

igazgató kiemelte, hogy a találkozó ko-

vászként hat iskolájuk életére, a közössé-

gek tanúságtétele által. A zenei szolgálatot 

az Új Jeruzsálem dicsőítő zenekar végezte 

Csiszér László vezetésével. Ezután Kunsza-

bó Zoltán, az MKKM elnöke következett 

élete tanúságtételével. Előadásának témá-

ja a Karizmatikus Megújulás ötven éve. 

Ezt követően Kovács Frigyes a Kecskeméti 

Imádság Háza imamisszionáriusa beszélt 

az Imádság Háza mozgalomról, Istennek 

ott megtapasztalható jelenlétéről. A dél-

előtti tanításokat fi nom ebéd követte, me-

lyet az iskola dolgozói készítettek: gulyás-

leves és farsangi fánk várta a résztvevőket. 

A kötetlen együttlét alatt a szünetben ke-

rült sor a közösségek bemutatkozó videói-

nak levetítésére.

A délutáni szekcióüléseknek már a témái 

és tanítói is sokat mondóak: Isten jelen-

léte a rászorulókban (Ágnes n vér TORG), 

Isten jelenléte a dicsőítésben (Csiszér Lász-

ló), Isten jelenléte a házasságban (Kunszabó 

Zoltán), Isten jelenléte az Oltáriszentség-

ben  (Antal testvér TORG), Isten jelenléte 

a csendben (Klára n vér TORG), Isten 

jelenléte a szentgyónásban  (Balogh Gyula 

atya), Isten jelenléte sebeinkben (Szabó Jó-

zsef atya), Isten jelenléte a fi atalok életében 

(Zubay Timea és Végh Zoltán), Isten jelen-

léte a papi és szerzetesi hivatásban (Ferenc 

testvér TORG), Isten jelenléte a Szentírás-

ban (Kovács Frig yes).

A szekcióülések után másfél órás szentség-

imádást tartottunk dicsőítő énekekkel, 

közbenjáró imával, gyónási lehetőséggel. 

Mindebben a résztvevő papok mellett 

Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei, 

és más közösségek szolgálói voltak segít-

ségünkre.

III.. KKöözöösséégeekk RRReegioonnáális 

Kaarizmmatttikuuss TTaalááálkoozóója 

MMiiskkoolcooon

A szervezés hónapokkal a találkozó előtt 

kezdődött, imádságban. A Mindszent 

Karizmán belül működő közbenjáró csa-

pat előzetesen folyamatosan imádkozott 

és vállalt kisebb böjtöket. A találkozót 

megelőzően pedig imakilencedet végez-

tek a szolgálatok bátor vállalásáért, hogy 

munkánk megdicsőítse az Örök Atyát, és 

hogy a szervezési feladatok gördülékenyen 

haladjanak.  A találkozó egész napján, a 

délutáni szentségimádás kezdetéig háttér-

ima-szolgálat zajlott a kihelyezett Oltári-

szentség előtt az iskola kápolnájában. A 

találkozó ideje alatt gyermekfelügyeletet 

tartottunk szakképzett óvónő és önkéntes 

diákok részvételével.

Egyységgbeeen, köözzöössséggbeeen

A Közösségek Regionális Karizmatikus 

Találkozója mostanra Észak-Magyar-

ország egyik legnagyobb keresztény kö-

zösségi rendezvényévé nőtte ki magát. Az 

egész napos találkozón azok a felnőtt és 

ifj úsági közösségek, valamint imacsopor-

tok vettek részt – Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyéből – amelyek valóban közösségként 

