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HABEMUS PAPAM! - V A N P Á P Á N K !
Az új egyházfô elmagyarázta, hogy miért választotta a Ferenc nevet. Egyértelmûvé tette, hogy
Assisi Szent Ferenc, a szegények szentje után
választotta magának ezt a nevet. Assisi Szent
Ferenc a béke, a mértékletesség és a szegények
szolgálatának jelképe - fogalmazott.
"A szavazás alatt kiváló barátom, Sao Paulo
érseke, Claudio Hummes volt mellettem...
Amikor a dolgok kezdtek - mint fogalmazott 'veszélyesre fordulni', ô bíztatott. Amikor az én
javamra döntött a kétharmad, átölelt, és azt
mondta, ne feledkezzek meg a szegényekrôl" idézte fel a szerdai megválasztása utáni pillanatokat a pápa. Hozzáfûzte, a szegényekrôl azonnal
Assisi Szent Ferenc, "a szegénység és a béke embere" jutott eszébe.
Mária tiszteletét mutatja, hogy másnap a római
bazilikába ment, hogy lerója tiszteletét Szûz
Mária kegyképe elôtt.

Jean-Luis Tauran, a bíborosi kollégium
protodiakónusa 2013. március 13-án
bejelentette, hogy
Jorge Mario Bergoglio az új pápa.
Az elsô latin-amerikai és az elsô jezsuita.
Szentatya korábbi mottóját ôrizte meg:

„Miserando atque eligendo”
(„megkönyörült és kiválasztotta”)
„Meglátta ôt Jézus, megkönyörült rajta, és
kiválasztotta” (Mt 9, 9); Ferenc pápa mottója
Szent Béda áldozópap szentbeszédeibôl származik, aki a Szent Máté meghívásáról szóló
evangéliumi részletet kommentálva így írt: Jézus
meglátta a vámost, és mivel ebben a látásban ott
volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta
neki: Kövess engem!

Ferenc pápa a március 19-én bemutatott szentmisén, amelyen péteri szolgálatát megkezdte,
hangsúlyozta: ôrizzük meg a teremtett világot,
legyünk egymás ôrzôi.
Ferenc pápa köszönetet mondott az Úrnak, hogy
Szent József, az egyetemes Egyház védôszentje
ünnepén kezdheti meg péteri szolgálatát. Utalt
arra, hogy ez a nap elôdje névnapja is, akivel
egységben van az imádságban, egymás kölcsönös
szeretetében és elismerésében.
A napi evangéliumi részrôl így elmélkedett.
„József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy
az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét” (Mt 1,24). Isten küldetést bízott Józsefre, hogy legyen ôrzô, Mária és Jézus ôrzôje – itt
II. János Pál szavait idézte –, és az Egyház ôrzôje
is: „Szent József, amilyen szeretetteljesen viselte
gondját Máriának, és amilyen örömmel szentelte
magát Jézus Krisztus nevelésének, ugyanígy
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oltalmazza és ôrzi annak Titokzatos Testét, az
Egyházat, melynek elôképe és példája maga a
Szent Szûz.” (Redemptoris Custos 1.)
Ferenc pápa elmondta, hogyan is gyakorolja
József ezt a szolgálatot: alázatosan, csendesen,
ugyanakkor teljes hûséggel akkor is, amikor nem
ért mindent. Állhatatos szeretettel áll Mária mellett az örömteli és a nehéz pillanatokban és a
názáreti hétköznapokban.
A Szentatya elmagyarázta, hogyan élte meg
József ezt az ôrzôi hivatást: folyamatosan Istenre
figyelt, fürkészte a jeleit, készségesen vállalta,
hogy nem saját, hanem Isten tervét valósítja meg.
Ugyanezt kéri Isten Dávidtól: nem ember által
épített házat akar, hanem azt, hogy hûséges
legyen a Szavához. Maga Isten építi a házat,
Szentlelkével megjelölt, élô kövekbôl. „József
ôrzô, mert tudja Istent hallgatni, engedi, hogy az
ô akarata vezesse, és éppen ezért érzékenyebb a
rábízott emberek iránt, képes realizmussal olvasni
az eseményeket, figyel arra, ami körülveszi, és
meg tudja hozni a legbölcsebb döntéseket” –
sorolta a pápa. Látjuk, milyen készségesen válaszolt József Isten hívására, és azt is látjuk, hogy a
keresztény élet központja Krisztus. „Ôrizzük
meg Krisztust az életünkben, hogy megôrizzünk
másokat, megôrizzük a teremtett világot!” – figyelmeztetett.
Majd kiterjesztette ezt a felelôsséget, amely nem
csupán a keresztények, hanem minden ember
felelôssége. Megôrizni a teremtett világot, ahogyan Assisi Szent Ferenc tette, azt jelenti, tisztelni
Isten minden teremtményét és a környezetet,
amelyben élünk. Részletesen beszélt egymás
ôrzésérôl: „Ôrizni az embereket, gondoskodni
mindenkirôl, minden emberrôl, szeretettel,
különösen a gyermekekrôl, az öregekrôl,
azokról, akiknek élete a leginkább törékeny, és
akik gyakran szívünk peremére szorulnak. Gondoskodni egymásról a családban: a házastársak
kölcsönösen ôrzizzék egymást, a szülôk pedig

gondoskodjanak gyermekeikrôl, majd idôvel a
gyermekek váljanak szüleik ôrzôivé. Ôszintén
megélni a barátságokat, ami azt jelenti, kölcsönösen megôrizzük egymást a bizalomteli közelségben, a tiszteletben, a jóban. Lényegében

