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AZ ORSZÁG BELSEJÉBEN
Luciano Ruga

Isten országa mélységes és szerteágazó. A világ közepétôl kiterjedve mindent behálóz úgy, hogy
ha bárhol valaki elkezd ásni, ráakadhat és beléphet.
Az élet értelmének szenvedélyes keresésében, a szenvedô Jób a föld mélységeirôl elmélkedik:
“Az ezüstnek bányája van, az aranynak pedig helye, ahol mossák.
A vasat a földbôl hozzák elô, a rezet pedig kôzetbôl olvasztják.
Véget vet az ember a sötétségnek,sorra végigkutatja a sûrû homályban és sötétségben levô köveket.
Aknát törnek lakatlan helyen, a járókelôk elfeledkeznek róluk, az emberektôl messze függnek, himbálóznak.
A föld, amelybôl kenyér terem, odalent olyan, mintha tûz pusztította volna.
Az ember a legkeményebb követ is megmunkálja, a hegyek tövét is földúlja.
A sziklákban folyosót hasít, eltömi a beszivárgó vizet, napvilágra hozza, ami rejtve van”.
(Vö Jób 28,1-5. 9-11.)
Nem ez a földalatti keresés vezeti el Jóbot az életre, nem egy bányában fogja megtalálni Isten
országát. Azonban a hasonlat intenzitása elvezetheti az emberi lelket a föld központja felé, a világ
szíve felé. Így Jób, az ember, a döntô kérdés elé érkezik: (28,12) “De a bölcsesség hol található? Hol
van az értelem lelôhelye?”
Nem véletlen, hogy a szent szövegben éppen egy szenvedô találja meg az igazság és az élet iránti
szenvedélyt. A szenvedésben Jób megtapasztalja, hogy a felületes tünetkezelés nem használ semmit,
beszélgetôtársainak üres szavai nem javítják állapotát. Azok Istent akarják védeni Jóbbal szemben de
csak azt érik el, hogy elárulják Istennek az élet iránti szenvedélyét. Az, ami Jóbot élteti, az az Isten
országának keresése az emberi lét mélységeiben.
Az emberi természet a teljesség felé törekszik, a végtelent szomjazza. A felületes dolgok, az élvezetek
kielégíthetik az embert egy röpke idôre de tovaszállnak, s a hiány megmarad. Olyan ez, mintha
valaki, aki édességre vágyik, egy friss, illatos, rétegeiben különbözô ízesítésû torta elôtt állva, megnyalná a tortát burkoló mázat, s azt állítaná, hogy evett belôle és teljesen kielégítette érzékeit; nem
azt mondanánk errôl a személyrôl, hogy a legjavát kihagyta, hogy semmit sem ismer a torta ízeibôl?
Így van ez azzal is, aki nem hagyja magát elcsábítani Isten országának ízeitôl hanem megreked a
gyötrô tilalmaknál és a parancsolatoknál. Nem törôdve saját útjával, megáll, hogy azonnal fogya sszon
olyan ízeket, amelyek egyáltalán nem elégítik ki.
Az emberi lét mélységeiben ásni azonban annyit jelent, mint kifejezésre juttatni azt, ami igazán emberi bennünk: a szabadságot, a hiteles szeretetképességet; tartós döntéseket hozni, olyan értékeket
és ideálokat választva, amelyek felnôtt, érett személyekké alakítanak bennünket. Így képesek leszünk
megkóstolni a legfinomabb ízeket, az igazán emberi ízeket, amelyeket a feltámadt Krisztus szüntelenül kínál az ô tanítványainak ünnepi asztalánál.
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SZÖT LELKIGYAKORLAT SZENTKÚT
2012. JÚNIUS 26-28

