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BOLDOGGÁ AVATÁS

Mi,
elfogadva Testvérünk
Raffaello Martinelli
Frascati Püspökének,
valamint sok más Püspök Testvérünknek
és sok hívônek óhaját,
miután megkaptuk
a Szentek Ügye Kongregációnak véleményét,
Apostoli hatalmunkkal elrendeljük,
hogy Tiszteletreméltó Isten Szolgája
Luigi Novarese egyházmegyés pap,
a Kereszt Csendes Munkatársainak és

a Szenvedés Önkénteseinek alapítója,
a Betegek Apostola,
a szenvedés megváltó értékének,
valamint a betegeknek az Egyház küldetésében való
teljes részesedésének fáradhatatlan tanúságtevôje,
ettôl kezdve Boldognak hívasson
és emléknapja, minden év július 20-án,
elszenderülésének napján, megünnepeltessen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen
Kelt Rómában, Szent Péter közelében,
Május 3-án
az Úr 2013. évében,
Pápaságunk elsô évében
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BOLDOGGÁ AVATÁS
Monsignore Luigi Novarese sírjánál a Via Brescanin a Santa Maria del Suffraggio templomban
május 10-én este – a boldoggáavatás elôestéjén a fôcelebráns Paolo Romeo Palermo érseke alapítónkat az új Egyház elôfutárának nevezte. Ezzel a szentmisével kezdôdött el Monsignor Luigi
Novarese boldoggá avatásának eseménye. A hívekkel zsúfolásig megtelt templomban az olasz
testvéreken kívül számos külföldi is volt: lengyel, kolumbiai, portugál, cameruni. Romeo bíboros
emlékeztetett Luigi Novarese karizmájának a fontosságára.

Tarcisio Bertone
teseinek és a Kereszt Csendes Munkatársainak a
lelkét, Don Luigi lelkébôl és szívébôl feltörô
radikális válasza a beteg, sérült vagy fogyatékkal élô
„Egy csodálatos tanúságtevôje az Evangéliumnak” személyekkel való osztozás.
A BOLDOGGÁ AVATÁSI SZENTMISE
HOMÍLIÁJA

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja,
az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ô
megvigasztal minket minden szomorúságunkban,
hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik
szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ô nyújt nekünk. ” (Ap. csel 21, 27)
Az apostol köszöntése, amelyet az imént hallottunk az elsô olvasmányban, a remény kilátásába
vezet minket, amely – mondja még Szent Pál „határozott, meggyôzô, szilárd – hozzáteszi –
szilárd, tehát veletek kapcsolatban a reményünk
hiszen tudjuk, hogy nemcsak a szenvedésben
vesztek velünk együtt részt, hanem a vigasztalásból is hozzánk hasonlóan részesültök.
Drága testvérek, fivérek és nôvérek! Ez a nap
Monsignore Luigi Novarese boldoggá avatásának
a napja. Krisztus egész Egyháza ünnepel – ahogy az
Evangéliumban hirdettük – az egész Egyház, mivel
ez a példamutató pap méltóságteljesen be van írva
az élet könyvébe (Ap 21, 27). Különösképpen ünnepel Casale Monferrato keresztény közössége,
amelynek a fia, valamint Frascati, ahol meghalt
Rocca Priora-ban, abban a béke oázisban, amely
Kármel Ékessége Királynônek szentelt ház. De az
öröm még mélyebben áthatja a Szenvedés Önkén-

Az új boldog földi létét az Evangélium hirdetésének és a vigasztalásnak szentelte.
Az Urat szolgálta, az ô hûsége és az ô apostoli célja
sok személyt elérni a fény élô sugaraival és az éltetô Védelmezô és Vigasztaló Lélekkel. Így végezte
feladatát, sôt, az ô személyén és mûködésén
keresztül elterjedt Olaszországban és más
nemzetekben, Jézus ígérete: (János 14, 16) én meg
majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek:
az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.
Monsignore Novareset az evangéliumi igazság és
felebaráti szeretet ösztönözte. Az ô szavai és az ô
tevékenysége sok olasz régióban férfiak és nôk
között, beteg és súlyos állapotban lévô személyek
között odaadó, buzgó pap Krisztus szeretetét
tükrözte vissza.
Hálát adunk az Úrnak, hogy a Hit Évében mutathatjuk meg ennek az új boldognak az arcát és
lelkiségét, szeretetének túláradását, aki példakép,
hogyan kell ma hirdetnünk a meghalt és feltámadt
Krisztust.
Az ô különleges odaadását a betegeknek és fogyatékkal élôknek.
(2 Kor. 1,3)
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak
Atyja, az irgalmasságnak Atyja és minden vigasz-
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talásnak Istene. Luigi Novarese papnak a munkája
alapján valóban a „betegek apostola”, aki hozzájárult ahhoz, hogy más módon gondoljunk és
viselkedjünk a betegekkel, a lemondás és jámborság helyett tevékeny apostoli munkát
végezzenek az apostolátusban az ugyanolyan
betegségben szenvedôk között.
Don Luigi arra buzdított szüntelenül, hogy ne
csupán tárgyai, hanem alanyaivá váljanak az , irgalomnak és könyörületességnek, tevékeny alanyai
az evangelizálás munkájában, lelki vigaszt nyújtva
Krisztussal, Megváltónkkal. Különösen nagy jelentôsége van az imának a betegekkel és
betegekért, akikkel gyakran utazott Mária kegyhelyekre, különös módon a Lourdes-i barlanghoz.
Ez egyedülálló érzékenység a szenvedés világa felé,
mely szenvedést és fájdalmat ô maga is megélt
serdülô korában egy betegség következtében.
Csodálatosan meggyógyult egy kitartó ima
után a Segítô Szûzanyához. Ebbe Don Bosco
oratóriumban a Szalézi Don Filippo Rinaldi és
társai is bekapcsolódtak, ma már ôt a a boldogok között tisztelhetjük.
Végül - bevonva a papokat, istennek szentelt
személyeket és világi hívôket – egy teljesen új,
zseniális kezdeményezéssel, amely lelki
pedagógiává vált, az új Boldog az évek folyamán
megalapította legelôszôr a „Máriás Papi Szövetség”-et, azt követôen a „Szenvedés Önkéntesei”-t és a ”Kereszt Csendes Munkatársai”-t.
Arról van szó, hogy azon fáradozott, hogy a
szenvedés felajánlásával, értékesítésével állandóan
támasza legyen az egyházban a betegek apostolátusának, így beteljesítette az ô prófétai szándékát:
„értékesíteni a szenvedést a “beteg a beteg által
az egészséges testvér közremûködésével”.
Monsignore Luigi Novarese tevékenysége megsokszorozza az egyházban és a társadalomban a
kezdeményezéseket megismertet egy tipikusan
egyházi feladatot, teret ad Isten szeretetének és