minden az ember ôrzésére lett bízva, ez a
felelôsség mindenkit érint. Legyetek Isten
ajándékainak ôrzôi!”
Ezt követôen elmondta, mi történik, ha nem
élünk ezzel a felelôsségünkkel: a szív
érzéketlenné válik. A történelem minden korszakában vannak Heródesek, akik rombolnak,
halált hoznak, elcsúfítják az ember arcát.
Ahhoz, hogy másokra vigyázhassunk, saját magunkat is gondoznunk kell! A gyûlölet, az irigység, a gôg beszennyezik az életet! Ôrködnünk
kell érzelmeinken, szívünkön, mert onnan indulnak ki a jó és a rossz szándékok: azok, amelyek építenek és azok, amelyek pusztítanak! Ne
féljünk a jóságtól, a gyengédségtôl!
A gondoskodás, az ôrködés mások felett jóságot
igényel, azt kéri, hogy a jóságot gyengédséggel
éljük meg – hangsúlyozta a pápa. Szent József
lelkébôl is nagy gyengédség árad, amely a lélek
erejét mutatja, azt, hogy képesek vagyunk másokra figyelni, mások iránt részvéttel lenni.
Aztán elmondta: Szent József ünnepével együtt
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ünnepeljük Róma új püspöke, Péter utóda szolgálatának kezdetét. Jézus Krisztus hatalmat adott
Péternek. Háromszor kérdezte ôt szeretetérôl,
majd háromszor szólította fel: legeltesd
bárányaimat. Az igazi hatalom a szolgálat. A
pápának is egyre inkább elôre kell haladnia abban
a szolgálatban, amelynek ragyogó csúcspontja a
kereszten van.
Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia karját,
hogy megôrizze Isten egész népét, szeretettel és
gyengédséggel fogadja be az egész emberiséget:
különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat, akikrôl
Máté ír a szeretetrôl szóló utolsó ítélet kapcsán:
akik éheztek, akik szomjaztak, akik idegenek,
mezítelenek, betegek voltak, börtönben raboskodtak (vö. Mt 25,31–46).
Ezt követôen Ferenc pápa a második olvasmányról beszélt, amelyben Szent Pál Ábrahámról szól, aki „a remény ellenére is reménykedve
hitt” (Róm 4,18). Szükségünk van arra, hogy
megpillantsuk a remény világosságát, és saját magunknak is reményt adjunk! Ôrizzük meg a
teremtett világot! A reményünk Isten
látóhatárára nyílik, amit Krisztus nyitott meg számunkra, és arra a kôsziklára épül, ami Isten.
Kérte: ôrizzük meg Jézust Máriával, ôrizzük meg
az egész teremtett világot, ôrizzünk meg mindenkit, különösen a legszegényebbet, ôrizzük
meg saját magunkat. Mindnyájan arra kaptunk
meghívást, hogy felragyogtassuk a remény csillagát: ôrizzük meg szeretettel mindazt, amit Isten
ajándékozott nekünk!
Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezte be
homíliáját: „Kérem Szûz Mária, Szent József,
Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc
közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen.”
Magyar Kurír alapján

Könyörgések Ferenc pápáért
Testvéreim! Nagy öröm mindannyiunk
számára Péter apostol megválasztott utódja, Ferenc pápa! Imádkozzunk érte és az Anyaszentegyházért!
1.
Krisztus Urunk egyetlen dolgot kért
Pétertôl, hogy szeresse ôt; adj az új pápának kifogyhatatlan érzékenységet a szenvedôk, a
szegények, a nyomorgók kiáltásában felfedezni
Megváltónk arcát!
2. Krisztus Urunk sziklára építette Egyházát;
add, hogy Ferenc pápánk szilárd hite, biztos
pásztori vezetése, reményt nyújtó szavai
megerôsítsék Isten népét!
3. Krisztus Urunk azért küldte Pétert, hogy
megerôsítse testvéreit a hitben; add, hogy az argentin származású pápa latin-amerikai tapasztalataival megújítsa az evangélium hirdetését a
világban!
4. Krisztus Urunk megígérte, hogy Egyháza
fennmarad az idôk végéig; adjon új missziós
lendületet a papságnak, az igehirdetôknek, a hit
tanítóinak és minden hívônek!
5. Krisztus Urunk arra bíztat minket, hogy
szüntelenül kérjük, küldjön munkásokat
aratásába; adj kellô számban új papi és szerzetesi
hivatásokat, akik életükkel tanúsítják a többre
törekvô, szent élet lehetôségét!
6. Krisztus Urunk Szûz Mária és Szent József
otthonában nôtt fel; add, hogy megbecsüljük a
család értékét és a szülôk gondosan neveljék
gyermekeiket Isten és a társadalom javára!
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JÓT TENNI AZZAL,
AKI SZENVED

don Janusz Malski

valódi szeretet példájára tanít minket.
Monsignore Luigi Novarese mindig észrevette a
beteg, szükséget szenvedô személyt különösen
arra irányította rá a figyelmet, hogy teljes életet
kell, hogy éljen az egyetemes Egyházban, a társadalomban, a családban felajánlja, „értékesítse”
minden beteg és szenvedô személy a szenvedését,
s példájuk serkentô legyen. Pontosan ezen
keresztül kívánta a Szentatya (ma már „emeritus” pápa: a szerk.) jobban megismertetni monsignore Luigi Novarese üzenetét és szerette volna
jobban megismertetni a világ mindern részén az
ô karizmáját.
Ilyen értelemben különösen fontos, ha
imáinkban a Szentséges Szûz Mária segítségét
kérjük, s sok-sok tanúságot teszünk hitünkrôl,
az adományokról, amelyeket az irgalmasság
gyakorlása által kapunk.
Különösen a „betegek apostola” monsignore
Luigi Novarese elkövetkezendô boldoggáavatása
kell, hogy serkentsen az apostolátusban sürgôs
tennivalóinkra.
Hála minden áldozatért, nagylelkûségért, anyagi
felajánlásért és imáitokért, amellyel ezt a fontos
„Az irgalmas szamaritánus „menj és te is tedd eseményt - amelyet úgy várunk – segítitek.
ugyanazt” a témája a XXI. Betegek világnapjáL'Ancora 2013 1-2 szám
nak, amelyet február 11-én az Altöttingi
Szûzanya (Németország) szentélyében ünnepeltünk, ahol a Kereszt Csendes Munkatársai is
képviseltette magát.
Fontos alkalma az imának és hogy megújítsuk,
átgondoljuk feladatunkat mint hívôk, nézzünk
szembe a teendôkkel, tekintettel a betegek, testilelkileg szenvedôk segítésére.
Benedek pápa üzenetében az ô imájáról, lelki
közelségérôl biztosít minket – és az egész Egyházat – a szenvedôket, az ô családjukat és minden
személyt, aki különbözô módon kapnak
meghívást, az Irgalmas Szamaritánus példabeszédére helyezve a hangsúlyt. A Szentatya
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AZ EGYHÁZ ADOMÁNYA
Luigi Garosio
Az Egyház adománya: azok számára, akik csatlakoztak a programhoz, amelyet monsignore
Novarese mutatott nekünk és be akarták akarták
azt fogadni a mélységes szeretetet, azok számára
a boldoggá avatás eseménye sokszoros jelentôséggel bír.

