Jézus az Élet:
fogadd be, mélyülj
el benne!

Mindenkit várunk Miskolcra 2018. október 27-én, a Katolikus
Karizmatikus Megújulás Országos Találkozójára
Huszonhetedik alkalommal jövünk össze, kihagyás nélkül évi találkozónkra a Megújulás minden
áramlatából, a Kárpát-medence minden szegletéből. Meg akarjuk erősíteni egymást a testvéri szeretet által. Meg akarunk erősödni a kegyelemben a Szentlélek által. Meg akarunk erősödni Jézus
Krisztussal való egységünkben. Mindegyik olyan cél, amiért érdemes vonatra, buszra szállni, autóba ülni és elindulni a Megújulás fővárosába, amely idén Miskolcon lesz.

Megerősödni a testvéri
szeretetben
Amikor idei találkozónk helyszínéről döntöttünk, és kiderült, hogy a helyi közösségek vállalják a szervezést, külön öröm volt
számunkra, hogy Északkelet-Magyarországra jöhetünk, hogy együtt imádkozhatunk itteni testvéreinkkel. Tudjuk, hogy ez
a régió sok problémával küzd, kevesebb a
munkalehetőség, alacsonyabbak a bérek,
több a szegény ember, mint az ország sok
területén. Külön lelkesített minket, hogy a
földrajzi közelség miatt különös szeretettel hívhatjuk Kelet-Szlovákia, Kárpátalja és
a jelenleg Romániához tartozó Partium
megújulásra vágyó magyarjait, közösségeit, híveit és papjait! Az észak-keleti régió
ugyanakkor lelkiekben rendkívül gazdag!
Talán az itteni testvérek harcokban próbált hite gyümölcseként nagyon sok itt az
aktív közösség, a missziós kezdeményezés, a lelkigyakorlat. Eger, Miskolc, a Hegyköz, Kisvárda környéke – mind a Megújulás erősségei, a remény jelei, s vannak itt
szépen fejlődő roma csoportok is... Külön
is szeretnénk hangsúlyozni, hogy októberi eseményünk nem konferencia, fesztivál,
hanem találkozó. Elsősorban olyan testvérek találkozója, akiket harcostársakká
tett az Úr a misszióban. A tavalyi alkalmon
megkötött szövetségünk, amely mára
több mint hatvan imacsoportot, közösséget és szolgálatot tömörít, kihívás elé állít
minket: Vajon tényleg lehetséges az egység új szintjére lépni? Miskolci közös imáink és szolgálataink előre vihetnek minket
a válasz megtalálásában.

Megerősödni a kegyelemben
A Megújulás persze természete szerint
nyitott! Fontos, hogy legyen egy összetartó magva, de mindig szívesen látunk minden érdeklődőt, aki Isten nyomait keresi
ebben a világban. A Megújulás országos
találkozója is mindig missziós jellegű: szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akiket foglalkoztatnak a hit kérdései, de nem találják
Istenhez a „bejáratot”. És persze nyitva áll
az ajtó bármely hívő katolikus, vagy protestáns testvérünk előtt is, függetlenül attól, hogy jár-e valamelyik közösségünkbe,
vagy sem.
A Megújulás hatalmas ajándéka, hogy a
Szentlélek által képes közvetíteni Isten
szeretetét az embereknek! A beszédek,
tanúságtételek, dicsőítések, imádságok
közbenjáró szolgálatok, liturgikus cselekmények célja mindig is ez közöttünk, és a
minket kereső szeretet valóban utat talál a
szívekhez találkozóinkon! Akár a megtérés
szélén toporgó ember, akár harcokban
megfáradt régi testvér vagy, megtapasztalhatod, hogy a Szentlélek oázisa vár Téged is a nagy közösségben!