embertársai szolgálata által nem kis hatást gyakorolt, határozottan rávilágítva, hogy a szenvedés
világa értékes kincs a társadalom számára.
De honnan merített az új boldog ilyen sok és
ilyen kivételes szolgálatához lendületet és ennyi
erôt az ô kivételes küldetéséhez? A szentmise, a
szentségimádás és a szentgyónás volt az ô
életének középpontjában, az ô tevékenységében,
az ô lelkiségében. Az ô hatásos, elôrelátó apostoli
terve valóban hosszú imádságban udvarias és
bizalmas belsô párbeszéd volt a lelkek Orvosával. Ezzel a szemlélôdô dimenzióval találkozunk
prédikációiban és írásaiban, amelyekbôl kiviláglik a mindennapi küzdelem a lelkek üdvösségért,
valamint az ô aszkétikus és pasztorális
kötelezettsége. Egyik elmélkedésében így buzdított: „az én tökéletességem abban áll, hogy Istenhez
igazodjak
az
ô
akaratának
megvalósításában idôrôl-idôre, percrôl-perce,
pillanatról-pillanatra mindig tökéletes módon,
hogy Isten mindig jelen legyen a környezetemben (elmélkedés 1981. december).
Nem szabad elfelejtenünk az ô Szent Péter
utódja felé irányuló 30 évig tartó áldozatos szolgálatát Ôszentsége Titkárságán. Ez a szolgálat a
második világháború alatt 1942-ben kezdôdött,
amikor segítette azokat a családokat, akiknek a
hozzátartozói a háborúban voltak.
Többek között kapcsolatot tartott a
püspökökkel, hogy azokat a családokat segítse,
akik érintettek voltak a háborúban. Aszkétikus
kötelességtudattal és gyakorlatiassággal megalapítója ennek az új tevékenységnek az Egyházban. Nem csak az ô tevékenységének a
követôi részére, akik ma örülnek az ô boldoggáavatásának, hanem hozzá csatlakoznak mindazok mindannyian akik a Szentszék
munkatársai, akik ott dolgoznak, a Szentszék
összes szervezetei, általánosságban mindazok
akiket úgy hívnak, hogy „Vatikán”, akik
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ösztönöz az ô példája, az ô ragyogó élete, az ô
hûsége, teljes odaadása Egyházának.
Az ô érdeme, jóakarata megegyezett a pápákéval
az ô személye és az ô dícséretre méltó alkotása
nagyra becsült, elmélyítve a szenvedôk és a sérültek pasztorális gondozását.
Az ô apostoli missziójának egész útján segítôje
volt Elvira Myriam nôvér, aki felajánlotta magát
a Szûzanyának és hûséges munkatársa volt monsignore Novaresenek, sôt Alapító atyánk halála
után is, s élô tanú volt az ô karizmája tiszteletben tartásában és tanításában.
Kedves Testvérek!
Boldog Luigi Novarese úgy tündöklik elôttünk,
mint az evangélium ragyogó példája, aki imádta Istent a betegekben és szenvedôkben, mert
észrevette Kriszus keresztútját.
Ô mindannyiunkat bátorít, hogy bizalommal vállaljuk az új evangelizáció kihívásait, a szenvedés
és fájdalom óriási csatáját.
Hôsies példaképünk az új boldog, aki bátorít mindannyiotokat drága testvérek, akik itt jelen vagytok, nagy-nagy szeretettel üdvözöllek titeket.
Legyen ô példa számotokra testvérek a papi rendbôl, akik egész Olaszországból érkeztetek és más
nemzetekbôl. Az ô fáradhatatlan apostoli
buzgósága legyen bátorítás és támasz számotokra,
hívôk és Istennek szenteltek, akik meghívást, sajátos meghívást kaptatok az egyházba, hogy tanúságot tegyetek az evangéliumról, monsignore Luigi
Novarese közbenjárására a Legszentebb Szûz
Máriával, akit végtelenül szereretett. Jó arra gondolni, ahogy a Szûzanya ünnepli, átöleli az új
boldogot sok lelki gyermekével együtt, akik az ô
segítségével Krisztus nyomdokain jártak az egyház
missziós tevékenységében a világ megmentéséért.
Amen
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Ötezernél több lekiségünket követô olasz
és külföldi hívô vett részt a boldoggá
avatási szentmisén.
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BOLDOGGÁ AVATÁS
Az elhangzott Egyetemes
könyörgések mindennap imádkozhatók közösségünkért
Imádkozzunk az Atyához,
aki a mennyekben van,
Mária közbenjárása által,
hogy fordítsa ránk irgalmas tekintetét
és jóságának jelét nyújtsa a szenvedôknek
és azoknak, akik vigasztalást és reményt visznek
a világba.
1. A Szentatyáért
A Szentatyáért, Ferenc pápáért, hogy az Igazság
Lelke kisérje és vezesse ôt, amely kinyilvánította Isten végtelen szeretetét minden ember
iránt, különösen akkor, amikor betegségben
szenved és fájdalmakkal küszködik,
könyörögjünk.
2. Az Egyházért
Az Egyházért, hogy ne szünjön meg missziós
szolgálatra küldeni keresztényeket, hogy az
evangélium örömhíre mindenkihez eljusson,
különösen a szenvedôkhöz az ôszinte önátadás
és szolgálat által, könyörögjünk.
3. A Fôcelebráns bíborosért és a jelenlévô Püspökökért
Az itt jelen lévô püspökökért, hogy nap mint
nap merítsenek Isten Igéjének forrásából, amely
erôt ad a Krisztustól kapott misszió teljesítésére:
elvinni az üdvösséget az emberiségnek,
kölönösen azoknak, akik testben és lélekben
sérültek, könyörögjünk.
4. A SOdC, a CVS és más
társközösségekért
A Kereszt Csendes Munkatársaiért, a Szenvedés
Önkénteseiért, valamint boldog Novarese
Luigi minden lelki gyermekéért: legyenek