jelentkeztek, és előzetesen regisztráltak a 

találkozó honlapján (karizmatikustalal-

Megújulás a Szentlélekben
11

Újítsd meg csodáidat napjainkban, új pün-
kösd gyanánt! – imádkozta Szent XXIII.
János pápa a II Vatikáni Zsinat kezdetén. 
És imája meghallgatásra talált, kitört az 
ébredés először szabadkeresztény, protes-
táns gyülekezetekben, majd a 1967-ben a 
katolikus Egyházban is. Hogy megértsük, 
miért ezt a mottót választottuk a Cor et 
Lumen Christi márciusi konferenciájára, 
meg kell értsük, mik is az előzmények.
Boldog Elena Guerra a XIX. század vége 
felé alázatos bátorsággal tizenkét levelet 
intézett a pápához, arra kérve őt, hívja ösz-
sze az Egyházat újból a Cönákulumba,  az 
„emeleti terembe”, hogy kiáradjon a pün-
kösdi Lé lek. Néhány idézet leveleiből: 
„Szentatya, kérem, siessen és hívja a Cönáku-
lumba a hív  ket... Nem kell mást tenni, mint 
megnyitni a Cönákulumot, be hívni a hív ket, so-
kat-sokat imádkozni, és a Szentlélek eljön. Eljön 
és megtéríti a b nösöket, megszenteli a hív  ket, és 
a föld színe megújul…  Jézus eg yszer megmutatta 
az embereknek Szívét, most Lelkét akarja ki-
nyilvánítani.”
XIII. Leó volt akkor a pápa, a nagy mű-
veltségű és hihetetlen energiájú, sovány 
aggastyán, aki enciklikák sorával igyeke-
zett az Egyházat megújítani, megnyitni a 
jövő felé. Elena nővér indítása iban meg-
érezhette Isten szavát, mert reagált a leve-
lekre. 1895. június 5-én kiadta a Provida 
Matris Charitate kezdetű levelet, amely-
ben elrendeli a pünkösd előtti kilenced 
imádkozását. Való ban össze akarta hívni 
az Egyházat a Cönákulumba. Közelgő 
halálát érezve mindkettőt a Szentlélekre 
akarja bízni. Péter utóda egyet akar a luc-

cai nővérrel. XIII. Leó 1901. január else-
jének első másodperceiben a Szentléleknek 
ajánlotta a XX. századot, és ünnepélyesen 
intonálta a Veni Creator Spiri tust az egész 
Egyház nevében.
Isten nem sokáig váratja népét. A Charles 
Parham topekai bibliaiskolájában történt 
előzmények után 1906 áprilisában a Szent-
lélek nagy erővel landol az Azusa Streeten, 
William Seymour gyülekezetében, ahol az 
emberek átélik az Apostolok Cselekede-
teiben leírtakat, új nyelveken beszélnek, 
csodás jelek, gyógyulások történnek, le-
száll közéjük Isten dicsőségénk felhője, a 
Shekinah (héber: ’dicsőség’), és az embe-
rek nem akarnak hazamenni, egymásba 
érő összejöveteleket tartanak. Ezt az ese-

ményt tartjuk a pünkösdi-karizmatikus 
megújulás forrásának. Majdhogynem egy 
időben ezzel fellép Maria Woodwort-Etter 
is (1913) akinek a szolgálatait szintén a 
Szentlélek erőteljes működése kíséri, ha-
lottak támadnak fel, betegek gyógyulnak 
meg, megszállottak szabadulnak, csodák 
és jelek egész sora kíséri szolgálatát. Ha 
bemennek egy városba, a Szentlélek olyan 
erővel érinti azt a helyet, hogy az emberek 
akár ott vannak a gyülekezeti összejövete-
len, akár nem, a Lélek ereje alatt elesnek, 
ott ahol vannak, boltokban, utcákban, 
kocsmákban, órákig, napokig fekszenek 
a Lélek ereje alatt, látomásokban részesül-
nek, angyalokat látnak, és amikor felkel-
nek, az életük teljesen megváltozik. 

Köözzöösséégg kkoonnffeerrrennciáája 
Buuddaapessstenn

AA CCoor eeet LLuummmmenn CCChrrrissti

Mindig nagy várakozás el zi meg Damian Stayne és közössége szolgálatait ha-
zánkban és a nagyvilágban. Nem volt ez másként március 11-12-én sem, amikor 
a Folyondár utcai sportcsarnokban találkozott a számos érdekl d . Az egyik 
f szervez , Tobisch Borbála beszámolója.