Az apostolátus erôs növekedése a betegek között:
legyünk a növekedés buzgó serkentôi egy ilyen
csodálatos apostolátusnak Egyházunkért és az
evangelizáció érdekében.

A betegek világa nem szórakozás, amelyet a világ
Nagy, újra kapott nagy-nagy öröm: a mi saját az élet minden területén kínál, hanem annak ál„lelki atyánk” a boldogok seregében, szeretett és lítása, hogy milyen értékes az egyes ember élete,
ismert közbenjárónk, példaképünk, aki az élet- bármilyen egészségi állapotban van.
szentség felé vonz bennünket.
A beteg nem csupán megváltott ember, de a
A szívünkben sok bizalmat ébreszt az ô barátsága, Keresztre feszített Krisztussal együttmûködôje a
egyszerûsége és bátorítása, hogy kérjük minden megváltásban, hanem saját szenvedésével a
jóért, amihez hozzáfogunk és meg akarunk megváltásban való hatékony részvételét sajátítja el.
valósítani.
Felidézzük a Szeplôtelen Szent Szûz üzeneteinek
Megerôsít válaszadásunkban saját hivatásunkra komolyságát: az Egyház – megvizsgálva monnézve: a egyházi elismerés, amely elôtt állunk, signore Novarese tevékenységét, az általa véghez
azt sugallja, hogy alapító atyánk nyomában járva, vitt apostolátus megvalósítását, kifejezetten felaz ô példája és tanítása a biztos út a megszen- hívja a keresztények figyelmét Lourdes-ban és
telôdéshez.
Fatimában a nagyon komoly figyelmeztetésre és
intésre, hogy lépjünk ki önzésünkbôl, szûk
Tehát az ô írásaiban, az ô példája által azok, akik látókörûségünkbôl, kicsinyességünkbôl, amely
igazán vállalják az ô programját biztos útjelzôket vészesen bezárja a szívünket „talán én vagyok
találnak a saját hivatásukban.
a barátom menedéke?” és segítségére sietek
magamtól, nagy erôfeszítést téve közbenjárok
sokak javát szolgálva?
Lelki utunkon biztos belsô biztonság: amikor
szorult, bizonytalan helyzetben, különféle tá- Tehát ki kell hangsúlyoznunk a felhívás komadások érnek minket, ô a Boldog velünk van, molyságát, amely felelôs és sürgôs megfontoláhûséget kérve tôlünk az ô irányelveihez, bizton- sunkat teszi szükségessé, a mi gyermeki,
ságot ajánlva nekünk a jelen úton, így gyôzünk nagylelkû kötelességünket, odaadásunkat, s
és felülkerekedünk a gonosz fenyegetéseivel annak megvalósulását.
szemben. Ami megmarad az, hogy hûségesek
vagyunk a szeretetben, elmerülünk a Húsvét -i
misztérium szeretetében.
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ASSISI SZENT FERENC
8
Assisi, 1181/82. +Porciunkula (Assisi mellett), hogy imádkozzék; Rómába zarándokolt, belsô
sugallatokhoz kezdett igazodni.
1226. október 3.
Ferenc elhagyta a világot, hogy egyedül Istennek
Megtérése után eleinte bolondnak nézték Feren- szolgáljon. Ez eleinte abból állott, hogy helyreálcet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt lította a környék összedûlôfélben lévô temploa véleményt, és rövidesen valóban utána ment mait és kápolnáit. Bonaventura késôbb ezt írta:
a világ. Följegyezték: ,,Ha egy városba ,,Miként Ferenc három templomot helyreállított,
megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, úgy kellett ennek a szent embernek vezetése
örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük mellett Isten Egyházának is megújulnia.''
együtt; a gyermekek tapsoltak örömükben, 1209. február 24-én, Szent Mátyás apostol üngallyakat törtek a fákról, és úgy vonultak nepén Ferenc a Porciunkula-kápolnában vett
elébe.'' Sokan úgy vélték, hogy Krisztus kép- részt misén. Hallotta az evangéliumot, mely arról
mása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, szólt, hogy Jézus elküldte a Tizenkettôt, és
ezért siettek az emberek, ,,hogy lássák és meghatározta életformájukat: ne vigyenek
hallják, mintha a másvilágról jött volna magukkal sem pénzt, sem tarisznyát; ne legyen két
valaki''.
ruhájuk, se sarujuk, még botjuk sem (Lk 9,3--5).
Mindez azért történt, mert az emberek szeme Úgy érezte, hogy ez személy szerint neki szól, és
elôtt szinte megelevenedett az Úr Jézus földi felkiáltott: ,,Ez az, amit keresek!'' -- és azonnal
élete. Mióta ugyanis a keresztes lovagok nagy szó szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat:
számban megfordultak a Szentföldön, és látták mezítláb, kötéllel a derekán, szürkésbarna
Jézus földi életének helyeit, hazatérve ,,ruhában'' vándorolt a vidéken, és prédikált,
elbeszélték a látottakat. Ennek következtében a gyógyított, halottat támasztott fel, és ördögöket
Krisztusról alkotott elképzelések lassan megvál- ûzött.
toztak: az Atya jobbján trónoló Krisztus, aki Eredetisége és hite ellenállhatatlan erôvel vonmég a keresztrôl is kormányozza az összes zotta az embereket. Hamarosan mások is csatnépet, a hívôk szívében konkrét emberi alakot lakoztak hozzá, köztük elsôként Quintavellei
öltött, és áhítatos tisztelettel fordultak Krisztus Bernát és Canthani Péter. Ferenc azonban nem
valóságos embersége felé, aki a mi földünkön mert a saját elgondolása szerint életszabályt adni,
szegényen és szenvedések közepette élt. És mert ,,olyan nehéz dolog ez, hogy meg kell róla
akkor megjelent egy ember, aki Jézus Krisztust kérdeznünk az Úr Jézus Krisztust!'' -- mondta.
egészen egyedülállóan képviselte itt a földön. Ezért valamennyien a Szent Miklós-temDe ki volt ez az ember? Ferenc nagyon gazdag plomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve az
családból származott.
evangéliumos könyv, hogy bárki olvashassa.
Mielôtt mások megújulásának az eszköze lett, Bízván abban, hogy Isten így hozza tudomámagát kellett megújítania.
sukra akaratát, Ferenc találomra felütötte a
Ferencet gyakran látták a város elôtt lévô lep- könyvet, és erre a helyre talált: ,,Ha tökéletes
rás-házban, ahol ellátta a legalantasabb szol- akarsz lenni, menj, add el amid van, és oszd
gálatokat is. Késôbb megvallotta: ,,Itt édessé szét a szegények között!'' (Mt 19,12). Akkor
vált a testem és a lelkem számára az, amit ko- felkiáltott: ,,Testvérek! Ez a mi életünk! Ez a
rábban keserûségnek tartottam.'' Életmódját mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg,
lényegesen megváltoztatta: a csendet kereste, amit hallottatok!'' Ez 1209. április 15-én
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történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja.
Az ,,assisi bûnbánók'' végtelen türelme
hamarosan felkeltette az emberek figyelmét. Azt
látták ugyanis, hogy soha egyetlen fillért nem fogadnak el, vidámak, és egymással szemben
nagyon figyelmesek a szeretetben. Ez mindenkit
megragadott.
Voltak
olyanok,
akik
megdöbbentô, nyilvános bûnvallomást tettek,
majd elajándékozták a vagyonukat és csatlakoztak Ferenchez.
A legfontosabb feladatként azonban Ferenc a
prédikálást bízta a testvérekre. Ebben ô maga járt
elöl jó példával. Teológiát soha nem tanult, ezért
nem a tudós fölényével beszélt, hanem a szívébôl
áradt a szó. Tanítványainak a lelkére kötötte:
,,Elöször belül kell felhevülnie a prédikátornak,
különben csak hidegen csengô szavakat fog kimondani.'' Beszédeivel téríteni akart: ,,Bándd
meg a bûneidet, add vissza az idegen javakat, és
engesztelôdj meg felebarátaiddal!'' Megtiltotta a
rágalmazást, ha kellett erôs kifejezéseket is
használt, és mindig bátran kimondta az igazságot.
De a többi középkori vándorprédikátortól
eltérôen mindig tartózkodott a gyalázkodó és
gyûlölködô kifejezésektôl, és soha senkit nem támadott: ,,Mi arra hivattunk, hogy a sebesülteket
gyógyítsuk!''
Feladatának tekintette, hogy testvéreivel együtt
Jézus életét jelenítsék meg az emberek között,
ezért szó szerint vette az evangéliumot. Mivel
ez is írva van: ,,Mindannak, aki kér tôled, adj''
(Lk 6,30), Ferenc odaadta a köpenyét, a ruháját,
sôt az evangéliumos könyvet is, ha ezzel segíteni
tudott a szegényeken.
Ez az evangéliumhoz való közelség a magyarázat
rendíthetetlen derûjére. Öröme újra meg újra
dalban tört ki és átragadt a környezetére is.
,,Testvérek! Mi egyéb vagyunk mi, mint Isten
dalnokai és muzsikusai, akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíveket!'' De ez a vidámság
nagyon fegyelmezett derû volt: Ferenc irtózott a