Hasulyó Antal

Urbán Imre atya vezetésével töltôdtünk fel lelkileg, amely az irgalmas Istenrôl és szeretetérôl szólt.
Ezt a szentírásból a tékozló fiú történetével szemléltette. Elmondta, hogy az irgalmas atya nagy
türelemmel vár bennünket, és ha eltávolodunk tôle, akkor nem tagad ki bennünket, hanem figyelmeztet arra, hogy milyen szeretettel, örömmel vár bennünket atyai házában. A háza ablakából
kitekintget, hátha valamely gyermeke magábaszáll, megalázza magát, félredobva büszkeségét, szégyent, gôgöt és eszébe jut, hogy az Atya várja és milyen jó volt az Ô házában.
Én egy XX. századi ember történetét állítom párhuzamba a bibliai történettel:
A fiatalember éppen befejezte az általános iskolát, amikor barátja bíztatására elhatározták, hogy
nyáron elmennek dolgozni, hogy pénzük legyen. Szüleiktôl pénz kértek, hogy el tudjanak utazni.
A kapott élelmet elpakolták és elindultak munkát keresni.
Itt is a pénz volt a hajtóerô, mint az evangéliumi részben, csak nekik nem mulatozásra, hanem
utazásra ment el a pénz.
Az állami gazdaságba nem vették fel ôket, mert fiatalok voltak, de nem hátráltak meg, mentek
tovább. Miskolcon, Pesten, Tatabányán, mindenütt a fiatal koruk volt az elutasítás oka. Már vissza fordultak, amikor találtak egy gazdaságot, ahol munkát kaptak. Az aláttenyésztésben kezdtek el dolgozni. A fiatalabb gyerek kocsis mellé került, tápot szállítottak az álatoknak. A 80-90 kg-os zsákok
nagyon nehéznek bizonyultak, napról napra egyre nehezebbnek tüntek. Sokszor magában sírva jutott eszébe, hogy otthon csak az utcán játszottak volna, vagy néha egy kis otthoni munkát elvégezve,
milyen boldog volt akkor. Itt meg egy kis konyhai étkezés után csak szenvedett a nehéz munkától,
ami a fizikai képességét meghaladta. A kocsis megsajnálta, és mondta a fônökének, hogy ez a fi úcska nem bírja ezeket a nehéz zsákokat cserélje ôt le. De az éjszakai 2 órai borsószedés sem volt könnyû,
vagy az egész napi forróságban az aratási keresztek rakása. Nagy gyötrelemben várta a hívó szót,
amely hazaszólítja ôt. Ez meg is történt, amikor az egyik nôvére elment hozzá meglátogatni. Megemlítette, hogy menjen vele haza.
Az evangéliumi történetben a disznók moslékja volt az a hatás, amire a tékozló fiú hazaindult.
Ennek a fiatal fiúnak a testvéri szó jelentette a hazahívást. Elindult, a fizetést sem várta meg, örült,
hogy mehet haza. A szétdolgozott ruhában, darabokban lévô cipôvel jött a vonaton. A lábával az ülés
alatt takarta, hogy ne lássák a rongyos cipôt, a ruhán is igyekezett a lyukakat eltakarni. Az állomáson a másik oldalon szállt le, és nem az utcákon, hanem a határban, a kertek felôl ment haza, hogy
ne találkozzon senkivel.
Fáradtan rongyosan ért haza (mint az evangéliumi tékozló fiú) éppen az apja névnapján. Általában
ilyenkor jött haza a család többi tagja édesapjukat ünnepelni. Pontosan az ebéd elôtti idôben ért fel
az udvarra a kertek alól. Az apja kint volt az udvaron. Mikor meglátta, elébe ment, megölelte és
örömmel vitte ôt a házba. Már csak ô hiányzott a közös ünnepi ebédhez. A legboldogabbnak az atyját
és anyját látta.
Összehasonlítva a két történetet, nagyon hasonló, csak idôben és életvitelben van különbség.
Mind a két esetre közösen jellemzô, hogy az atyai örömöt nem lehet leírni, csak elképzelni. Azért
írom le ezt a másik történetet, hogy az atyai szeretetet még jobban érzékeltessem. Régen és most
egy és ugyanaz. Hazavár bennünket, és örül háza népével, ha megtérôt lát visszajönni. Irgalma hatalmas, nem mérlegel, nem korhol, és kivételt sem tesz. Befogad bennünket és örül. Mi is örülünk,
hogy visszafogad minket, együtt örülünk. Hálánkkal örökké imádhatjuk, hódolunk neki.
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A tékozló fiú atyjának biztosan sokan mondták: Na, megkerült az elveszett fiú? Miért engedte meg,
hogy visszajöjjön? A történetben az itthon maradt fiú csak szemrehányást tett az apjának, ô örülni
nem tudott.
Apja pedig megmagyarázta, hogy fiam, neked itt maradt minden, és a tied minden, de ô meghalt,
de újra életre kelt, visszatért hozzám. Irgalmas vagyok minden visszatérôvel, és örömmel fogadom
vissza a házamba, mert neki is van hely és minden visszatérônek, amíg a világ világ.
A lelki gyakorlatok azért is jók, mert három nap csöndességében, lelki felüdülésben, reménykedô
emberek társaságában úgy érezzük, hogy Isten átölel bennünket. a lelki vezetô atya szavai nyári szellôként simogatják lelkünket. A Szentkúti Szûz anyai palástja véd bennünket, hogy háborgó lelkünk
megmaradjon az elkövetkezô évre.
Kedves SZÖT- testvérek! Egy kis részt tudtam átadni Imre atya bôséges elôadásaiból, amelyet nagy
szeretettel és nagy felkészültséggel szívbôl adott nekünk. Ezt leírni nem lehet, csak a lelkünk tudja
befogadni, hogy élhessünk belôle. Az irgalmas Atya vár bennünket az éves SZÖT-lelkigyakorlatra.
Ha tehetjük, el kell menni, hogy tudjunk alázatosak, lenni Isten elôtt. Ha elesünk, fel tudjunk állni,
és az Atyai ház felé venni az utunkat. Mert az Ô irgalma mindent megbocsát, és bevezet házába.
Örök boldogságot ad a visszatérônek. Példát mutat nekünk, SZÖT-ösök nek, hogy a szenvedôkön
hogy kell segíteni. Szenvedést elviselni tanít bennünket. Példát ad, hogy a Fia miatt mennyit
szenvedett, míg várta. A fia pedig értünk szenvedett, a mi bûneink miatt. Mutassunk mi is példát a
testvéreinknek, hogy gyarapodjanak a SZÖT tagjai, és mi is figyeljünk a Szûzanya pártfogásával.
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VILÁGOSSÁG,
AMELY MEGVÁLT
A bûn hazugságában élni annyit jelent, mint a
sötétségben járni. Az igazi keresztény közösségben van Istennel, aki világosság, és követi Jézust,
aki igazság és élet.
Bibliai szöveg: 1Jn 1,5-10
5Az üzenet, amelyet tôle hallottunk és nektek
hirdetünk, ez: Az Isten világosság, és nincs benne
semmi sötétség. 6Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor
hazudunk, és nem az igazságot tesszük. 7De ha
világosságban járunk, ahogy Ô is világosságban
van, akkor közösségben vagyunk egymással és
Fiának, Jézusnak a vére minden bûnt lemos
rólunk. 8Ha azt állítjuk, hogy nincs bûnünk, saját
magunkat vezetjük félre és nincs meg bennünk
az igazság. 9Ha megvalljuk bûneinket, akkor
mivel jó és igazságos, megbocsátja bûneinket, és
minden igazságtalanságtól megtisztít minket.
10Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk.5
Elmélkedés
A szöveg a Krisztussal való találkozásról beszél,
aki a kezdetektôl mint Isten egyetlen Fia
láthatóvá és érinthetôvé válik az idôben. Milyen
üzenetet közvetít számunkra a megtestesülés?
Krisztus emberi mivoltának misztériuma által,
amihez a kereszthalál és a dicsôséges feltámadás is
tartozik, éri el az emberi teremtményt az isteni
fény ragyogása. Egy fény, amely megvilágítja a
szíveket, hogy az isteni kinyilatkoztatás tartalmát
megértsék. Isten a világosság, benne nincs
semmi sötétség. Isten világossága végtelenül magasabbrendû minden más, ember által megtapasztalt világosságnál. Magasabbrendû, mint a
teremtô Isten a teremtményhez hasonlítva.
Úgy közeledhetünk e fényhez, ha megtanuljuk
megismerni, ha hagyjuk, hogy Ô világítsa meg
személyes létünket, különösen a nehéz pillana-

(Isten országa folytatás)
tokban, a szenvedésben. E világosság legyôz
minden emberi sötétséget. Krisztus minden
tanítványa meghívatott, hogy beismerje bûneit
és hagyja, hogy a szeretet jóságos fénye legyôzzön minden sötétséget és rosszat.
27. Zsoltár
Világosságom és üdvösségem az Úr
Apostoli feladat
A keresztség által a “világosság fiai” lettünk és
képesekké váltunk Krisztust, a “Fényt” szétárasztani a világban. Mint megkereszteltek, s mint a
CVS tagjai, az a különleges feladat adatott számunkra, hogy világosság legyünk, amely a bûn,
a szenvedés, a fájdalom sötétségét, bevilágítja.
Nem maradhatunk közönyösek, tehát sem
egyénileg, sem mint CVS csoport a szenvedéshelyzetek elôtt, amelyekkel környezetünkben
találkozunk.

uj horgony 2012-2-3:Belivek

10/4/12

9:10 AM

Page 6

TANÚSÁGTÉTEL
CSODÁK MÉG MA IS VANNAK
Korunk egyik népbetegsége a túlzott napsugárzás
káros hatásaiban eredeztethetô. Egyik okozója a
nagyfokú levegô szennyezettség, mely az ózonpajzs védôrendszerének átlyukadásához vezet.
Ezen folyamatok a Teremtô által életfenntartóvá
rendelt Napot a ránk zúdult ultraibolya sugarak
által az ember ellenségévé fordítják.
E „gyilkos jelenséget” nem ismerjük fel idôben,
elôbb figyelmeztetô jelzésekhez, majd komoly
betegségekhez vezethet. Ilyen például a
Melanóma nevezetû bôrrák is. Kezdetben alig
felismerhetô, fekete anyajegyszerû képzôdmény,
melyet ha elhanyagolnak, komoly problémákhoz, akár halálhoz is vezet.
2010. ôszén édesanyám súlyos lábtörését
követôen – mivel születésemtôl fogva 100 %-os
mozgássérült vagyok – a Kazincbarcikai Kórház
Rehabilitációs Osztályára kerültem. Itt
helyzetünk komolyságát átérzô humánummal és
állapotomnak megfelelô kezelésekkel és gyógytornával enyhítették zaklatott bensômet, majd
Édesanyám helyzetét 4 hónapig.
Egyik fürdetés alkalmával rajtam is észrevettek –
a hátamon – egy kezdeti Melanómához hasonló
bôrelváltozást.
A helyi, majd miskolci bôrgyógyászati szakvizsgálatok be is igazolták. Így kerültem a Semmelweis Kórház központba Miskolcra. Sajnos egy
mûtét is szükséges volt 3 napos bennfekvéssel.
Az ott töltött idô alatt a kiszolgáltatott ELHAGYATOTTSÁG még inkább növelte zaklatottságomat. Talán meg is zavarodtam volna,
ha meg nem ismétlôdnek bennem az elôzô
nyáron elhangzott egerszalóki lelkigyakorlat
szavai és egyes eseményei Istentôl kapott sugallatként. A melanómás elváltozás kutató eredménye (a Budapesti Orvosi Egyetem
diagnosztizálása szerint is) mégis jóindulatúnak
mutatkozott. Sajnos a mûtét miatt viszont hosszú