karizmájuk hüséges tanúi és a szenvedô világ
buzgó evangelizátorai. Máriától, Isten Anyjától
tanítva jussanak el a szenvedés erejének mind
mélyebb megértésére és váljanak a reménység
iskolájává minden beteg számára,
könyörögjünk.
5. A hivatásokért
Boldog Luigi Novarese lelki családjáért, hogy
új hivatások által növekedjék, olyan személyek
által, akik Jézus Krisztus példájára, a szenvedôk
mellé állnak nap mint nap, teljes odaadással a
legszentebb Mária kezei által, könyörögjünk .
6. A betegekért
Boldog Luigi Novarese, a betegek apostola járjon közben minden szenvedô emberért, hogy
ne csüggedjenek el és ne essenek kétségbe,
hanem találjanak szenvedésükben értelmet és
feladatot a Krisztussal való közösség által és
szenvedésük felajánlása által, könyörögjünk.
7. A beteggondozókért
Mindazokért, akik betegeket gondoznak, hogy
a betegek arcában felfedezzék a szenvedô Krisztus arcát, és szolgálatukban felfedezzék a szeretet és az egymással való osztozás dimenzióját,
könyörögjünk.
8. Elvira Myriam Psorulla nôvérért és
minden elhunyt SOdC tagért
Elvira Myriam Psorulla nôvér életpéldája és a
Kereszt Csendes Munkatártsai elhunytjainak
példája bátorítsa a betegeket és szenvedôket,
hogy mindig biztonságra találjanak a hitben,
amelyet Isten Igéjének hallgatása, a személyes
ima és a Szentségek táplálnak, könyörögjünk.

Fôcelebráns:
Urunk Istenünk,te elküldted Szent Fiadat a

RÓMAI
ZARÁNDOKLAT
Urbán Tamás

világba, hogy fájdalmaink és betegségeink terhét hordozza, kisérd és erôsítsd meg minden
szenvedô ember hitét és reményét, hogy a testi
és lelki gyógyulás útjára lépjen, s Mária, a
Betegek Gyógyítója közbenjárására segítsd
Egyházadat, hogy az irgalom és szolgálat háza
legyen.
Krisztus a mi Urunk által.
R. Amen.

Úticélunk Róma az örök város. Már egy éve
készülôdünk erre a gyönyörûszép napra.
Boldog Novarese atya a világ betegeinek pártfogója, égi közbenjárónk boldoggá avatására. A
Szent Pál Bazilika, valamint a közeli utcák
zarándokok ezreivel telt meg.
Megható pillanttokat élhettünk át. A boldog
ereklyéjét az oltáron elhelyezték, a képét leleplezték, melyen mély alázzatal inádkozik a világon élô sokezer szenvedôért, betegért.
A Biboros Úr élete példáit betegségét, papi
szolgálata gyöngyeit méltatta. Valamennyiünk
számára ô egy szentéletû, aki egész életét a fentiek szogálatába állította. Krisztusi úton haladt
az evangélium és a szeretet parancsa
munkálkodott életében. Fáradhatatlanul szol-

gálta a betegeket, testi, lelki atyjuk volt. Soksok házat alapított, mely szintén enyhülést jelent a szenvedôknek.
A szentmise után mindenkit egy szeretet
vendégségre hívtak, úgy éreztük, hogy Jézus
meghívott minket a nyolc boldogság hegyére,
ahhol sok ezer embert ültetett le a fûbe. Mindenki jóllakott, de még maradékot is szedtek
össsze. Az ünneplés ebéd után folytatodott a
Bazilikában, ahol tanuságtételek hangzottak el,
zenés elôadások, valamint kiemelkedôen sokat
tett emberek elismerést vehettek át.
Vasárnap a Szent Péter térre igyekeztünk, ahol
a Szentatya áldását fogadtuk. A hétfôi nap a
Szent Péter Bazilikában hálaadószentmisén vehettük részt, ahol megható pillanatot élhettünk
át, egy tízfôs afrikai nôkbôl álló csoport táncaikkal és énekeikkel vitték a felajánló
adományokat az oltárra.
Az áldás után egy titkos útvonalon hagytuk el
a Bazilikát, a Szent Márta ház elôtt haladtunk
el. Ferenc Pápával csak kivetítôn találkoztunk,
nagy alázattal és atyai szeretettel fordult a
betegekhez, akiket megáldott, megpuszilt és
átölelt. A jóisten áldása, kegyelme kisérje péteri szolgálatában.
Az utunk folytatódott Assziszibe, majd a Lorettói Szüzanya názáreti házában imádkoztunk.
Szentmisével ért véget ez a gyönyörû zarándoklat. Legyen hála és dicsôég a Mennyei
Atyának, hogy nekünk adta boldog Nonarese
attyát kérjük égi közbenjárását.
Imádság a szûzanyához
„Ó édes szûzanyánk. aki e szent helyen annyiszor meghallgattad a hozzád folyamodókat, a
betegeknek gyógyulást a szomorúaknak vigasztalást, az elhagyottaknak segítséget, a
bûnösöknek megtérést és kegyelmet esdettél ki
szent fiadnál, én is bizalommal kérlek segíts rajtam most és halálom óráján amem.”
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BOLDOGGÁ AVATÁS
Luigi Novarese atya boldoggá avatása
Róma 2013. május 11.
Istennek kegyelmébôl boldoggá avatták a
Szenvedés Önkénteseinek és Testvéreinek
alapítóját.
Ô a csodálatos gyógyulása után úgy gondolta,
hogy nem orvos lesz, hanem papként még
szilárdabb támaszt tud nyújtani a betegeknek.
1938-ban szentelték pappá. A Vatikáni Államtitkárságon teljesített szolgálatot, a kórházak
lelkipásztori szolgálat irodáját vezette.
Ezután nemsokára, 1943. májusában elindította a
Máriás Papi Szövetséget, és folyamatosan
bôvítette ki a mai formára. A Máriás lelkület
gyümölcsei vehetôk észre a különbözô csoportoknak az alapításában. A Szûzanya lourdesi és
fatimai jelenésének mondanivalójára, imára és
bûnbánattartásra szólít fel bennünket. Három
szent határozta meg életé, és segítették a
munkásságát. Bosco Szent János Máriatiszteletével, majd Boldog Cottolengoi József a
betegek ápolásával és Montforti Grignon Szent
Lajos a Szent Szûznek való teljes önátadásával.