Damiann SStaynnee: Enngeedjjükk kii a tiggrist a kettrrecbb l!
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VVarggaa Attttilla ppléébbáánoss porrttrééja

PPaaappppjjaaaainnnkkk

A határmenti Kiszomborban vag y plébános. Ne-
g yedik éve minden nyáron befogadsz minket, a 
Jerikó zarándoklat résztvev it hosszú utunk so-
rán. A Veled átélt szentségimádás és szentmise 
rendkívüli élmény minden évben. Mikor és ho-
g yan ragadott meg Isten a papi hivatásra?  
Egyszerűen és természetesen. Tíz éves vol-
tam, amikor a szívemben fogalmazódott 
a hívás. Egyik hittanóra után odamentem 
az akkori káplánhoz, Fodor Andráshoz  és 
megkérdeztem tőle: „Tudja-e, mi akarok 
lenni? Az, ami maga!” A válasz így hang-
zott: „Ahhoz sokat kell tanulnod.” Így 
kezdődött és igaza lett... Találkozások, 
beszélgetések, lelkigyakorlatok által for-
málódtam lelkileg, szellemileg. Papszen-
telésem után, évekkel később beszélgettem 
édesanyámmal, aki megosztotta velem egy 
titkát: még a fogantatásom előtt felajánlot-
ta az életemet Isten szolgálatára.  

Ferenc pápa rendszeresen buzdít a misszióra, a 
kilépésre, az elindulásra.  A te szolgálatodban ez 
miként jelenik meg?
Jézus kijelentése többes számban történik: 
„Menjetek el”. Nekem is vannak társaim, 
paptestvéreim, hitüket élő és megvalló 
családok, szomjas és nyitott szívű embe-
rek, akik megengedik, hogy az Örömhír 
megérkezzen az életükbe. Éveken keresz-
tül azon fáradoztam, hogy az embere-
ket megtérítsem. Amikor nehezen ment, 
önmagamtól kérdeztem: mit tegyek, mit 
mondjak másképp? Azután Jézus képessé 
tett arra, hogy az Örömhírt hirdessem és 
tudjak szabad lenni az emberek hozzáállá-
sától. Ez a belső szabadság megőriz abban, 

Attila atya hosszú évek óta biztos pontja a Megújulásnak.  Megfontoltsága, lényeg-
látása, nyugalma nem csak a távoli déli végek hívei számára áldás, a tágabb 

karizmatikus lelki család tagjainak életét is gazdagítja. Fontos oda  gyelnünk e 
beszélgetés szavaira is, amelyet rovatunk vezet je, Kiss Zoltán készített.

hogy fi gyelmem Krisztuson maradjon. 
Megenged egy szabadságot a másik ember 
döntése felé is, ezáltal az ítélkezéstől is sza-
baddá válok.

Legutóbb  tavaly sszel a karizmatikus meg-
újulás országos találkozóján futottunk össze.. 
Hog yan vezetett a Lélek a karizmatikus meg-
újulásba?
Szegeden a szemináriumban másodéves 
voltam. Észrevettem, hogy néhányan este 
bemennek a kápolnába és saját szavaikkal 
imádkoznak, beszélgetnek Istennel, mint 
a gyermek az édesapjával. Először irigység 
fogott el, majd egy vágyakozás született 
meg bennem: én is akarom ezt a bensőséges 
kapcsolatot!  Medjugorjei zarándoklat, a 
Nyolc Boldogság Közösség megismerése, a 
közös szentmisék, szentségimádások, nyári 
lelkigyakorlatok – mind  a Szentlélek élő 
megtapasztalásai voltak. Az Élet a Lélek-
ben szemináriumok új tapasztalattal gaz-
dagítottak. Az életgyónások, a Szentlélek 
kiáradása, megtérések, melyekből papi és 
szerzetesi hivatások és elkötelezett keresz-
tény életek születtek: a mai napig ezekből a 
forrásokból, tapasztalatokból merítek erőt. 