Farkas Eleonóra

ideig nem mozoghattam (csak minimálisan) és a
tisztálkodás is nagyon korlátozódott. Ezeket a
lelkiismeretes orvosi felügyelet mellett a Rehabilitációra visszatérve is be kellett tartanom.
Hazakerülve az ôsz folyamán a bal vállamon
egy bab nagyságú képzôdmény kezdett fejlôdni.
Hasonló volt a hátamon korábban mûtötthöz.
Nagyon megijedtem, mert kis külsô segítséggel
ugyan, de újra beállt a régi életritmusunk. Anya
bottal ugyan, de járt, autót vezetett, s el tudtunk
jutni mindazon helyekre, ahová az eddigiek
során el - elmentünk.
Féltem az újabb tortúrától, így minden bizalmamat Istenbe vetve naponként szívbôl elé tártam
az ügyemet.
Édesanyám és a segítô szomszédasszony a
reggeli mosakodásnál, öltöztetésnél aggódva figyelték, mint terjed és feketedve levedzik.
Mondták, vissza kell menni Miskolcra a bôrgyógyászatra, hogy megvizsgálják.
Nem gondolva az esetleges veszélyekre,
könyörögtem: lassan kitavaszodik, jön a nyár,
várjunk még! Eleget voltunk már kórházban!
Édesanyámmal megbeszélve a dolgot, eltoltuk a
kórházba való jelentkezési idôt.
2012. január 22-re virradóra különös álmot láttam.
Egy fénylô férfialak jelent meg elôttem csattos
orvosi táskával, öltönyt és cipôt viselt.. Mosolya
sugárzott, szôke haja hullámokban omlott le a
vállán és biztatóan nézett rám a szemüvege alól,
ami arcának fényébe veszett. A tündöklô férfialak közölte: imáim, amelyeket ez újabb
melanóma félelme miatt folyamatosan végeztem,
meghallgatásra találtak. Ô fogja kezelni a
felfedezett bôrelváltozást és mindig megmondja
az ébrenléti utasítást is. Ne féljek, bízzak benne!
Kérdeztem, ki ô? Ennyit mondott: egy jó Barát!
Az álombeli kezelés három, az ébrenléti pedig
kettô szakaszból állt.

7

uj horgony 2012-2-3:Belivek

10/4/12

9:10 AM

Page 7

8
Álmomban egy sárga folyékony, egy jódillatú
barnás, csípôs, és egy zöld ánizsillatú kenôcsöt
kent fel a beszívódás sorrendjében a bôrelváltozásra. A barna csípett, a sárga színûnél semmit
sem éreztem, a zöldet pedig alaposan a vállamba
masszírozta.
Másnaponként jelentkezett. Aztán egy hét után
a „kezelések” mellett egy hetes szárított diófalevél pakolást „rendelt” (éjszakára).
A diófalevelet forrásban lévô vízbe kellett tenni,
majd 10 percig a vízben hagyva kivenni a gézzel
fedve az említett helyre rakni.
Majd azt mondta: rosszabb a helyzet, mint gondolta, a legalsó bôrrétegig le kell kennie. Folytassuk a pakolást éjjel a szokott módon, nappal
pedig párakötéssel is legyen a területen. A forrázott diólevél folyadékból igyak is egy pohárkával.
Édesanyám segítségével ezt be is tartottuk. Ez
utóbbit (párakötés, ivás) 14 napig javasolta. Pontosan másnaponként jelentkezett álmomban.
Egyik eljövetele alkalmával röntgent készített a
beteg részrôl de úgy, hogy a saját teste változott
olyanná, hogy annak fénye világította át a kezelt
részt.
Egyik napon szokásos gyógytornámat végezve
állókában álltam, s úgy éreztem, hogy cérnát hú-

zogatnak a szemölcs közepén, s kaparó fájdalmat
is éreztem. (Semmire sem gondolva rádiót hallgattam.) „Barátom” közölte, meg kellett mûteni
a szemölcsöt, azért éreztem fájdalmat is (álombeli
közlés).
Az esti vetkôzéskor látták anyáék, hogy eltûnt
róla a felületi érdes feketeség és ennek kör alakú
piros udvara is a felére csökkent. Két nap múlva
„égi orvosom” a szokásos álombeli kezelés alkalmával arról tájékoztatott, hogy szörnyen fog
viszketni a pakolás alatt is, s ha már nem bírom a
viszketést, csak fújni szabad. Gondoljak arra,
hogy nem vagyok kórházban.
Valóban így történt. A napnak különbözô szakaszában feladataim végzése közben mintha ezernyi méhraj lepett volna rám.
A „kezelések” utolsó szakaszában pedig a pakolás
és az ô orvoslása mellett még egy-egy korty
zarándokhelyrôl származó vizet is innom kellett.
Ilyen készlet mindig van itthon, részben saját
éves utaink révén, illetve barátaink, ismerôseink
zarándoklatai kapcsán.
Mindezek után az utolsó álomtalálkozásnál a
fényes alak közölte, rendbe jöttem, de holnap
még elköszön. Így is történt. Lelkemre kötötte,
nagyon óvakodjak az erôs napfénytôl, mert ez az
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Farkas Eleonóra

KEZDET ÉS VÉG
eset is ebbôl származott. Egy újabb „figyelmetlenségbôl” eredô helyzetben még egyszer nem
tud segíteni. Ô akkor avatkozhat be ilyen dolgokba, ha az illetôt spontán érik.
Mielôtt „távozott” volna, még megkérdeztem:
Mondd meg már, ki vagy? Egy GYÓGYÍTÓ
ANGYAL - felelte, s eltûnt.
Azóta a szemölcs bármely, más testen található
szemölcshöz hasonlóan van jelen.
Tanácsát igyekeztem megfogadni, betartani, de azért
megnyugtatásképpen egy idôpontot kértünk a
miskolci bôrgyógyászatra, hogy ellenôrizzenek.
Különbözô okok miatt egy harmadik vizsgálati
idôpontot kaptunk ez év május harmadikára.
Szorongva indultunk az útra, ott a várakozás alatt
is szívem a torkomban dobogott. A fôorvosnô
szobájában most egy nagyon készséges, alapos
vizsgálatot végzô doktornô ült. Talán ezt is Isten
rendelte így, aki jól ismeri a szív félelmeit. Elôzô
leleteimet átnézte, s a szóban forgó bôrfelületet
többször is megvizsgálta, majd ismételte: Hála Istennek nincs semmi aggodalomra való ok! A
szemölcsön egy gyógyult, bepörcösödött heg
látható. Ezzel semmi tennivaló nincs. A hátam
szemölcsei is rendben vannak.
Ekkor már a sírás fojtogatott, mert rádöbbentem,
hogy valóban az „ÉGI VENDÉG” gyógyított
meg.
Hálás vagyok Istennek és Don Bosco által a Segítô
Szûz Máriának, aki velem imádkozott, hogy mustármagnyi hitem fává nôjön.
Ez késztetett arra, hogy történetemet írásban is
közöljem, mert ebben a lelkületben tevékenykedve
élem mindennapjaimat.
Mindezek hitelességét igazolják: Édesanyám, a
segítô szomszédasszony és lelkivezetôm, aki a
folyamatot velem együtt végigkísérte.