hangos nevetéstôl és a hiábavaló beszédtôl. Ezzel
szemben a források gyakran beszélnek arról,
hogy sírt. A szíve mélyéig ható fájdalom fogta el,
valahányszor Krisztus szenvedésérôl elmélkedett.
Közben pedig kegyetlen ördögi támadások is
kínozták.
Miként Krisztus isteni szeretetébe fogadta az
egész teremtett természetet, úgy Ferencet is bensôséges kapcsolat fûzte a természethez.
Különösen azokat a teremtményeket szerette,
amelyekben Isten vagy a ferences rend képmását
látta, például a búbospacsirtát, a bárányt vagy a
Napot. Baráti módon tudott szólni az állatokhoz,
mintha az egész teremtés paradicsomi állapotából
mutatott volna meg valamit.
Mondják Ferencrôl, hogy seprût hordott
magánál, s ha egy templomot piszkos állapotban
talált, kitakarította. ô, a laikus lépett közbe ott,
ahol a papok hanyagok voltak, de övéit állandóan arra intette, hogy különösen tiszteljék a
papságot. ,,A lelkek üdvössége érdekében adattunk mi a papok mellé segítségül, hogy ahol ôk
nem elegendôk, ott mi segítsünk. Ezt azonban
könnyebben megtesszük, ha békességben
vagyunk velük, mint ha vitatkozunk. Ha a béke
fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a
híveket egyaránt. Takarjátok el a papok hibáit,
pótoljátok a fogyatékosságaikat, viseljétek el
számtalan tökéletlenségüket!''
Celanói Tamás szent lelkesedéssel így ír: ,,A világ
megöregedett, arca ráncos és bibircsókos lett a
sok bûntôl; a szerzetesrendek letértek az apostolok nyomáról, a bûnök éjszakája a legsötétebb
órához érkezett. És íme, hirtelen feltûnt egy új
ember a földön. Életre szólított egy új társaságot,
és a népek ámulatva látták, hogy visszatérnek az
apostoli idôk jelei, és az ôsegyház már rég eltemetettnek vélt tökéletessége újjáéledt!''
“Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én
szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad.”
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ÉPÍTENI ÉS MEGERÔSÍTENI
ISTEN ORSZÁGÁT