Hasulyó Antal

E három Szentnek és a Segítô Szent Szûz
közbenjárásának tulajdonította a csodás gyógyulását. A betegségben eltöltött évei arra
késztették, hogy a betegekért áldozza a papi
életét. Egy célt látott maga elôtt: Jézus
szenvedéséhez hozzáteszi a szenvedését, és segít
a világ szenvedôinek. Tisztán látta, hogy Jézus a
szenvedôk vigasztalásával és orvoslásával bízta
meg. A Szûzanya és a Szentlélek vezette egész
életében, hogy eleget tudjon tenni feladatának.
A Szûzanya Szent Fia kinyilatkoztatta, hogy a
boldogok közé emelte. Boldog lett az alapító
példaképünk! Igyekeztünk, hogy legyünk annyian, hogy el tudjunk jutni a boldoggá
avatására. Magyarországról egy kis létszámú csoportnak sikerült, köztük nekem is.
2013. május 9-én este 10 órákkor Pestrôl indultunk.
Köszönhetjük ezt Borhyné Marikának, országos
vezetônknek és Kormos Csaba tisztelendô atyának lelkipásztorunknak, akik gondoskodtak testi
és lelki szükségleteinkrôl az egész úton.
Másnap reggel 7 órakor már Padovában

voltunk, a Szent Antal bazilikában. Mindig
szívesen megyek a védôszentemhez. Találkozásunk eszembe juttatja a sok segítséget, a terelgetést a Szûzanyához és Szent Fiához.
A következô város Orvieto, ahol az a csoda
történt, hogy a Szentostyából kicsepegett
valamikor a múltban Jézus Vére. Ezt felfogták,
ôrzik azóta is.
Este 19 órára Rómába érkeztünk. Már háromszor voltam ott, de mindig tartogat valami újat
számomra.
Május 11-én, szombaton a Szent Pál-bazilikába
mentünk, ahová nagyon sok busz érkezett, és
nagy
szeretettel
fogadtak
mindenkit.
Meglepetésünkre kaptunk egy tarisznyát, benne
útravalóval (hagyományos és 1 tizedes rózsafüzér,
skapuláré, kulcstartó, sárga sapka és sárga sál minden egyes tárgyon az ünnepelt neve és arcképe)
Ez azt jelentette, hogy velünk van és segít egész
életünkben, csak hû követôi legyünk. Amit kaptunk, az volt az „útlevelünk” Rómában, a Szent
Pál-bazilikába, a szentté avatáson /sôt a Szent
Péter-bazilikában is a nekünk fenntartott helyre
jutottunk vele./ Nagyon sokan voltak. Sikerült
jó helyre kerülni, ahol jól láttunk. Adtak magyar
nyelvû liturgiát, be tudtunk kapcsolódni a misébe. A szentbeszéd alatt Lugai Novarése atya
(5m x 4m-es) képét néztem, gondolatban
elbeszélgettünk. Úgy van a keze összetéve, és
az arca is úgy nézett ki, mint aki meglepôdik,
és összecsapja a kezét ezt mondva: Jézusom,
ennyien eljöttek! És boldogan nézett ránk.
Eljöttünk atyám - mondtam neki.
Ô kérdezte tôlem: Hát ti ott csak ennyien
vagytok? Ennyien atyám, de nagyon kitartó és
jó tanulóid akarunk lenni! Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is sokan legyünk, mint itt a
többiek!
– Kevesen vagytok, de a Szûzanya nagyon szeret
benneteket, hisz gyermekei vagytok. Nagyon
fogok rátok vigyázni a Szûzanyával együtt, hogy

kitartóak és sokan legyetek a munkatársaim. Sok
az aratni való és kevés a munkás. Sokat
szenvedett ország vagytok, de a Királynô jutalma
nem marad el, csak vigasztaljátok és szeressétek
egymást. Eljön majd az idô, amikor a sátán nem
tud benneteket ketté választani, mert együtt
veletek legyôzzük.
– Boldog Luigi atya mi igyekszünk, de nem
eléggé gyarapodunk.
- Csak úgy látjátok! Türelem kell, hogy fejlôdjetek. Látod, itt mennyi beteg van a tolókocsikban? Nézz rájuk, és sok mindent megértesz az
isteni felebaráti szeretetrôl, és mennyi sokat dolgozhattok az Istennek. De most már figyeljünk a
misére, a keresztáldozatra, mert Jézusunk értünk
adta Testét és Vérét.
Könyörögjünk hozzá a szenvedôkért, betegekért.
Következik az szentáldozás. Jézus azt mondta, aki
eszi az én testemet és issza az én véremet; énbennem marad és én ôbenne. Így eggyé lehetünk vele.
A szentmisében táplálkoztunk Jézussal, és megáldott bennünket.
Ezután Boldog Luigi atya a római
vendéglátóinkkal megebédeltetett bennünket, hisz
3 kocsi eledelt osztottak szét közöttünk. Nem csak
elég volt, hanem még „sok maradék is
keletkezett”.
Ebéd után mûvészek szórakoztattak bennünket.
Zenéltek, énekeltek, közben felolvasás volt
Boldog Luigi atya életérôl, a tetteirôl, a csodáiból.
Szálláshelyünkre utazva gyönyörködtünk a buszból
a szép épületekben és a tájban.
Vasárnap (május 12.) a szentmise után Ferenc pápa
Szent Péter téri Úr angyala imájára mentünk, ahol
a nagy tömegben messzirôl láttuk a Szentatyát, de
a kivetítôn egész jól. A kocsijából kiszállt,
megölelte és megcsókolta a sárga sálas tolókocsis
betegeket, és megáldotta ôket.
Boldog Luigi atya itt is gondoskodott a testi
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lálékunkról, kaptunk ebédet. Utána elmentünk
abba a templomba, ahol a Boldog Luigi atya sírja
van. Nagyon jó érzés volt, hogy alapítónk sírjánál bevehettük imáinkba az itthon maradt
testvéreinket is a Via Brescani Rendházunkban.
Kormos Csaba atya megáldott minket az erek-

lyével, így Boldog Luigi atya áldását is hazahozhattuk. Ezek után egész délután az
idegenvezetônkkel városnézés és a nagy római
bazilikák felkeresése volt a program.
Május 13. hétfôn Boldog Luigi atyáért mondott
hálaadó szentmisén vettünk részt. Úgy éreztük,
mintha ô is jelen lett volna. Boldog volt, hogy