Nyílik az ajtó
tódul a fény
Isten zsibongó
szent szigetén.
Fehérré válik
lelkek sora,
nem ér odáig
lét ostora.
Bemenni csak
a rostán lehet,
hozzápászítva
kegyelmeket.
kint van ijesztô
hideg, sötét...
Nincs mit tovább szô
hazug beszéd.
Zárul az ajtó
gyengül a fény.
Sírunk választó...
„Hol megyek én?”
Hívnak az árnyak,
kábul a csend.
Jaj! Mire várjak
még idelent?
Szívekbôl ácsolt
mennyei híd...
Égi barátok
hada segít.
HAZATALÁLNI.
Induljon bárki!

9
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HIT ÉVE
Porta Fidei - Hit kapuja
részletek:
A „hit kapuja” (vö. ApCsel 14,27), amely
bevezet minket az Istennel való életközösségre
és lehetôvé teszi a belépést az Egyházba, mindig
nyitva áll elôttünk. Akkor tudjuk átlépni a
küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged
a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a
kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra
kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdôdik (vö.
Róm 6,4), minek következtében Atyánknak
szólíthatjuk Istent, és a halállal fejezôdik be, amelyen át belépünk az örök életbe az Úr Jézus feltámadásának köszönhetôen, aki azt akarta, hogy a
Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne
hisznek, részesüljenek az Ô dicsôségében (vö. Jn
17.22). Megvallani a Szentháromságba – az
Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe – vetett hitet
annyi, mint hinni az egy Istenben, aki a Szeretet
(vö. 1Jn 4,8): az Atya, aki az idôk teljességében
elküldte Fiát a mi üdvösségünkért; Jézus Krisztus,
aki halálának misztériumával és feltámadásával
megváltotta a világot; a Szentlélek, aki vezeti az
Egyházat a századokon át, amíg csak várjuk az
Úr dicsôséges visszatérését.
Amióta csak megkezdtem szolgálatomat Péter
utódaként, emlékeztettem annak szükségességére, hogy újra föl kell fedeznünk a hit
útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és
mindig megújuló életerejét. Pápai beiktatásom

XVI. Benedek pápa

szentmiséjén mondtam: „Az Egyház egészének
és benne a pásztoroknak, minden pásztornak
Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy az
embereket kivezessék a pusztából az élet helyére,
az Isten Fiával való barátságra, ôhozzá, aki
egyedül ad életet, mégpedig teljes életet”. Nem
ritkán elôfordul, hogy keresztények nagyobb
gondot fordítanak elkötelezettségük szociális,
kultúrális, politikai következményeire, s még
mindig úgy gondolkodnak a hitrôl, mint a társadalom életének mintegy magától értetôdô
elôfeltételérôl. A valóságban azonban ez az
elôfeltétel nem létezik, sôt sokszor nyíltan tagadják is. Ha a múltban lehetséges is volt a hit
alapján, széles körökben egységesen elfogadott
kultúra, a hit sokakat érintô, alapvetô krízise
miatt manapság a társadalom széles rétegeiben
már nem így van.
Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse,
sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot (vö.
Mt 5,13-16). A mai ember is érezheti annak
szükségét, hogy a szamariai asszonyhoz hasonlóan menjen a kúthoz, hogy Jézust hallgassa, aki
hív, hogy higgyünk benne és merítsünk a belôle
fakadó élô vízbôl (vö. Jn 4,14). Újra föl kell
fedeznünk, mit jelent táplálkozni Isten Igéjével,
ahogyan azt az Egyház hûségesen ránk hagyományozta és az Élet Kenyerével, ahogyan azt
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adta át a tanítványainak (vö. Jn 6,51). Jézus
tanítása ugyanis ma is ugyanolyan erôvel visszhangzik: „Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely
elvész, hanem olyanért, amely megmarad az örök
életre” (Jn 6,27). A hallgatóság kérdése ma
ugyanaz: „Mit kell tennünk, hogy Istennek tetszô dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) Ismerjük
Jézus válaszát: „Istennek tetszô cselekedet az,
hogy higgyetek abban, akit küldött” (Jn 6,29).
Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit az az út, amelyen biztonságosan eljuthatunk az üdvösségre.
Mindennek fényében határoztam el, hogy
meghirdetem a Hit évét. 2012. október 11-én,
II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján fog kezdôdni, és 2013. november 24-én,
a mi Urunk Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának ünnepén fejezôdik be. A megnyitás
napján emlékezünk meg a Katolikus Egyház
Katekizmusa kiadásának a huszadik évfordulójáról, melyet elôdöm, Boldog II. János Pál
pápa tett közzé, hogy a hit szépségét és erejét
minden hívônek bemutassa.
„Ha helyes hermeneutikával értelmezzük és
követjük a Zsinat tanítását, az egyre nagyobb
erôt biztosít az Egyházban mindig szükséges
megújuláshoz.”

Az Egyház megújulása a hívek tanúságtétele
által is történik, hiszen a világban élô
keresztények a létüknél fogva arra hivatottak,
hogy visszhangozzák az Igazság igéjét, melyet az
Úr Jézus hagyott ránk.
Ebbôl a szempontból a Hit éve meghívás hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ
egyetlen Megváltójához. Az Ô halálának és feltámadásának misztériumában nyilatkoztatta ki Isten
teljesen a Szeretetet, mely üdvözít és az embereket az élet megváltoztatására hívja a bûnbocsánat által (vö. ApCsel 5,31). Szent Pál szerint
ez a szeretet új életre vezet minket: „A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a
halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsôsége
által föltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk” (Róm 6,4). A hitnek
köszönhetôen ez az új élet a feltámadás radikális
újdonsága alapján átformálja az egész emberi
létet. Amilyen mértékben átadja magát az ember,
oly mértékben – egy ebben az életben soha be
nem fejezôdô folyamatban – lassan megtisztulnak és átalakulnak a gondolatai, érzései, érzülete,
magatartása. „A szeretet által tevékeny hit” (Gal
5,6) a megértés és cselekvés új szempontjává válik,
amely teljesen átalakítja az ember életét. (vö. Róm
12.2; Kol 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Kor 5,17).
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Krisztus szeretete sürget minket” (2kor 5,14):
Krisztus szeretete tölti be szívünket és késztet minket arra, hogy evangelizáljunk. Ô ma éppen úgy,
mint akkor, küld bennünket a világ útjaira, hogy
hirdessük evangéliumát a föld népeinek (vö. Mt
28,19).
E kedvezô körülmények között hívom a földkerekség összes püspökét, hogy egyesüljenek
Péter utódával a kegyelem ezen idejében, amelyet
az Úr kínál nekünk, hogy emlékezzünk meg a hit
drága ajándékáról. Ezt az évet méltó módon és
termékenyen szeretnénk megünnepelni. Fokozni
kell hitre való reflexiót, hogy segítsük az összes
Krisztus-hívôt abban, hogy tudatosíthassák és
föleleveníthessék Evangéliumhoz tartozásukat
ezekben az idôkben, amikor az emberiség oly
mély változásokat él át. Teremtsünk alkalmat a
Föltámadott Úrban való hitünk megvallására
székesegyházainkban és a világ minden templomában; otthonainkban, a családokban, hogy