«A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérô
lisztbe, s az egész megkelt tôle» (Mt 13,33).
Jézusnak ezen példabeszédén elmélkedve
alapítónk Mons. Luigi Novarese a következôket
mondta a Szenvedés Önkénteseinek: “Hivatásotok nem a menekülés a világtól hanem Krisztus
által beilleszkedés a világba, a világ kovászává
válni, amely új eszméket forral a világban, a Jézus
Krisztus által hozott új életet nyújtja a világnak”.
Szép gondolat Isten országának építését a szerény, szinte jelentéktelen kovász képéhez hasonlítani. A kovász csakugyan egy parányi valami,
de elég belôle egy kevés mennyiség, hogy sok
lisztet megkelesszen. Ugyanakkor vonzó számunkra a kovász hatékonysága: csendben és rejtve. Senki sem hallja a tészta kelését, senki sem
látja többé a kovászt, amelyet a tésztába kevertek. A kovász teljesen feloldódik, átalakul,
megváltoztatja természetét, hogy egy új
valóságnak adjon életet.
Másrészt minden evangéliumi kép és követ-

kezésképpen minden keresztényi cselekvési mód
ilyen jellegû: mint a só, amely feloldódik, hogy
ízt adjon; mint a mag, amely meghal, hogy az új
növénynek életet adjon; mint a lámpaolaj, amely
felemésztôdik, hogy fényt adjon; mint a mustármag, amelybôl hatalmas fa nô ki... ezekbôl az eseményekbôl egyetlen egy sem történik hangosan
és nyílvánosan, hanem egy belsô munka által,
feloldódás-megsemmisülés de ugyanakkor
növekedési lehetôség is, amely jóval túlhaladja a
kezdeti méreteket és mértékeket.
Mit jelent ez számunkra? Tudjuk, hogy Mons.
Novarese a CVS társulatokhoz szólott, tehát
olyan személyekhez, akiknek megrázó tapasztalataik voltak a szenvedés és fogyatékosság terén.
Tôlük kéri, hogy ne hagyják abba Isten országának építését, hanem vállaljanak benne hatékony
és nagylelkû felelôsséget diszkrét, csendes, önfeláldozó módon. Ez a szó megijeszthet, mert a
lemondásra figyelmeztet. Legszebb értelme az
önfeláldozásnak azonban az ellenemondásban jut
kifejezésre, ellenemondásban a kisértéseknek, az
önközpontúságnak, a terméketlen és meddô cselekedeteknek, amelyek ellentétei az építô kovász
képének.
Mons. Novarese így folytatja elmélkedését:
“Nem menekülôk hanem építôk! Életem végsô
célja Istennel, Krisztussal együtt építôje lenni
Isten országának. Jézus Krisztus így beszélt
magáról: “Ime jövök Istenem, hogy teljesítsem
akaratodat” (vö. Zsid 10, 7). Ha Isten országának építôi akarunk lenni, ugyanezt az utat kell
választanunk és járnunk, amin Krisztus járt”.
Melyik tehát a krisztusi út? Alapítónk rögtön
válaszol: “Meg kell tanulni úgy építeni, hogy
azzá válunk, amivé Krisztus is vált: szelíd és
alázatos szívûvé. Ez a Krisztus iskolája, amelyben
megtanuljuk csendben járni a kereszt királyi
útját. Ugyanakkor hihetôvé kell válnunk: nem
hírdetôkké hanem megvalósítókká. Nem korlátozódhatunk a Szüzanya kéréseinek ismétlésére,
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nem elégedhetünk meg önmagunk felajánlásával
a Szûzanyának. Meg is kell élnünk az ô kéréseit!”
Ez azt jelenti, hogy egy aktív és konstruktív belsô
életet kell kialakítanunk önmagunk számára:
Isten országa ugyanis belül kezdôdik, akár a
kovász esetében. Más szóval kifejezve az Istennel való élet, a kegyelmi élet gyakorlását kell
megvalósítanunk: jártasságot az Isten Igéjében,
gondos lelkiismeretvizsgálatot, gyakori járulást a
szentségekhez, a rózsafûzér végzését, amely által
Krisztus életének misztériumát mélyítjük el:
“Szenvedélyeink ellen harcolva erôsödik meg és
épül bennünk Isten országa. Beszéjlünk a
kegyelemrôl, éljük a kegyelmet, értessük meg a
világgal, hogy a kegyelem müködik benne. Minden egyébb megadatik a kellô idôben. Hogyan
kell gyakorlatilag építenünk Isten országát? Az
elsô építôelem a megtisztulás. Gondosan figyeljünk az önvizsgálatra és kerüljük el a bünre
vezetô alkalmakat.
Egy belsô, személyes megtérésre van szükség és
egy külsô tanúságtételre, amely az egész személyiséget felöleli; egy eltökélt de ugyanakkor tapintatos tanúságtételre, akár a családban, akár a
munkahelyen vagy közösségben, egyszóval
minden emberi kapcsolatunkban”.
Isten országának értékei belsô stabilitást adnak,
amely ösztönzô erôként hat minden külsô cselekedetre, legfôképpen a keresztény és apostoli
tanúségtétel cselekedeteire, amely a Szenvedés
Önkéntesei esetében leginkább az emberi
szenvedés világára vonatkozik.
A szenvedést, mint apostoli tanúságtételt szemlélve, a kovász hatékonyságához hasonlíthatjuk.
A szenvedô személy aktív szerepet vállal
szenvedésével Isten országának épitésében. Ha
egy kevés szenvedés (kovász) elegendô egy nagy
adag tészta (élet) átalakítására, mekkora átalakító
ereje lehet a sok szenvedésnek?
A hasonlat, a kérdés merésznek hangzik, de
próbáljunk meg ezekkel fogalmakkal gondol-

kodni, s eleget tenni alapítónk karizmatikus felhívásának: “És számodra, szenvedô testvérem? A
feladat megterhelôbb. Te, éppen a te építô
képességeidnek köszönhetôen, a Krisztussal
megélt élet által, felelôsebb vagy másoknál. Te
képes vagy arra, amire a világ leghatalmasabbjai
képtelenek. Jézus keresztjében ott a te kereszted
is, a te mindennapi szenvedésed, amely ugyanazzal az építô erôvel bír, mint Krisztus szenvedése,
s amelyet Jézussal együtt kell felajánlanod a szeretet jegyében mások javára.”
Tehát ez a szenvedés nem értelmetlen, hanem
nagy adag szeretettel feltöltött, másokért felajánlott szenvedés.