ennyien ott voltunk, a követôi, és szinte átölelt
mindnyájunkat.
Mise után San Marinóba, majd Assisibe mentünk. Az utóbbi helyen megnéztük három szép
nagy templomot. Az egyikben Szent Ferenc sírja
van. A Szent Ferenc idejébôl származó kicsi
templom benne van a késôbb épült nagyban,
mint egy kis „Betlehem”.
Assisiben volt a szállásunk, és kitûnô volt az ellátás is. Ebbôl a testi táplálást az olaszok, a lelkit
Kormos Csaba atya adta a Szûzanya és a Boldog
Novarese Lajos közremûködésével.
Kedd (május 14.) reggel Loretoba mentünk. 10
órakor szentmisén vetünk részt. Kormos Csaba
atya bekapcsolt bennünket is a könyörgésekbe.
Mindenki elmondhatta, aki akarta a szívébôl jött
kéréseket.
Ezután megnéztük a Loretói Szûzanya templomát, ahol a Szûzanya régi háza is bent van a
templomban. Kb. 2 óra lehetôség volt itt imádkozni, kérni segítséget családtagjainkra, a SZÖT
tagjaira és családjukra. Majd leraktuk gondjainkat, bajainkat, hogy boldogan jöhessünk haza
folytatni apostoli munkánkat.
Köszönjük Istenünknek, a Szûzanyánknak,
Boldog Luigi Novarese atyának, valamint
Borhyné Marikának, hogy így megszervezte az
utat. Közbenjárt azért, hogy ha kevesen is
voltunk, de eljutottunk erre a szép ünnepre.
Köszönet Kormos Csaba atyának a a lelki táplálékért, hogy fáradségot nem kímélve fáradozott
értünk.
Köszönjük az itthon maradt testvéreknek, hogy
imádkoztak értünk.
Kérjük Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent,
Szeplôtelen Szûzanyánkat, az angyalokat, a szenteket, boldogokat, köztük Boldog Luigi Novarese atyát, hogy vigyázzanak drága hazánkra és
a még kis számban lévô SZÖT-csoportokra,
hogy folyamatosan növekedjünk, erôsödjünk.
Amen

IMA BOLDOG LUIGI NOVARESE
KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Ó Atyánk, minden irgalom és vigasz forrása,
hálát adunk neked
Boldog Luigi Novarese,
a Kereszt Csendes Munkatársai
és a Szenvedés Önkéntesei alapítójának közbenjárásáért.
A Szentlélek kegyelme által
Megfeszített és Feltámadt Fiad papjává
és az Ô irgalmának apostolává tetted ôt.
Add, hogy kövessük példáját
felajánlva életünket a Szeplôtelen Szûznek
szolgálva Egyházadat
elfogadva a szenvedést mint szent idôt,
amelyben a Te nagy tetteid nyílvánulnak meg,
elôsegítve a szenvedôk emberi és keresztényi elôbbrejutását.
Atyánk! tégy minket
Krisztus hiteles tanúivá és
Boldog Luigi Novarese közbenjárására
add meg nekünk a kegyelmet, amelyet Tôled esdeklünk
egyetlen mindenható a szeretetben…

Dicsôség az Atyának...
Boldog Luigi Novarese könyörögj érettünk.
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A SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS TESTVÉREI
LELKISÉGI MOZGALOMRÓL

Kedves érdeklôdô keresztény Testvéreim!
Mondanivalómhoz keresve sem találtam volna
alkalmasabb szentírási alapot, mint Pál apostol
ezen szavait:”A Lélek ajándékait mindenki azért
kapja, hogy használjon vele!”Nos, én a Lélek
nekem adott ajándékának tartom, hogy 18 évvel
ezelôtt egy pap barátom segítségével megismerkedhettem, és tagja lehetek egy olyan lelkiségi mozgalomnak, amely az életünkben adódó
és sokszor kikerülhetetlen kereszteket, megpróbáltatásokat és szenvedéseket értékessé, magunk és szeretteink számára pedig lelkileg
hasznossá teszi, és így örök üdvösségünk elérését
is elôsegíti. Ennek a lelkiségi mozgalomnak egyházmegyei papi asszisztenseként is úgy érzem,azt az indíttatást kaptam a Szentlélektôl, hogy
most és itt szóljak errôl a lelkiségi mozgalomról

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a világ számos országában elterjedt, (pl. Amerikában, Európa több országában, Honkongban, Japánban,
de még Ausztráliában is!), és kb. 18 éve már
hazánkban is egyre több helyen ismert lelkiségi
mozgalom itt is megalakuljon és áldásosan,
hatékonyan mûködjön a Szentlélek által ezekben
az egyházközségeinkben is. A lelkiségi mozgalom hivatalos magyarországi elnevezése:
“SZENVEDÉS
ÖNKÉNTESEI
ÉS
TESTVÉREI”(rövidítve SZÖT). Az elnevezés
jelzi, hogy tagjai részint ténylegesen szenvedô
embertársaink, és a mozgalmon belül vannak
Segítô Testvérek is. A Szenvedés Önkéntesei
kifejezés önmagáért beszél. (Itt, mindjárt el kell
oszlatnom egy félreértést: mi nem keressük
önkéntesen a szenvedést, hanem az adódó
keresztjeinket, szenvedéseinket, a Szûzanya lour-

Ferencz János SZÖT papi asszisztens
desi és fatimai kérésének megfelelôen, Jézus
szenvedéséhez csatolva, és azokat felajáljuk
mások megtéréséért, és ezáltal apostoli
tevékenységgé tesszük azokat.) A Segítô
Testvérek számára a legfontosabb teendô, a
„KISÉRÔ JELENLÉT”, ahol bizony nem a „lét
a tét?”, hanem, ami magában foglalja, mint „karizmatikus isteni adomány”, az „irgalmasság lelki és
testi cselekedeteinek” az állandó gyakorolását is!
Régi vágyam, hogy végre itt Tímáron is megalakuljunk, hiszen Rakamazon és Tiszaeszláton sikeresen mûködik ez a lelkiségi mozgalom, de nem
ismeretlen Virányoson, Tiszanagyfaluban és
Bashalmon sem.
Elsô teendôm, hogy dióhéjban ismertessem az
egyesület alapítójának az életét, és nagyon röviden magának a Szervezetnek a történetét.
Alapítója egy olasz pap: mons. Luigi Novarese.
Ôt éppen most szombaton avatják boldoggá
Rómában. l914-ben született, aki fiatalon súlyos
beteg lett, és saját betegségében felismerte: értelmet kell találnia a saját betegségének is. Máriás
lelkülete rávezette arra, hogy válaszoljon a
Szûzanya lourdesi és fatimai üzeneteire. És így
bûnbánat tartására buzdítsa alapított csoportjai
tagjait. 1931-ben történt csodálatos gyógyulása
után folytatni tudta tanulmányait, orvos akart
lenni azért is, hogy saját személyes tapasztalataira
támaszkodva segítsen a betegségek elviselésében
és a kritikus helyzetek leküzdésében. 1935-ben
meghalt az édesanyja, és ez döntô lépést érlelt
meg benne. Úgy érezte, hogy papként még biztosabb és szilárdabb alapot tud nyújtani a
betegeknek. 1938-ban pappá szentelték, és 1942tôl 197o-ig a Vatikáni Államtitkárságon teljesített
szolgálatot. 1984. július 2o-án halt meg. A
SZÖT olyan világiakból és papokból álló
magántársulás, melyet Novarese atya hozott létre
1947-ben Elvira Myrjam Psorulla kedves nôvér
segítségével. A Szöt Novarese atyának azt a
karizmatikus felismerését kívánja megvalósítani,