mindenkiben fölébredjen a vágy az Evangélium
mélyebb megismerésére és továbbadására
következô nemzedékeknek. A szerzetes - és
plébániai közösségek, minden régi és új egyházi
közösség találjon módot arra, hogy ebben az
évben nyilvánosan vallja meg a Krédót.
Kívánjuk, hogy ez az év, minden hívôt késztessen
arra, hogy a hitet a maga teljességében, megújult
meggyôzôdéssel, bizalommal és reménnyel vallja
meg. Ez jó alkalom arra is, hogy a hitet erôteljesebben ünnepeljük a liturgiában, különösen az
Eucharisztiában, mely „az a csúcs, amely felé az
Egyház tevékenysége irányul, s az
a forrás, amelybôl minden ereje
fakad”. Ugyanakkor azt is óhajtjuk, hogy növekedjék a hívek
tanúságtételének
hihetôsége.
Fölfedezni a megvallott, ünnepelt, megélt és imádkozott hit
tartalmát, és reflektálni magára a
hitnek az aktusára, olyan feladat, amelyet
minden hívônek vállalnia kell, fôként ebben az
esztendôben.
Nem véletlen, hogy az elsô századokban a korai
keresztényeknek meg kellett tanulniuk a hitvallást. Mindennapi imádságuk volt, hogy meg ne
feledkezzenek a keresztségben vállalt kötelességükrôl. Szent Ágoston igen mélyértelmûen
emlékeztetett erre a redditio symbiloról, a hitvallás elmondásáról szóló homíliájában: „A szent
misztériumnak a hitvallása, amelyet valamennyien közösen megkaptatok, és ma
egyenként elmondtatok, azok a szavak, amelyekre szilárdan épül az Anyaszentegyház hite,
arra a szilárd alapra, aki az Úr Krisztus… Ti tehát
megkaptátok és elmondtátok, de szívetekben és
elmétekben állandóan ôriznetek kell, ismételgetnetek kell ágyatokban, gondolnotok kell rá a
tereken, és nem szabad megfeledkeznetek róla
étkezés közben sem; amikor alszik testetek, a
szívetekkel benne kell virrasztanotok.”
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EGYHÁZ SZÉLES KAPUKKAL
(Isten országa folytatás)

13
Jézus a kapu és ugyanakkor a pásztor is.
Csakis ôáltala és ôvele találunk az igaz
életre. A jó pásztor ismeri juhait és életét
adja juhaiért.

Bibliai szöveg: Jn 10, 7-18
7Jézus folytatta: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu.
8Azok, akik elôttem jöttek, tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.
9Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül
megy be, üdvözül, ki-be jár és legelôt talál.
10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon,
öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen és bôségben legyen. 11Én
vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja
juhaiért. 12A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a
juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a
farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti ôket. 13A béres azért fut el, mert béres,
és nem törôdik a juhokkal. 14Én vagyok a
jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is
ismernek engem, 15mint ahogy az Atya
ismer engem és én ismerem az Atyát.
Életemet adom a juhokért. 16De más
juhaim is vannak, amelyek nem ebbôl az
akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem.
Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és
egy pásztor. 17Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 18Nem
veszi el tôlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy
visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától."
Elmélkedés
Van egy pozitív módja a bejutásnak és ugyanúgy pozitív módja a kijutásnak az igazi kapun, amely Jézus
Krisztus. Azt lehet mondani, hogy belépünk a kapun amikor belsô összeszedettségben elmélkedünk,
gondolkodunk és kilépünk a kapun amikor a gondolatunk külsôleg megnyílvánul a cselekményben.
Krisztuson át belépni annyit tesz, mint a hit fényére gondolni, Krisztuson át kilépni pedig annyit tesz,
mint a hitet az emberek elôtt cselekménnyé alakítani.
Az Evangélium különbözô képeket nyújt, hogy ezt a folyamatot jobban megértsük. Egy rabló is beléphet
a juhok akoljába, de ô azért teszi, hogy lopjon, öljön, tönkre tegyen. Vele ellentétben Jézus a Jó Pásztor azért jön, hogy a nyájnak élete legyen bôséggel. Ehhez a Pásztor képhez csatlakozik a kapu képe.
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TERMÉKENY EGYHÁZ
(Isten országa folytatás)

14

Aki a kapun át vagyis Krisztuson keresztül belép, annak élete van és még bôségesebb élete, ha kilép az
örökkévalóságba vezetô útra. Az akol az egyházat jelképezi, amelyben jelen van a Jó Pásztor és amelyben a megváltás valósul meg a Vele való találkozásban. A bôséges élet pedig a szeretet által tevékeny hit
megtapasztalását jelképezi. Örökké szerethetünk, életünk minden helyzetében. Mindig találhatunk tehát
friss legelôt, életük mindig lehet teljes és megvalósult.
23. Zsoltár
Az Úr az én pásztorom
Apostoli feladat
Arra figyeljünk s neveljük magunkat, mint CVS csoport, hogy ne maradjunk zártak akár személyi
szinten, akár csoportként vagy plébániai közösségként. Tárjuk ki térbeli és emberi horizontunkat más
személyek felé. Próbáljunk új helyzeteket és embereket találni, akiknek szükségük van Jézus, a Jó
Pásztor vezetésére. Tárjuk ki mindenki számára azt a kaput, amelyen át eljutottunk az Istennel való
találkozásra.