Ezt erôsíti meg minduntalan a szentatya XVI.
Benedek pápa is: “kedves betegek, legyetek
mindig tudatában annak, hogy felajánlva
szenvedéseiteket a mennyei Atyának, egyesülve
Krisztus szenvedéseivel, ti Isten országának
építésén munkálkodtok”

(Általános kihallgatás, 2009. február 18).
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IMACSOPORTOKRÓL
12
Az imacsoport hetente, kéthetente, vagy havonta - a plébániai, illetve helyi viszonyokhoz alkalmazkodva - találkozik.
A testvérek száma lehetôleg 2-10 fô, utána - amikor a csoport már 10-12 testvérbôl áll - 2 fô új
imacsoportot alakít.
Énekkel és/vagy rövid imával kezdünk, majd
egy szakaszt olvasunk a Szentírásból.
Ezután szent csend (hagyjuk, hogy Isten Igéje mûködjön bennünk), majd ki-ki elmondja, hogy ez
a szentírási rész mint jelent az ô életére vetítve, mi az ami eszébe jutott a felolvasott szentírási résszel
kapcsolatban. (Egymás által is szól hozzánk az Úr!)
Végül Rózsafüzért imádkozunk.
Ezután mondhatunk egy közeli ünnepkörbe illô litániát vagy ahogyan az Esztergomi Fôszékesegyház ajtaja mellett olvasható:
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

az Úr napja,
Szentlélek,
Szent angyalok,
Szent József,
Oltáriszentség,
Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése,
Jézus Szentséges Szíve,
Szûz Mária

Ezután saját szavainkkal fohász következik.
Énekkel fejezzük be az összejövetelt.
(A Hozsanna imakönyv és a Szentségimádás címû imakönyv nem tartalmazza például a Szentlélek
litániát, de az Éneklô Egyház imakönyvben megtalálhatjuk. Kérésre postán elküldjük.)
Ezeken az alkalmakon érezhetôen ott van az Úr.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt 18,19-20)
Az összejövetel végén ki-ki elmondja a közelében lakó, lakáshoz, ágyhoz kötött beteg, szenvedô
testvéreink látogatásakor tapasztaltakat. Kívánatos megbeszélni, hogy ki kit látogat meg a következô
találkozóig.
Az otthon lévô beteg, szenvedô testvéreink háttér imával segítik apostoli munkánkat, ahogyan ez
már néhány közösségünkben gyümölcsöt hozott.
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MÁRIÁVAL ISTEN ORSZÁGÁNAK
SZOLGÁLATÁBAN
Szívünkben túláradó elismeréssel köszönjük meg a Szent Szûznek, hogy meghívott és megtartott
bennünket az ô szolgálatában és hozzátok is legkedvesebb betegeink köszönettel érkeztünk ebben
a májusi hónapban, amely apostolátusunk tizedik évének kezdete.
Ezekben az években lelkesen követtétek a szenvedés értékesítésének apostolátusát, amely nem
egy személyes program szerint, hanem egy a lurdesi és fatimai Madonna kéréseinek alapján
meghatározott munkaterv szerint történt… Ennek alapján meghívunk benneteket ebben a szép
májusi hónapban, hogy köszönetet mondjatok ti is a Szent Szûznek.
“Köszönjük”,
a) hogy megjelent Lourdesban és Fatimában és reánk hagyta szavait, amelyek programadóak és
vezetnek bennünket;
b) hogy kiválasztott bennünket és szerény eszközeivé tett kéréseinek megvalósításában…
Az én személyes imám ez: «Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae!» (Hogy eljöjjön
a te országod, eljöjjön Mária országa!).
És mi ebben, a Mária által megvalósuló Isten országáért aggódó gyermeki állapotban akarunk
maradni ma és mindörökké. Az Istenanya cselekvésének érdekében felajánljuk teljes szolgálatunkat és odaadásunkat és vállaljuk, hogy eszközeivé leszünk és csak azt óhajtjuk, hogy szolgálatában maradhassunk, abban a biztos tudatban, hogy ôt szolgálva, és az ô erényeit követve
Jézust szolgáljuk és tôlünk telhetôen isteni erényeiben ôt követjük.
(Luigi Novarese – 1957 május hónap)

13
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HÚSVÉT
Ferencz János atya

14

JÉZUS FELTÁMADÁSA Örömhírének neplése. Mint tudjuk, XVI. Benedek pápánk
meghirdette: a HIT ÉVÉT, mely 2012 október
ünneplése a HIT évében!

A kereszténység legnagyobb ünnepének
elôkészületi gyakorlata a nagyböjti szent idô, amely
hamvazó szerdától, nagycsütörtök estéig tart. Célja,
a HÚSVÉT titka méltó megünneplésének az
elôkészítése. Bennünket, hívôket erre hangol a
nagyböjti liturgia. Visszaemlékezünk keresztségünkre, bûnbánatot tartunk, és elvégezzük
húsvéti szentgyónásunkat. Ami a Nagyböjt megtartásának régebbi gyakorlatát illeti, épülhetünk
ôseink buzgóságából, és az igazi böjtölés nagy lelki
hasznáról. Emlékezzünk csak, húshagyó kedden
felvitték a zsíros bödönt a padlásra, elôtte jól ki is
súrolták, és egészen húsvét napjáig le sem hozták.
Nem véletlen, hogy Urunk feltámadásának ünnepét magyar népünk, „húsvétnak” nevezte,
vagyis a hús újra vételének lehetôségérôl beszéltek. Engesztelô lelkületünkkel többet is tehetünk.
Nem csak az eledelrôl van szó, hanem szórakozásaink és egyéb kedvenc idôtöltéseinktôl való
lemondásról, megtartózkodásunkról is. Például
nem illik nagyböjt zajos mulatságon részt vennünk.
Ezt követi a nagycsütörtök esti szentmise, amikor
is az Oltáriszentség és az Egyházi (papi) Rend
szentségének megalapításának emlékét ünnepeljük.
Majd jön Nagypéntek, Jézus kereszt halálának a
napja, majd a nagyszombati feltámadási szertartás,
szentmise, feltámadási körmenet. A vasárnapi
szentmisékkel folytatódik Húsvét fényes ün-