Merre vezeti a Lélek ma az Eg yházat, és mi 
a szerepe ebben a karizmatikus megújulásnak?
Legyen képes élni azzal a gazdagsággal, 
amit az Atyától Krisztus által kaptunk. 
Mint az ősegyházban, tudnunk kell a 
Szentlélek erejében minden életkörül-
ményben tanúságot tenni a Feltámadott-
ról. Mindenkiben keresni, felismerni az 
Atya képmását. 

Miben kell ma leginkább er södnünk?
Az Istennek, egymásnak és önmagunk-
nak ajándékozott időben, azaz képesnek 
lenni megállni a rohanásban.  Az együtt-
érzésben, a másik ember felé való őszinte 
odafordulásban, meghallgatásban, az el-
fogadásban.

A plébániai közösségekben  milyen feladatai van-
nak a karizmatikus híveknek? 
Embertársaink szolgálatában, keresztény 
életünkben valósuljanak meg Péter apos-
tol szavai: „Legyetek mindig készen rá, hogy 
mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, 
mi az alapja reményeteknek. De ezt szelí-
den, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel 
tegyétek.”  (1Pét 3,15.)

A karizmák használatával kapcsolatban mire 
hívod fel a  g yelmünket?
Pál apostol az első Korintusi levélben ezt 
írja: „Mindennél magasztosabb utat mu-
tatok nektek.” A Szeretethimnusz iránytű 
és alap. A fi gyelem mindig az adományo-
zó Istenben legyen! Efraim testvérnek, a 
Nyolc Boldogság Közösség alapítójának 
szavai élnek bennem: A karizmatikus 
megújulásnak át kell mennie Isten szem-
lélésébe, különben elveszíti a lényegét.

Személyes terveidr l mondanál valamit?
Napról napra megújulni a szemlélődő 
imában, áldássá lenni mások számára, 
akár úgy, hogy én akár ne is tudjak róla.

Megújulás a Szentlélekben
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Meglátogatásunk ideje
Goonnndooolattookk aazz 
Orrsszzágggoss TTTaalááálkkozzzó eeléé

Az elmúlt két évben Országos Találkozóinkon nagyon tudatosan csak magyar el adók 
szólaltak meg. Sajnos mi, magyarok, nem tudjuk igazán értékelni egymást, nem tudunk 
hálát adni egymás ajándékaiért. Az elmúlt két alkalommal el szerettük volna oszlatni 
annak a gondolatnak még az árnyékát is, hogy itthon nincsenek komoly karizmákat hor-
dozó szolgálók és szolgálatok. Láttuk, hogy bizony van kiért és van miért hálát adni! Elmé-
lyedtünk nemzetünk és a hazai karizmatikus megújulás történetében, gyökereinket keresve 
kérdeztük Istent a jöv beli hivatásunkról. Idei találkozónkra, amelyet 2017. november 
11-én tartunk az újpesti Jégpalotában, amikor a világméret  megújulás kezdetének 50. év-
fordulóját ünnepeljük, most külföldi el adókat hívunk. A következ kben az is kiderül, hogy 
kiket és miért.

Ahogyan az elmúlt két évben saját elhívá-
sunkról elmélkedtünk, a jubileumi 50. év 
most alkalmat ad nekünk arra, hogy szem-
ügyre vegyük a világszerte elterjedt katoli-
kus karizmatikus megújulás történetét. Az 
elmúlt öt évtized talán már elegendő ala-
pot ad arra, hogy rákérdezzünk: Vajon mi 
lehet a XX. században kibontakozó pün-
kösdi-karizmatikus megújulás üdvösség-
történeti szerepe? Milyen egyháztörténeti 
folyamatokat visz vége általa, általunk az 
Úr? És hogyan szolgálja mindez az előt-
tünk álló következő nagy üdvösségtörté-
neti esemény, Jézus Krisztus második el-
jövetelének előkészítését? Ez a kérdéssor az 
oka, hogy választott  igei mottónk idén így 
hangzik: Maranatha! ‒ Jöjj el, Urunk, Jé-
zus! (Vö. 1Kor 16,22 és Jel 22,20.) Mind-
ezt egyáltalán nem a félelemkeltés, vagy 
valami szenzációhajhász miszticizmus 
kedvéért választottuk. Éppen ellenkező-
leg: témánkat a katolikus Egyházban hi-
telesen őrzött kinyilatkoztatás fényében 
szeretnénk megvizsgálni.
Idei találkozónkon tehát az évforduló 
okán visszatekintünk, de előre is nézünk, 
így próbáljuk megérteni mindazt, ami ma 
történik velünk. A nagy folyamatok ilyen 
áttekintéséhez  három dologra van szük-