TERMÉKENY EGYHÁZ
A lelkész, a nevelô, a szülô
egész életét az odaadásnak
kell jellemeznie az Egyház, a
társadalom, a család iránt.
Bibliai szöveg: 1 Pét 5, 1-14
1Akik közületek elöljárók,
azokat mint magam is elöljáró
és Krisztus szenvedéseinek
tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsôségének is részese,
kérem: 2Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját,
viseljétek gondját, ne kényszerbôl, hanem önként, az Isten
(szándéka) szerint ne haszonlesésbôl, hanem buzgóságból. 3Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak
példaképei. 4Ha majd megjelenik a legfôbb pásztor, elnyeritek a dicsôség hervadhatatlan koszorúját.
5Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. 6Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsôítsen benneteket. 7Minden
gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. 8Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellen-
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ségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. 9Erôsen álljatok
neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések sújtják a világban. 10A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsôségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után
maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerôsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. 11Neki
legyen dicsôség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké! Amen. 12Szilvánusz által, akit hû testvérnek
tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme. Ebben
tartsatok ki. 13Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt.
14Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!
Elmélkedés
Péter beszéde elsôsorban a keresztény közösség életére vonatkozik. Az 5, 1-5 versekben egy viselkedési
kódexet vélhetünk találni: az elöljárók viseljék gondját a rájuk bízott nyájnak, amint Krisztus a fôpásztor teszi. Szem elôtt tartva a közösségen belüli kapcsolatokat, az apostol minden közösségi tagot felhív
arra, hogy önmagát a szerénység Istentôl megáldott köntösével övezze fel. Ezt követi a komolyságra, s
éberségre való felhívás. Minden küzdelmen és nehézségen túl megmarad a meghívás, amely az embert
az örök megváltásra vezeti. Isten megerôsíti a hívôt ezen a zarándokúton. Ez Péter apostol célja is a le vélben: megerôsíteni a testvéreket, bátorítani ôket a reményben. E közös felelôsség mindenkit felölel
és aktív cselekvésre ösztönöz. Egy lehetôség a betegeknek és gyengéknek, hogy erôt találjanak és másokat bátorítsanak. Krisztusban lenni, önmagunkat adni, ez az autentikus és konstruktív testvériség megnyilvánulása.
128. Zsoltár
Áldás a hívôre
Apostoli feladat
“Legeltessétek Isten nyáját”. Egyszerû
szavak de nehezen ültethetôk a gyakorlatba, mivel ez személyes felelôsségel jár.
Végtelen módja van a megvalósításának,
annyi, ahány ember van a világon. Mindenkinek van egy feladata, egy missziója,
egy apostoli küldetése. A CVS apostolátusa meghív bennünket, hogy felelôsek
legyünk a magunk és mások életéért.
Tegyük fel a kérdést, hogyan erôsíthetjük meg az Egyházban felelôsségvállalásunkat a szenvedô személyek
szolgálatában és próbáljunk konkrét,
gyakorlati válaszokat találni.
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AMÍG A TEMPLOMOT ÉKESÍTED
NE FELEDKEZZ MEG ÍNSÉGET
SZENVEDŐ TESTVÉREDRŐL Aranyszájú Szent János
Tiszteletben akarod részesíteni Krisztus Testét? Le ne nézd azért, mert ruhátlan. Azt pedig meg
ne tedd, hogy itt benn esetleg selyemruhával tiszteled meg, odakinn pedig nem törôdsz vele, amikor
ruhátlan és gyötri a hideg. Mert aki azt mondta: Ez az én testem (Mt 26, 26), az szavával egy tényrôl
tett bizonyságot, de ugyanilyen tényt mond ezzel is: Láttátok, hogy éhezem, és nem adtatok ennem
(vö. Mt 25, 35) és: Amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek (vö. Mt
25, 45). Jézusnak persze nem ruhára van szüksége: Ô tiszta lelkeket akar. E dologban pedig
nélkülözhetetlen a fokozott törôdés.
Tanuljunk meg tehát bölcsen gondolkodni, és tanuljuk meg Krisztust úgy tisztelni, ahogyan kívánja.
Mert ha már tiszteljük ôt, akkor az a tiszteletadás a legkedvesebb neki, amelyet ô kíván, nem pedig az,
amelyet mi gondolunk ki. Hiszen Péter is úgy gondolta, hogy azzal tiszteli meg Jézust, ha nem engedi,
hogy megmossa a lábát; ám amit Péter akart, az nem megtisztelés volt, hanem teljesen az ellenkezôje.
Így te is azzal a tisztelettel tiszteld meg, amelyet ô írt elô parancsával; tehát a vagyonodat oszd szét a
szegények között. Mert nem arany tárgyak kellenek az Istennek, hanem színarany lelkek.
Ezt nem azért hangoztatom, mintha ellenezném, hogy ilyen fogadalmi ajándékokat ajánlj fel
Istennek, hanem mert inkább azt kérem, hogy ezekkel együtt, sôt már ezek elôtt adj alamizsnát.
Mert elfogadja Isten azokat az ajándékokat is, de sokkal inkább az alamizsnát. Azok ugyanis
csupán a felajánlónak vannak hasznára, ez viszont annak is, aki kapja. Amott az ajándék dicsek vésre is adhat alkalmat, emitt viszont tisztán az alamizsnálkodás és az emberszeretet érvényesül.
Mert mire jó az, ha Krisztus asztala aranykelyhekkel
van megrakva, ô maga viszont éhenhal. Elôbb lakasd jól
az éhezôt, és csak azután ékesítsd fel az asztalát a feleslegedbôl. Aranyserleget készítesz, de nem adsz egy
pohár vizet? Miért kell arannyal hímzett térítôt tenned
annak az asztalára, akinek még a szükséges ruházatáról
sem gondoskodol? Mire jó ez? Mondd csak nekem: ha
látnál valakit, akinek nincs betevô falatja, s te nem adnál
neki enni, de az asztalára arany edényeket raknál, vajon köszönetet mondana az neked? Nemde
inkább felháborodna ezen? Vagy más példát mondok. Ha látsz valakit rongyokba öltözve és a
hidegtôl megdermedve, de ahelyett, hogy ruhát adnál rá, aranyozott oszlopokat állíttatnál fel neki,
és kijelentenéd, hogy az ô tiszteletére teszed, nemde azt gondolná, hogy te kigúnyolod, sôt a
végsôkig meggyalázod ôt?
Erre gondolj Krisztussal kapcsolatban is, amikor ô mint vándor és idegen körüljár és hajlékot
keres, de nem fogadod vendégül. Viszont a padlózatot, a falakat meg az oszlopfôket felékesíted és a
lámpákra ezüst láncokat aggatsz, noha ôt a börtönben megláncolva még látni sem akarod. Szintén
nem azért mondom ezt, mintha tiltanám az ilyen díszítéseket, hanem arra biztatlak, hogy ezekkel
együtt tedd azt is, sôt hogy még ezek elôtt tedd meg. Mert soha sehol sincs bûnül felróva, hogy
azokat nem tette volna meg valaki; viszont aki ezt nem teszi meg, arra a pokol vár és az örök tûz és
büntetés az ördögök társaságában. Tehát amíg a templomot ékesíted, vedd észre nyomorgó testvéredet is: mert ô értékesebb templom, mint a kôbôl való.
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A MONS. LUIGI NOVARESE
ÁLTAL ALPÍTOTT
EGYESÜLET TÖRTÉNETE
Az egyesület alapítója, Mons. Luigi Novarese 1914. július 29-én született Casale Monferratoban.
Saját betegségében felismerte: értelmet kell találnia betegségének, le kell gyôznie azt, hogy betegségét
értelmetlennek elkönyvelve egész élete üressé váljon. Mivel gyermekkorától kezdve a Szûzanya állandó gyermeki tiszteletében nevelkedett, egész keresztény életútját a Szent Szûz jelenlétére és segítô
közbenjárására irányított szüntelen figyelem határozta meg. Ennek a máriás lelkületnek a gyümöl csei vehetôk észre a különbözô csoportok alapításában, ami válasz arra az imára és bûnbánattartásra
való felhívásra, amely a Szûzanya Lourdes-i és Fatima-i jelenésének lényege. Az ifjú Luigi Novarese-re három nagy szent volt késôbbi lelkiségének lényegi elemeit is meghatározó hatással: Bosco
Szent János, Mária - tiszteletével és azzal, ahogy a fiatalok felé fordult, Boldog Cottolengoi József,
a betegek ápolója, Montforti Grignon Szent Lajosnak a Szent Szûznek való teljes önátadása.
Csodálatos gyógyulása után (1931) Luigi Novarese folytatni tudta tanulmányait, arra vágyva, hogy
orvos legyen, aki saját személyes tapasztalataira támaszkodva segít a betegségek elviselésében és a
kritikus helyzetek leküzdésében. Édesanyja halála (1935) döntô lépést érlelt meg benne. Úgy érezte,
hogy papként még biztosabb és szilárdabb támaszt tud nyújtani a betegeknek. 1938-ban pappá szentelték és 1942-tôl 1970-ig az Vatikáni Államtitkárságon teljesített szolgálatot. 1964-tôl 1977-ig a
kórházi lelkipásztori szolgálat irodáját vezette a CEI-nél. 1984. július 20-án halt meg.
1943. májusában mons. Luigi Novarese, egyházi elôljáróinak (az államtitkárságon) tudtával és biztatására
megindítja a "Máriás Papi Szövetséget" azzal a céllal, hogy a Szûzanya tiszteletében és az oltár testvéri
szolgálatában élve beteg vagy egyéb más szükségben szenvedô papokon segítsenek.
Ez a lelkipásztori kezdeményezés rögtön olyan értelmet nyer, mint a Szent Szûz fatimai és lourdesi
kéréseinek a megvalósítása. Ugyanezeken az alapokon álló apostoli tevékenység a laikusok között is
gyökeret ver (1947. májusa) a beteg embereket összefogó "Szenvedés Önkéntes Munkatársai" szervezet
keretében. Ez a szervezet, amelynek megalapításában közremûködött Elvira Myriam Psorulla nôvér,
hitet tesz a szenvedô személy teljes értékû, a keresztségben kapott hivatása mellett, azaz nem csak a
segítségnyújtás "tárgya" lehet, hanem sokkal inkább a cselekvés "alanya", maga a cselekvô személy,
sajátos, az egyház és a társadalom javára kifejtett apostolátussal.
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Mons. Luigi Novarese szükségesnek tartja a mozgalmon belül egy csoport megalapítását. Ez a csoport a Kereszt Csendes Munkatársai nevet kapja és az irányítási feladatokat felvállalva szavatolja a
munka folyamatosságát azáltal, hogy az evangéliumi tanácsok megélésével és a Szeplôtelen Szûznek
történô önfelajánlással teljesen az apostolátusnak szenteli magát. 1950-ben kezdett el az elsô ilyen csoport szervezôdni, 1960. február 11-én jogi szempontból "egyesületnek" nyilvánítja és hivatalosan is
bejegyezteti magát. 1952. augusztus 15-én a mozgalom "A betegek testvérei" néven újabb frakciót
nyit, amelynek tagjai laikus hívek, akik a betegek tevékeny szeretetével és munkájuk megszentelésével részt vállalnak a "Szenvedés Önkéntes Munkatársai"-nak apostolátusából.
1960. február 16-án a Kereszt Csendes Munkatársai megkapták Ariano Irpino püspöknek az egyházmegyei jóváhagyást tartalmazó levelét. 1960. november 6-án a köztársasági elnök dekrétumával
megtörténik a jogi személyként való elismerés. Késôbb a rövid "Valde provande" apostoli levéllel
1960. november 24-én a Kereszt Csendes Munkatársainak Kegyes Egyesülete a másik három
egyesülethez (Máriás Papi Szövetség, a Szenvedés Önkéntes Munkatársai, a Betegek Testvérei) való
viszonyában megkapja a "primaria" címet. Végül 1973-ban megalakul a "Kereszt Csendes Munkatársainak (SODC) Igazi Fivérei és Nôvérei", akik az SODC lelkiségét szeretnék megélni és
együttmûködni az apostolátusban. Kidolgoznak egy sajátos csatlakozási formát is azon püspökök
számára, akik szeretnék a mozgalom lelkiségét élni és céljait felvállalni.
Mons. Luigi Novarese mûvét a pápai hivatal folyamatosan figyelemmel kísérte és az évfordulók
kapcsán az egyesületekhez intézett levelekkel, buzdításokkal támogatta. Az elsô ilyen XII. Piusz
1957. október 7-i leirata volt, az apostolátus megalapításának 10. évfordulója alkalmából. A
Szenvedés Önkéntes Munkatársainak legfontosabb gondolatainak jelenléte a Vatikán kifejezetten a
szenvedés témájának szentelt (az 1984. február 11-én kelt Salvifici doloris apostoli levél, a keresztény
szenvedésének értelmérôl), illetve a világiak apostolkodásáról szóló (a zsinat utáni apostoli buzdítás,
a Christifideles Laici, 1988. december 30.) dokumentumaiban jelzi az egyetemes Egyházon belüli
aktuális egyesületi tevékenységnek a megerôsödését és lehetôségeit, úgy, ahogy ez a "Kereszt Csendes
Munkatársainak", a "Szenvedés Önkéntes Munkatársai" egyházmegyei szervezeteinek és a mindezeket összefogó és összehangoló nemzetközi szövetség alapszabályzataiból kifejezésre jut.
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A VILÁG BETEGEINEK
EGYSÉGE