11-én kezdôdött és ez év november 24-ig tart. Ez
idô alatt azért imádkozunk, hogy a keresztény hit
újra éledjen, magyar nemzetünknél is, de
különösen az Istentôl eltávolodó (szakkifejezést
használva: a szekularizált) nyugati világban. Arra is
emlékeznünk kell, hogy 5O éve nyílt meg a II.
Vatikáni Zsinat. (1962-1965)
Napjainkban, ha akarunk, mi is sokat tanulhatunk
hitünkrôl. Számtalan fontos információ van az interneten a hitrôl. Részt vehetünk különbözô
hitébresztô lelkigyakorlatokon. Fontos, hogy idôt
kell rá szánnunk. Aki ma valóban meg akarja ismerni a hitét, annak nem kell megmaradnia azon
a szinten, amit gyermekkorában tanult, (ha egyáltalán tanult!) a hittanórákon. Különösen azoknak
kötelességük keresni és kérdezni ezen a téren, akik
nem biztosak még, vagy kételyeik vannak hitükben. Többféle lehetôség van, hogy az ember
megszabaduljon kételyeitôl. Elôször is sokat kell
kérdeznie! Nem szabad senkinek félnie
megkérdezni egy papot, ha hitbeli kérdéseik vannak, vagy esetleg elbolyongott a hit útján, és vissza
akar találni a helyes ösvényre. Nagyon nagy szükség van erre a XXI. században, mert bizony sokszor analfabéták vagyunk a hitünkben. Annyi
mindenre tanítjuk a gyermekeket, számtalan szakkörre, különórákra járnak az iskolában, de a hitben késôbb is megmaradnak azon a szinten, amit
csak a hittanórán tanítanak. A gyermekek elsô
hitoktatói mindig a szülôk. Ha ezt a feladatát a
szülô elhanyagolja, a hitoktató már nem tud sokat
tenni. Mindnyájunknak apostoli küldetésünk van
szeretteink felé. Köszönjük meg Jézusnak, hogy a
húsvéti örömhír: Krisztus feltámadásáról eljutott a
mi korosztályunkhoz is. Adjuk tovább a feltámadás
tanúságát a következô nemzedéknek. Jézus bennünket is küld evangéliumának továbbadására,
egészen a világ végezetéig.
Ez a mi közös keresztény küldetésünk.
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Farkas Eleonóra

A SZENTMISE

15
Imádunk téged, Jézus Krisztus,
imádunk téged vérrel verítékezésed éjszakáján,
imádunk elfogatásod sötét órájában,
imádunk a vallatás keserves perceiben,
imádunk a halálos ítélet
kimondásának pillanatában,
imádunk megostoroztatásod fájdalmaiban,
imádunk tövissel való
megkoronáztatásod kínjaiban,
imádunk kereszthordozásodban,

A szentmise olyan tiszta áldozat,
melyben Jézus életet osztogat.
Méltatlanul Hozzá ne közelíts!
Fogadására szívet moss, teríts!

imádunk megfeszíttetésedben,
imádunk elhagyatottságodban,
imádunk halálodban,
imádunk a holtakhoz való alászállásodban –

A Szentmise egy áldott lakoma...
Mosdatlan szájjal ne térj be oda!
Ha e világot kívül nem hagyod,
Jézus ont újra bô vérharmatot.
A Szentmise napjaid mérlege...
Szeretve oktat mit - hogy kellene,
s ha rosszul érted tanításait,
ne állj meg! Kérdezd! Felel majd a Hit.
A Szentmise egy rejtett iskola.
Korhatár nélkül felvesznek oda,
ám ha közömbös, ítélô maradsz,
elfogy a jel, s te végül kint ragadsz.
Boldog ember, ki Szentmisére jár!
örömben, gondban új reményt talál.
Benne a halál és jóakarat
Országot épít, s gyôzelmet arat...

imádunk feltámadásod ragyogásában.
Ámen.
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REGIONÁLIS SZÖT TALÁLKOZÓ
2013. március 2-án
Rakamazon

Gramantik Ani

A Ferencz János atya által vezetett SZÖT csoport rendezte meg március 2-án az év elsô
regionális SZÖT találkozóját.
Verôfényes kora tavaszi napon érkeztünk meg
Rakamazra. A plébánia közösségi terme zsúfolásig megtelt EMBEREKKEL pedig már
elôtte is tele volt – Tele volt lázas készülôdéssel,
izgatott várakozással, nagylelkû, odaadó figyelemmel, baráti üdvözléssel és ôszinte, tiszta
szeretettel, ami átölelt bennünket. Még a felszolgált finom ételeknek is szeretet íze volt. A
sok ismeretlen ismerôs, barátként, testvérként
üdvözölte egymást. Nem „zengô érc” voltunk,
hanem igazi Jézusi Keresztény Közösség.
A templomi „engesztelô hangos SZÖT szentóra” is magával ragadó élményt hozott. A gondos szervezés, a pontos, aprólékos kidolgozás
gördülékennyé, felemelôvé tette a közös
Szentségimádást. A Szentlélek óvón lebegett a
padsorok fölött. Szárnyaltak az imák, a versek,
zengtek az énekek Európáért, a Kárpátmedence népeiért, magyar hazánkért, magyar
népünk lelki megújulásáért.
Dicsôítettünk, fohászkodtunk és IMÁDTUK
AZ ISTENT!
Keresztény emberekként érkeztünk Rakamazra,
de Keresztény TESTVÉREKKÉNT jöttünk
haza!
Köszönjük János Atya! Te, aki kis embernek
tartod magad, mégis hatalmas vagy! Hiszen
megôrizted a legdrágább kincset, amit Jézus ránk
bízott: a SZERETETET!
Köszönjük rakamazi TESTVÉREK!
Köszönjük ISTENÜNK!
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PORTA FIDEI
(folytatás)
14 A Hit éve jó alkalom lesz a szeretetrôl (karitászról) való tanúságtétel fokozására is. Szent Pál figyelmeztet bennünket:
„Most megmarad ez a három: a hit, a remény és a szeretet, de a legnagyobb a szeretet” (1Kor 13,13).
Még erôteljesebb szavakkal – amelyek mindig kötelezôek maradnak a keresztények számára –
mondja Szent Jakab: „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban
nincsenek.
Üdvözítheti-e a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka,
és egyiketek így szólna hozzá: »Menj békében, melegedj, és lakjál jól!«, de nem adnátok meg neki,
amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt
dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.” (Jk 2,14-18.)
A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit
nélküli szeretet kétségek között vergôdô
érzelem marad. A hitnek és a szeretetnek
szüksége van egymásra úgy, hogy egyik a
másik számára nyitja meg az utat. Valóban
sok keresztény szenteli oda életét a
magányosoknak, a peremre szorultaknak,
azoknak, akiket mások kirekesztettek,
mert nekik van elsôsorban szükségük a figyelemre, ôket a legfontosabb támogatni,
mert bennük ismerhetjük föl a Krisztus
arcát. A hit által ismerhatjük föl a föltámadott Úr arcát azokban, akik szeretetünket várják.
„Amit egynek tettetek a legkisebbek közül, nekem tettétek!” (Mt 25,40) – ezeket a figyelmeztetô
szavakat nem szabad elfelednünk, melyek állandóan arra hívnak, hogy térjünk meg ahhoz a szeretethez, mellyel Ô visel gondot miránk. A hit képesít arra bennünket, hogy felismerjük Krisztust,
az Ô szeretete sürget, hogy mindannyiszor segítsünk neki, amikor életünk útján felebarátunkban
találkozunk vele. A hit erôsít meg, hogy reménnyel és elkötelezettséggel tekintsünk világunkra,
várva az „új eget és új földet, melyekben igazságosság lakik”. (vö. Jel 21,1; 2Pt 3,13).
15. Élete vége felé Szent Pál arra kérte tanítványát, Timóteust, hogy ragaszkodjon a hithez, olyan
állhatatosan, mint gyermekkorában (2Tim 2,22; vö. 2Tim 3,15). Ez a felhívás mindannyiunkhoz
szól, arra szólít, hogy ne legyünk lanyhák a hitben. A hit életünket végig kísérô társa, mely képessé
tesz arra, hogy mindig új módon csodálkozzunk rá arra, mit tett értünk Isten. Jelen történelmünkben
az „idôk jeleire” figyelve a hit arra kötelez mindannyiunkat, hogy a Föltámadott Úr eleven jeleivé
váljunk a világban. A mai világnak elsôsorban olyan emberekre van szüksége, akiknek szívét-lelkét
megvilágosította az Úr szava, és képesek sokak szívét, elméjét megnyitni arra, hogy vágyódjanak
Isten és a vég nélküli igaz élet után.