Megerősödni Jézussal való
egységünkben
Mindebben a Megújulás egyik legrégebbi,
kipróbált szolgálója, jelenlegi világszerve-

zetünk, az ICCRS elnöke, Jim Murphy segít
majd minket, aki a Találkozó fő előadója
lesz. Amikor Jimmel a találkozó témájáról
beszélgettünk idén tavasszal Assisiban,
felvetette, hogy szerinte a Lélek következő nagy terve, hogy elvezessen minket a
megszentelődés nagy megújulásába. Hiszen János evangéliumának 15. fejezete
szerint semmit sem tehetünk a Jézusra
való teljes ráhagyatkozás, a Neki való teljes
engedelmesség nélkül. Csak akkor érünk
célba, maradandó gyümölcsöt csak akkor
teremhetünk, ha közben hagyjuk, hogy
egészen megtisztítson minket az Atya.
„Elvégre a Szentlélek ’Szent’! Nem kellene
ezt felfedeznünk?” Nos, ezzel az indítással
érkezik hozzánk ez a valóban kipróbált és
hiteles ember, aki tudja mit jelent áldozatot hozni: 1992-ben Isten indítására hátára vett egy majd’ kétméteres keresztet, és
keresztülgyalogolta vele az Egyesült Államok területét, óceántól óceánig. Közben
imádságát és szenvedését hazája és a világ megtéréséért ajánlotta fel. Útja másfél
évig tartott, 6760 kilométer megtételével
és tizennégy pár cipő elkoptatásával járt.
A következő években is aktív maradt a
misszióban: a Renewal Ministries szolgálócsoportjával rendszeresen visszatért a
Mexikóváros hatalmas szeméttelepein
nyomorgó családokhoz, ahová az Ige mellett orvosi segítséget, ruhát és élelmet is
vittek. Több cikluson át szolgált hazájában
a karizmatikus Nemzeti Szolgáló Bizottság elnökeként. A Nagy Jubileum évében,
2017. pünkösdjét követően, közvetlenül a
római ünnepségek után választották meg
az ICCRS elnökévé. „A Megújulás nem számokról, tömegekről és teljesítményekről
szól, hanem emberekről… Rólad és rólam… akik lángra lobbantak Isten szeretetétől.” – vallja. „Emberekről, akik hiszik,
hogy Isten Lelke még mindig itt áramlik a
földön, hogy közel vigye a szíveket az Atyához, Jézus Krisztus uralma alatt. Ez az a
Megújulás, amit szeretek! Ez az a Megújulás, amit szolgálok!”
Ő jön tehát hozzánk, hogy tanítson minket, hogy imádkozzon értünk, s ő hívja a

szolgálókat és a vezetőket is a Találkozó
másnapján, vasárnap, szintén Miskolcon a
téma elmélyítésére: „Megszentelődésünk
lépései a Szentlélekben” címmel.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a Találkozón velünk lesz és szól hozzánk Varga
László kaposvári megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének tiszteletbeli elnöke, s hogy a záró
szentmisét délután 17 órától Ternyák Csaba egri érsek celebrálja majd.

Gazdag program
Mivel a miskolci testvéreket – Szent Pál
szavával -- „Isten szeretete ösztönzi”, ezért
a találkozó előtti héten missziós napokat
szerveznek városukba, hogy minél több
emberhez eljusson az Örömhír! A találkozó napján a „Lelkes Napok” stábja külön
ifjúsági programmal várja majd a fiatalokat, s a gyermekek foglalkoztatásáról is
gondoskodunk. A reggel 9 órakor a miskolci Generali Arénában kezdődő Országos Találkozó programjában a bevezető
dicsőítés után délelőtt Jim Murphy két
beszéde következik, mindkettő után személyes közbenjáró imádság kérésére lesz
lehetőség az imapároknál. Ebédszünet
előtt szentségimádást tartunk, majd Jim
délutáni beszéde következik, ismét közbenjáró imádsággal. A záró szentmise
előtt szól majd hozzánk Varga László püspök atya. A főpásztori szentmise után még
maradhatunk ünnepelni Csiszér László és
a helyi dicsőítők vezetésével. A találkozóra
kedvezményes jegyek válthatók október
10-ig, 2 100 Ft-os áron, a helyszínen 2 500
Ft a felnőtt belépők ára. További információ és jegyvásárlás: www.mkkm.hu; +36
30 860 2910. A vasárnapi képzési napra
az iroda@mkkm.hu címen lehet jelentkezni. Kimondottan sajtóügyekben kérjük keressék Sinkovics Andrea munkatársunkat:
andrea.sinkovics@szentistvanradio.hu
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