Anna Maria Cipriano

Az egész világon, ahol a KERESZT CSENDES MUNKATÁRSAI, ahol a SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI jelen van, még ha csak egy pici hajtás is, dicsôítô imádsággal válaszolnak az elkövetkezendô
boldoggá avatás hírére.
Minden egyes helyen megsokszorozódnak a kezdeményezések, hogy a betegek apostolát jobban megismerjék, akit immár úgy tekintünk, mint példa az Egyházban.
Számos kezdeményezés történt Olaszországban és külföldön arra, hogy jobban megismerjük mons.
Luigi Novarese-t, az ô teljes mûvét, alkotását, az apostolátus karizmáját, amely az ô apostoli
pedagógiájából ered.
Mons. Novarese szavaira hagyatkozunk: az ô álma volt, hogy az apostolátus kiterjedjen az egész
világra.
Az ANCORA 1976-os kiadásában olvashatjuk, hogy elôkészülnek a RE-i lelkigyakorlatos házunk
kápolnájában álló Szeplôtelen Szent Szûz szobra megkoronázásának ünnepségére. Mons. Luigi Novarese teljesen ráhagyatkozott a Szûzanyára, mindig, minden apostoli kezdeményezésével Ôrá hagyatkozott.
A Szûzanyára,, hiszen Luciának a Fatima-i jelenések alkalmával megigérte: „Az én Szeplôtelen szívem
lesz a te menedéked”.
A március 25-i ünnepre készülve a szentmise elsô olvasmányában olvashatjuk: ne emlékezzetek többé
a régi dolgokra, ne gondoljatok az múltra! Íme egy új dolog, mely most sarjad. Nem veszitek észre? Még
a sivatagban is utat nyitok, egymásba torkollnak a folyók...........
Az Úr pontosan így, nagy-nagy irgalmában használ minket a mi apostoli szervezetünkben.
Apostolátusunk növekszik, a száraz ágak lehullottak. A Szeplôtelen Szûz a palástja alatt vezet minket elôre
azzal a szándékkal, hogy sok lélek Egyházunkban újra ébredjen.
Világszerte sok kezdeményezés történt Olaszországon, Lengyelországon, Kolumbián, Portugálián kívül
is, röviden néhányat bemutatunk, a késôbbiekben részletesebben is.
Portugália
A Kereszt Csendes Munkatársai és a Szenvedés Önkéntesei találkozót szervezet, amelyben bemutatta a
Monsignore életét és tevékenységét. Sérült gyermekek családjaival ismertették meg apostolátusunkat,
elmélyítve FATIMA-i üzenetet a Monsignore karizmájában.
Kolumbia
Egyháziakkal és világiakkal tekintették át a mozgássérült ember helyzetét az Egyházban és a társadalomban. Ebben a megvilágításban könnyûszerrel javasolhattuk monsignore Novarese tevékenységét.
Lengyelország
Az apostolátus 25 éves jubileumának alkalmával Lengyelországban zarándoklatot szerveztek az egyházmegye Szûzanya kegyhelyére. A programban hálaadó szentmise volt a szenvedôk apostolátusáért
Lengyelországban. A püspök aláírt egy hivatalos dekrétumot, mely szerint az egyházmegye minden
plébániáján ismerjék meg boldog Luigi Novarese-t, és az ô munkásságát.
Magyarország
Az ôszi idôszakban lelki napot szervez. Ez jó alkalom lesz monsignore Novarese bemutatására.
Ezen kívül számos helyen igyekeznek kéz a kézben megvalósítani monsignore Novarese karizmáját.
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Lourdes
Szent Bernát ház