17
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„Hogy az Úr szava terjedjen és megdicsôüljön
(2Tessz 3,1) tegye a Hit éve egyre erôsebbé
kapcsolatunkat az Úr Krisztussal, mert egyedül
csak benne tekinthetünk biztonsággal a jövôbe.
Ô a hiteles és el nem múló szeretet biztosítéka.
Szent Péter szavai vetnek fényt a hitre: „Ezért
örüljetek, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely
értékesebb a tûz próbálta veszendô aranynál,
Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a
dicséretre, a dicsôségre és a tiszteletre. Akit noha
nem láttatok, mégis szerettek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek,
ujjonghattok a megdicsôültek kimondhatatlan
örömével, mert eléritek hitetek célját: lelketek
üdvösségét.” (1Pét 1,6-9) A keresztények élete
ismeri az örömet, de ismeri a szenvedést is. Milyen sok szent tapasztalta meg a magányt; napjainkban is milyen sok hívô tapasztalta meg Isten
hallgatását, pedig vigasztalására várt! Az élet megpróbáltatásai, miközben segítenek megérteni a
Kereszt misztériumát és részesülni Krisztus
szenvedésében (vö. Kol 1,24), annak az örömnek és reménynek elôjátékai, melyre a hit vezet:
„mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok
erôs” (2Kor 12,10). Szilárd meggyôzôdéssel
hisszük, hogy az Úr Jézus legyôzte a rosszat és a
halált. Ezzel a bizonyossággal hagyatkozzunk
Ôrá: Ô jelen van közöttünk, legyôzi a Sátán
hatalmát (vö. Lk 11,20); és az Egyház, az Ô irgalmasságának látható közössége, megmarad Benne
mint az Atyával való végsô kiengesztelôdés jele.
A kegyelem ezen idejét Isten Anyjára bízzuk, akit
„boldognak” mondunk, „mert hitt” (Lk 1,45).

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2011. október
11-én, pápaságunk hetedik évében
XVI. Benedek pápa

IMA
A
HIT
ÉVÉBEN

Szentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a
hit kegyelméért, amely által megismerhetünk
téged, irgalmas és igaz Istenünket.
Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit
gyôzelmes erejét, és ôt követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.
A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát,
és merítünk az éltetô Forrásból, amely
gyümölcsözôvé teszi életünket.
Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát,
erôsítsd hûségünket Egyházad iránt, és add,
hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid
lehessünk családunk, nemzetünk és az egész
világ megszentelésében.
Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, hitvalló
apostolok és vértanúk; magyar szentek és
boldogok, könyörögjetek érettünk!
Ámen.

horgony 2013-1:Belivek

3/21/13

11:23 PM

Page 18

HÍREINK
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Római boldoggáavatási
zarándoklatunkra

A Feltámadt
Kriszus örömét és

május 9-15 között kerül sor.
Imádkozzunk, hogy a boldoggáavatás
kegyelmeivel mindannyian élni tudjunk és
gyümölcsöt hozzunk, sok-sok gyümölcsöt!
Március 2-án regionális SZÖT találkozón
voltunk Rakamazon. Ezúton is hálásan
köszönjük!

A Vérzô Re-i Szûzanya kegyképének görcsönyi
másolatához zarándokolunk a tavalyi évhez hasonlóan ez év április 29-én hétfôn.
Imádkozzunk, hogy alpító atyánk május 11-i
boldogá avatása sok gyümölcsöt hozzon magyarországi apostolátusunkban, s megértsük mi a feladatunk közvetlen környeztünkben.
Április 13-án szombaton 10 órától regionális
SZÖT találkozó lesz GESZTELY-en, melyre
szeretettel vár minket Kormos Csaba atya és a
helyi SZÖT-ös testvérek.
Ez évi lelkigyakorlatunkat 2013. június 24-27.
között tartjuk Máriabesnyôn a Mater Salvatoris
Lelkigyakolatos Házban.
Ára: 15.000 Ft
Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem küldte
el belépési nyilatkozatát és HORGONY
megrendelését a példányszám megjlölésével,
azt mielôbb tegye meg.

békéjét kívánjuk
minden kedves
olvasónknak!
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Hálásan köszönjük a HORGONY olvasói
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