hogy a beteg ember szenvedéseinek a felajánlása
által, Krisztus húsvéti misztériumának a
részesévé, és ez által apostollá válik. Ez pedig
értéket
kölcsönöz
életében
bármely
szenvedésének. Érthetôbben és magyarul: a Szöt
tagjai a hitben való növekedést és az Egyházunk
tanításában való megerôsödést tekintjük feladatunknak azért, hogy mint Isten gyermekei
válaszolni tudjunk a „létezés problémájára és
értelmére”, amely számunkra betegségünk és fogyatékosságunk miatt különösen is nehéz. A Szöt
céljai megvalósítása érdekében elsajátítja azt a
„máriás lelkületet”, amelyet a Szûzanya Lourdesban és Fatimában imádságra és bûnbánatra
vonatkozó kérései jellemeznek. Feladatunk,
hogy a társadalomnak és Egyházunknak felajáljuk
lelkiségünkbôl fakadó tevékenységünket. Számunkra ez ajándékot és gazdagodást jelent.
Itt az ideje, hogy szervezetünk magyarországi elterjedésérôl is szóljak. Egy hívô budapesti Köjál
fôorvos: Dr. Russay Gábor Olaszországban járva
ismerkedett meg a mozgalommal, és hazatérve
felvette a kapcsolatot a néhai egri fôegyházmegyés Tárkányi Rafael atyával, aki hosszú évtizedek óta súlyos beteg volt. Rafael atya volt a
SZÖT magyarországi vezetôje, egri egyházmegyés papi asszisztens. Rafael atya egy egri papi
lelkigyakorlaton egyezett meg Wutkowatz
Károly jelenleg leveleki plébános atyával, hogy
elkiséri ôt az olaszországi RE-be, ahol a SZÖT
lelkigyakorlatos háza van, központja pedig
Rómában van. Rafael nyugdíjas atya a Heves
megyei Mezôtárkányban élt a lakásán, így az elsô
csoportok Egerben és környékén, valamint Budapesten és környékén szervezôdtek. De vannak
a Szötnek csoportjai és tagjai Vác, Kiskunfélegyháza, Székesfehérváron és ezek környékein Szociális Otthonokban és azokon kívûl is. A mi
egyházmegyénkben Debrecenben, Tiszagyulaházán, Újtikoson, Kisvárdán, Fényeslitkén,
Rétközberencsen, Leveleken, Ófehértón, Nyír-
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egyházán, Magyon, Rakamazon és Tiszaeszláron mûködnek csoportjaink. Havonta egyszer rendszeresen vannak a találkozóink, de mint most is, negyedévente regionális találkozóink is lesznek.
Legutóbb, most szeptember 13-án márciusban éppen Rakamazon, áprilisban pedig Gesztelyen voltak
regionális találkozók, melyek igen nagy lelki örömet és feltöltôdést jelentettek a résztvevôknek,
rakamazi, tisznagyfalui, tiszaeszlári és egyéb tiszántúli, egri és Budapest környéki SZÖT- testvéreket.
Példaképpen szivesen emlékezünk a jól sikerûlt 2oo3-as kisvárdai, tiszagyulaházi, újtikosi,
tornyospálcai, fényeslitkei, több nyíregyházi, sárospataki, rakamazi és havonta rendszeresen tartott
egri taálkozóinkra, és regionális rendezvényeinkre. Havi találkozóinkon Szentírást olvasunk rövid
magyarázattal, lelkiolvasmányt végzünk, énekelünk,(van saját himnikus énekünk:Dicsénekem örvendve zengem... Megbeszéljük a konkrét segítô tennivalóinkat: betegek, lelki válságban levôk,
magányosok, testi-lelki szenvedôk segítésük, meghallgatásuk, elbeszélgetés. Tehát „gyakoroljuk az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit”. Nagyon fontos a „KISÉRÔ JELENLÉT” kihangsúlyozása.
Összejöveteleinken köszöntjük a név- és születésnapjukat ünneplôket. Egy tized rózsafüzért közösen
imádkozunk az éppen aktuális szándékra. Mindig elhangzik egy-egy szép vers, papi áldás is van. A
SZÖT magyarországi müködése óta több zarándoklaton is voltunk, a Magyarországiakon kívûl
Rómában (már többször is), Lourdesban kétszer, Medjugorjéban, sôt Fatimában is, és terveink is vannak. Mióta Rakamazon Vojtó Ferencné Katalin testvérünk, a rakamazi SZÖT csoport vezetôje, a
minden 4. szombaton Rakamazon tartott 24 órás szentségimádás keretében mindig tartunk engesztelô hangos Szöt szentórát. Ezeken a hangos szentórákon mindig tematikusan, aktuális engesztelô
szándékokra imádkozunk, énekelünk a kihelyezett Oltáriszentség elôtt. Biztatom a tímári testvéreket
is az ezeken való részvételre. Havi találkozóink az Ô ötletei alapján több állandó rovattal bôvültek.
Jelenleg 4 kis csoportunk is van, egyenként 1o fôvel. Rendszeresen látogatjuk otthonaikban, a rakamazi Idôsek Otthonában és a tiszanagyfalui Napközi Otthonban ôket, nagy-nagy örömet okozva
nekik. A többi imacsoportjainkban is jelen vagyunk, csak példaképpen említem a Kis szent Teréz
Missziót, a Szeplôtelen Fogantatás imacsoportját, a nem kívánt, és ezért abortuszra szánt magzatok
örökbefogadását már évek óta. Távollétében rakamazi Szöt tagjaink nevében is köszönöm Vojtóné
Katikának áldozatos, fáradságot nem ismerô apostoli munkáját. Köszönöm minden itt levô testvér
türelmét és figyelmét. Most még egy-két buzdító gondolatot közlök. A szenvedô embert - beleértve
magadat is - és a szenvedést ne tekintsd fölöslegesnek, hanem Jézus keresztjével egyesûlve, a fájdalmas Szûzanya lelkületével formáld át szenvedésedet örök mennyei kinccsé! Szenvedéseddel szolgáld szenvedô embertársadat! Saját életpéldáddal erôsítsd meg benne a reményt! Lelki
közösségünkhöz csatlakozhatsz, ha hitedet gyakorló keresztény vagy! Így még többet tehetsz Krisztus Egyházáért! Mint beteg a betegért pedig segíted szenvedô embertársadat. Utólsó mondatom, az
olasz Re-i lelkigyakorlatos ház oldalfalán levô márványlapon olvasható olaszul. Nos, magyarul így
hangzik:”KERESZTED URAM, AMIT VELED CSENDESEN HORDOZUNK, MINDIG
TÖVIS A SZÍVÜNKBEN, DE DICSÔSÉGÜNKRE VÁLIK EGYKOR A MENNYBEN!”
Amen!