FATIMA
Jácinta és Ferenc Marto ház

LO
MONCRIVEL
télye
ent Szűz Szen
Tromponei Sz

CASALE MONFERRATO
Serniola ház

RE Szűz Mária
Szeplôtelen Szíve ház

ROCCA PRIORA
Kármel Királynôje ház

MONTICHIARI
Egyház Anyja ház

RÓMA Centro

RÓMA
Via Bresciani

GERUSALEMME
Irgalmas Anya ház

MELDOLA
Fatimai Mi
Asszonyunk ház

GLOGÓW
II. János Pál ház

META Ház
Kolumbia

ARIANO IRPINO
Mons. Luigi Novarese ház
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JAVASLATOK A RÓZSAFÜZÉR IMÁDKOZÁSÁHOZ
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BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA
ROSARIUM VIRGINIS APOSTOLI LEVELE ALAPJÁN
A Miatyánk elkezdése elôtt mondjuk be a titkot! Pl. akit Te szent
Szûz a Szentlélektôl fogantál. Ha lehet, olvassuk el a titoknak
megfelelô szentírási részt (30.p). Vagy (és) fogalmazzunk meg
néhány gondolatot a titokkal kapcsolatban, s arról, hogy hogyan
indul ki ez a titok az örök Atyától.
Amire különösen hív a pápa, hogy szemléljük lelkünkben az eseményt (2, 5, 9-13, 25, 28-29,
32.p); - azaz: képzeljük el azt, ami a titokban történik! - Pl. lássuk Máriát, amint Igent mond
Isten meghívására. S a Lélek eltölti ôt. És lélekben boruljak le a
titok elôtt: A Végtelen Ige,
Isten testet ölt egy emberben. S közben fölmerül bennem a
kérdés: mit mond ez számomra?
E kis elmélkedés után: a Miatyánk titkával (ne csak szövegével)
kezdjük a tizedeket: Imánk, szemlélôdésünk a Teremtô Atyától
induljon: akitôl a Fiú (és a Fiúnak minden titka) is származik (vö. Ef 1,3-10; Kol 1,15-17). Ô
teremtette Szûz Máriát is, hogy befogadhassa az Igét, s az Egyház példája
legyen abban, ahogyan befogadta és követte Jézust. (32.p) S a Dicsôség titkával (és ne csak egy kis
odaillesztett imádsággal) fejezzük be a tizedet: Jézus egész élete, minden „titok” a Szentháromság
dicsôítésére vezet minket. Életünk célja, hogy eljussunk (Jézus útján, Máriával együtt) a Szentháromság
dicsôségébe. A Miatyánk és a Dicsôség így egy fenséges keretet ad a tizednek: amelyben Máriával az
Ige titkáról elmélkedünk. „S így a Dicsôség nem rövid záradék, hanem megkapja a maga méltó szemlélôdô jellegét, ... s megizlelteti a Táborhegy élményét” (34.p): megérkezünk általa a Szentháromság
„közösségének” titkába – a mennybe. A tizedek imádkozásakor: Amint már VI. Pál biztatott, II.
János Pál is javasolja, hogy a Jézus neve után minden Üdvözlégyben mondjuk ki a titkot is. Ez jobban „kifejezi a Krisztusba vetett hitet”, a Jézus-központúságot (33.p.). A titkot szemlélve feltesszük
a kérdést: mit jelent ez nekem? (25, 26, 28.p.) Szûz Mária útja, az Egyház útja, a mi utunk! Én is Mária
útját járhatom. A jelen titok esetében pl. ez azt jelenti, hogy Isten bennem is testet akar ölteni - ha
igent mondok hívására! Szeretnék most rögtön „igen” lenni Isten számára!
A Dicsôség után nem szükséges elmondanunk mindig ugyanazt az imát (pl. „Ó Jézusom”) –
mondja a Szentatya.. „Gyümölcsözôbb, ha minden tizedet olyan imádsággal zárnának, amely az
adott titok fölötti elmélkedés sajátos gyümölcseit kéri.” (35.p.). Lehetséges, hogy (amint a tized
elején valaki felidézheti a titok mondanivalóját, és azt, hogy mit mond az számunkra), a tized
végén egy valaki rövid imában hálát ad a titok mondanivalójáért, pl. hogy mit mondott az neki.
Családokban vagy kisebb csoportokban meg lehet beszélni, mit jelent számunkra ez a titok.
(A Miatyánk elôtt is bemondjuk a titkot, felolvassuk a szentírási részt és ez után kezdjük a tizedet.
A végén Dicsôség és ima következik.)

Rózsafüzér Királynéja könyörögj érettünk!
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HÍREINK
Szeretett Testvéreink!
Szomorú szívvel és
megrendülten szereztünk tudomást
arról, hogy lelkipásztorunk édesapja,
a gesztelyi SZÖT imacsoport tagja, Kormos József
életének 82. évében 2012. június 21-én elhunyt.
Drága Józsi bácsink mindig lelkesen és aktívan részt
vett az elsôpénteki SZÖT imacsoport találkozóin.
A régi idôk dolgairól, munkáiról tôle kértünk
felvilágosítást. Mindig szívesen segített és mondta
el, hogy az ô korában mi, hogyan mûködött, ami a
mai embernek már szinte legenda.
- Egy meleg áprilisi délután a plébániánk hátsó bejáratánál ücsörögtem vele és beszélgettünk, néztük a
plébánia kertjét és elmesélte régen hogyan kaszáltak,
verték meg a kaszát, nem fûnyírózták a portákat,
mint manapság. Sok ilyen apró kedves, szeretetteljes
beszélgetés marad meg a szívemben! –
Becsületes, tisztalelkû, Istent szeretô, vallásos embernek ismertük meg. A Szentmisékrôl soha nem
hiányzott, legyen az hétköznap, vagy vasárnap.
Mindenkihez volt egy-egy kedves szava.
Az emberekkel szembeni alázatossága, tisztelete,
udvariassága is példamutató lehet mindannyiunk
számára!
A betegágyban fekve is türelmesen, nagyon udvariasan, soha sem felejtett el megköszöni bármi felé
irányuló szeretetet, kedvességet.
Úgy gondolom minden gesztelyi SZÖT-ös nevében
írhatom, hogy tiszteletbeli „Nagyapaként” ôrizzük
meg szívünkben emlékét, nagy szeretettel!
Isten áldja meg és a Szûzanya legyen Önnel drága
Józsi bácsi,
a feltámadás boldog reményében búcsúzunk:
A gesztelyi SZÖT imacsoport tagjai

A Novarese Év alkalmából - alapító atyánk
boldoggáavatásának méltó elôkészítéseként római központunkból Máriabesnyôre jönnek
olasz testvéreink november 27-28-án.
Az imacsoportok vezetôit kérjük, minél több
SZÖT-ös és még nem SZÖT-ös testvért is hívjanak meg erre az alkalomra.
Minden testvérünket hívunk és várunk!
Ezzel a találkozóval is szeretnénk bekapcsolódni
a különbözô földrészeken a boldoggáavatást váró
szenvedô testvéreink elôkészületébe.
Nagy öröm mindannyiunknak, hogy megérkezett
a Laikusok Pápai Tanácsa által jóváhagyott, módosított Szenvedés Önkéntesei SZABÁLYZAT,
melyet rövidesen eljuttatunk a megbízott egyházmegyei felelôsökhöz és a csoportvezetôkhöz.
Kedves Olvasóink! Köszönjük a türelmüket és
megértésüket, hogy újságunk csak most jelenhetett meg.
Várjuk a SZÖT csoportok életébôl a beszámolókat és a tanúságtételeket, hogy ezáltal is
segítsük a Magyarország-i szenvedôk apostolátusának fejlôdését, növekedését.
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