ség. Először is: a karizmatikus megújulás 
bensőséges ismeretére a kezdetektől. Az-
tán az Egyház tanításának mélységes is-
meretére a helyes megkülönböztetés miatt. 
Végül pedig prófétai ajándékra az idők je-
leinek olvasásához, a jövőbe tekintéshez.

AA MMeeggújuuuláss iismmeerrette 
és aa mmmegkküllönböözztettéss
Meghívott előadóink mindhárom krité-
riumnak megfelelnek. Sam Jacobs püspök,  
Ann Shields nővér és Peter Herbeck a ka-
rizmatikus megújulás forrásvidékéről ér-
keznek hozzánk, az Egyesült Államokból. 
Peter Herbeck annak a Ralph Martinnak 
a tanítványa és legközelebbi munkatársa, 
aki a Megújulás egyik legkarakteresebb 
vezetője a kezdetektől; az egyik első ka-
rizmatikus közösségnek, az Ann Arbor-i 
Word of God közösségnek, sőt, a vatikáni 
ICCRS irodának is egyik alapítója. Ann 
Shields nővér szintén ebből a körből érke-
zik, számos könyv szerzője, s az egyik leg-
sikeresebb angol nyelvű katolikus rádió-
műsor, a Food for the Journey (Útravaló) 
házigazdája. Peter Herbeckkel együtt vi-
lágszerte hirdeti az evangéliumot a Rene-
wal Ministries katolikus missziós szolgálat 
vezető szolgálójaként. Egyébként sem ő, 

sem Peter Herbeck nem ismeretlen Ma-
gyarországon, hiszen mindketten fő elő-
adói voltak húsz évvel ezelőtt megtartott 
első hazai TŰZ evangelizációknak, így a 
viszontlátásnak is nagyon örülünk! Velük 
együtt nagyon várjuk Sam Jacobs püs-
pök atyát is, aki hosszú ideig volt elnöke 
az USA Nemzeti Szolgáló Bizottságának. 
Hazájában és világszerte óriási szeretet és 
tisztelet övezi, mint a karizmatikus kato-
likusok bátor szívű pásztorát és védelme-
zőjét. Lám, lám, amerikai testvéreinknek 
már évtizedekkel ezelőtt volt képviselőjük 
a püspöki karban… Egy szó mint száz: ha 
valaki képes nagy összefüggésekben szem-
lélni a karizmatikus megújulást, akkor ez 
a csapat lesz az.
Nem tudatosítjuk eléggé, de a világszerte 
elterjedt katolikus karizmatikus megúju-
lás egyik legszebb gyümölcse az Egyház 
tanításához való hűség és ragaszkodás. A 
Lélek nem csak lelkesedni tanított meg 
bennünket az évtizedek során, hanem 
igyekezett elvezetni bennünket a „teljes 
igazságra”. Ennek a lelkiségben, a Szent-
írásban és a teológiában egyaránt elmélye-
dő irányzatnak világszerte is kiemelkedő 
képviselőit köszönthetjük majd hazánk-
ban, igazi „Szentlelkes katolikusokat”, a 

Újítsd meg csodáidat! 
– Damian Stayne 
és a Cor et Lumen Christi 
Közösség konferenciája 11. oldal

Regionális Találkozók: 
Miskolc, Szeged
14. oldal, 16. oldal

Papjaink – Varga Attila atya
23. oldal

Meglátogatásunk ideje – Gon-
dolatok az Országos Találkozó 
elé 24. oldal