GESZTELY

Volom Mátyásné Borbála a rakamazi SZÖT tagja

Élménybeszámoló a GESZTELYI regionális SZÖT TALÁLKOZÓRÓL
2013. április 13-án Gesztelyen voltunk regionális Szöt találkozón, KORMOS Csaba plébános atya
meghívására. Vonattal indultunk, és a Hernádnémeti állomásról kocsikkal vittek bennünket, ottani
hívek a gesztelyi plébániára, ahol a Közösségi Házban bôséges reggelivel vártak minket. A szentmise
10 órakor kezdôdött, amelyet Ferencz János atya végzett a vele koncelebráló Csaba atyával és két
egri papnöverndék, és egy fiatal ministráns közremûködésével. Megemlítem a kántornô és énekkari
tagok csodálatos ének szolgálatát is.. Csaba atya köszöntötte az országos vezetônket: Borhy Máriát,
a jelenlevôket hely szerint is nevesítve, a gesztelyi polgármestert és feleségét, valamint a vendég
híveket, akik Budapestrôl, Kisvárdáról, Levelekrôl, Tiszanagyfaluból, Tiszaeszlárról és persze mi,
Rakamazról érkeztünk. Az Olvasmányt és a Szentleckét a 2 papnövendék, az evangéliumot pedig
Csaba atya olvasta fel, amelyekben Isten irgalmasságáról, és Jézus csodás gyógyításáról volt szó. János
atya a szentírási részekbôl kiindulva,
magát a SZÖT lelkiségi mozgalmat ismertette, ennek alapítójának életérôl, a
lelkiségi mozgalmunk keletkezésérôl, a
rakamazi csoportunk munkájáról beszélt.
Ismertette havi találkozóinkat, a kis csoportos munka eredményeit, méltatta
Vojtóné Katika csoportvezetônk ügybuzgalmát, és buzdította azokat, akik még
nem SZÖT tagok, hogy ôk is csatlakozzanak és vegyenek részt ebben az apostoli
munkában. Idézet: „Ha Isten országának
építôi akarunk lenni, ugyanazt az utat kell
választanunk, amelyiken Krisztus is járt.
Segítsünk a betegeken, szenvedôkön ,,mert adni sokkal jobb, mint kapni.” Szentmise után a gesztelyi
polgármester köszöntött mindenkit, aki, mint mondta ô maga református, de meghatóan szépen
beszélt alapítónk Luigi Novarese atyának életérôl, és mozgalmunk fôvédnökérôl, a Boldogságos
Szûzanyánkról is. Ezután országos vezetônk ismertette a boldoggá avatásra zarándoklók menetrendjét, programját. Imádkozzunk, hogy minél több kegyelemben részesülhessünk. Felhívta a figyelmünket, hogy nyitott szemmel járjunk, és, és vegyük észre a szegényeket, betegeket,
rászorulókat, hogy segíteni tudjunk rajtuk. A bôséges ebéd alatt és után kötetlen beszélgetés volt,
majd 3 órakor a templomban szentségkitétel mellett elimádkoztuk az Irgalmasság rózsafûzérét, Csaba
atya pedig szentségi áldásban részesített bennünket Köszönjük vendéglátóinknak ezt a lelki örömet
és feltöltôdést adó, felejthetetlenül szép napot. Ha tehetjük ezután is el kell mennünk ezekre a Szöt
összejövetelekre, hogy tudjunk alázatosak lenni a jó Isten elôtt, és mutassunk példát, hogy kell
segíteni szenvedô embertársainkat, magunk pedig krisztusi türelemmel hordozzuk adódó keresztjeinket, ezáltal is aktívan részt vehessünk SZÖT apostolátusunk munkájában. Kérjük lelkiségi mozgalmunk fôvédnöke Szûzanyánk és alapító, immár boldog Novarese atyánk közbejárását.
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GESZTELY
Bognárné Vali, Eger

Már reggel csodálatos, szép idôre ébredtünk, a 7
órás miskolci busszal, kis SZÖT csoportunkkal
(4 fô) indultunk a gesztelyi SZÖT találkozónkra,
amit Kormos Csaba atya szervezett részünkre.
Miskolcon háromnegyed órát vártunk a gesztelyi
busz járatra, társaságunk jó hangulatban volt.
9,30-ra végre megérkeztünk a gesztelyi parókiára, már a nyírségi csoport ott volt. Nagy szeretettel fogadtak, tea, szendvics, sütemény.
10 -kor megkezdôdik a szentmise, ahol a polgármester úr is részt vett. A misét Ferencz János
atya celebrálta, szép beszédet mondott a polgármester úr, Borhy Máriától tartalmas, hasznos
útravalókat kaptunk. A szentmise után meghívtak egy agapéra: finom gulyásleves, bor, üdítôt
kaptunk. A távoli SZÖT-ös barátainkkal nagyon
jó volt a találkozás, beszélgetés.
Köszönjük Csaba atyának ezt a szép napot,
nagyon jó volt, jó lenne több ilyen baráti
találkozót szervezni.
Köszönjük Drága Szûzanyánknak, akinek a
palástja alatt vagyunk, hogy gondoskodik rólunk,
beteg testvéreinkrôl, hogy ilyen nagy szeretettel
vagyunk egymás iránt.
A 14 órás busszal indultunk haza, egy kicsit
szomorú volt az elválás.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki ehhez a
szép ünnephez segített – lelki és anyagi segítséget
egyaránt.
Kérünk ó Mária
Légy a mi gyámolunk
Isteni fiadnál
Hathatós szószólónk
Hajtsd hozzánk ó Anyánk
Angyali arcodat,
Kérjed miérettünk
Áldott Szent Fiadat.

Téli készület

Farkas Eleonóra

Falevél vitorlán
katicabogár
gubbaszt nagy magorván.
Merre tûnt a nyár?
Fürge szellô súgja:
Növessz pettyeket!
Kemény zimankóban
jobban védjenek!
Repül a bogárka
tar mezôkön át,
hátha megtalálja
régi otthonát.
Anyja még több ponttal
fel is vértezi,
új kabátba gonddal
szívét hímezi.
Nicsak ! Kint az ajtón
van egy üzenet:
TÉL UTOLÉR BÁRHOL,
NE KÉRJ PETTYEKET!
Fölben szenderegj,
álmodj szépeket!

LELKIGYAKORLATUNKRÓL
MÁRIABESNYÔ. 2013. június 24-27. (Hétfô, kedd, szerda, csütörtök)
Mielôtt elkezdeném éves lelkigyakorlatunkról szóló beszámolómat, örömmel jelzem, hogy a
boldoggá avatott alapító atyánk, Luigi Novarese atya liturgikus napján, július 2o-án, szombaton
reggel 6 órakor szentmisével kezdjük a Kálvária templomban 24 órás szentségimádási napunkat.
Délután 3 órakor pedig Szöt lelkiségi Mozgalmunk tartja hangos szentóráját a szentségi Jézus színe
elôtt. A reggeli szentmise szövege és olvasmányai is Novarese emléknapjáról lesz. Elkezdem tehát
beszámolómat! Hétfôn megérkezésünk és elhelyezkedésünk, majd kis pihenô és ismerkedés után,
lelkigyakorlatunkat az Irgalmasság Olvasójának közös imádkozásával és szentmisével nyitottuk meg.
A szentbeszédben Ferencz János atya rámutatott: akik el tudtunk most ide jönni, kérjük a Szentlélek
segítségét lelkigyakorlatunk eredményességéért. Fontos, hogy itt és most tanuljunk meg elcsendesedni imáink elôtt, és semmi se befolyásolja az imáink alatti összeszedettségünket. Megélhessük a
Szentlélektôl kapott jézusi lelki békénket. Lelkigyakorlatunknak legyen az is gyümölcse, hogy a
továbbiakban az életünket úgy rendezzük el, hogy az ima legyen biztos és pótolhatatlan pontja mindennapjainknak, minden más ehhez igazodjék. Az 1. elmélkedés az Isten jóságáról szólt, akinek
jóságát sokan megkérdôjelezik, éppen az bennük kialakult torz istenkép miatt. A fiatalok közül
sokan azért nem találják meg hivatásukat, és sodródnak a világban, mert nem ismerték fel, hogy
Isten jó és szereti ôket. Ebben nemcsak a hitetlen világ, hanem az elfásult keresztények, evilági
értékek utáni hajszájuk is rossz példaképként áll elôttük. Nekünk, halandó embereknek a jóról való
felfogásunk változékony és ezért tévesen gondoljuk, hogy az Isten nem jó, és irigyli tôlünk a földi
örömeinket. Igenis, jó az Isten, hiszen a parancsait is, irántunk való szeretetbôl adta útmutatásként.
Isten jósága minket is jobbá tesz. A kis csoportokban megbeszéltük az elhangzottakat, és ki-ki hozzáfûzte a saját tapasztalatát. Az én csoportomban egyik testvérünk tanúságot tett, életében megtapasztalt isteni jóságról. Kedden és a többi napokon is Reggeli Dicsérettel kezdtük napi lelki
programunkat. Alkalmunk volt aktívan részt vennünk és gyakorolnunk az imádság e megszentelt formáját: a zsolozsmát. A délelôtti elmélkedésben szó volt a lelki (bensô) szabadságról. Ezt a szabadságot elsôsorban önmagunkhoz, Istenhez és a másokhoz fûzôdô kapcsolatainkban tapasztaljuk meg.
Akkor vagyunk szabadok, ha viszonyulásaink, erkölcsi értékeinknek megfelelôen szabad döntéseinkbôl vannak. Ezek a szabad döntéseink, társainkkal együtt, gazdagítanak bennünket. Legyen
készségünk Jézussal való szeretetkapcsolatunk elmélyülése révén a jó Isten akaratának megvalósítására.
2. délelôtti elmélkedésünkben: Növekedés a Szabadságban címmel, egy életrendezô elôadásban volt
részünk, melyben a feltett kérdésekre önmagunknak kellett a választ megadnunk. A kiscsoportos
megbeszéléseken sok érdekes és értékes felvetés elhangzott. Ebéd után lehetôségünk volt a Bazilika
és szép környékének a megtekintésére. 25-e lévén, a medjugorjei ima napján, itt minden hónapban, az ide zarándokoló hívek lelki napot tartanak, amelynek most, mi is részesei lehettünk. A kegyhely plébánosa kedves szavakkal ránk bízta a délutáni lelki program lebonyolítását. Mi az otthoni
gyakorlatunk szerint végeztük el Dr. Seregély érsek atya által írt, meghatóan szép keresztutat. Ezt
követôen a kántor, a tizedek között orgonával kísért énekek közben a fájdalmas rózsafûzér
következett. Majd meghatottan tapasztaltuk, egy ottani idôs atya térdepelve vezette a szentségimádási
órát. A szertartások alatt két ottani atya is lehetôséget biztosított a szentgyónások elvégzésére. Sokan
megcsodálhattuk a fôoltár mögött elhelyezett ereklyét. A szertartások alatt és közben is alkalmunk
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Vojtóné Katalin a rakamazi SZÖT- csoportvezetôje
volt imában elmélyülni, nem különben nagy lelki élményt nyújtott kántor úr - Szûzanyánk és
magyar hazánk szeretetétôl átitatott - énekeihez csatlakozni. (A szentmise és az elhangzott
szentbeszéd annyira megérintette zarándok testvéreinket, - hogy, hazafelé menet, kérdezgették
tôlünk, - „honnan jött az atya? – mert szívesen itt marasztalnák”) A keddi nap igen hosszúra nyúlt,
mert a vacsora és az Esti Dicséret elmondása után, Kormos Csaba és Urbán Imre atyák beszámolója
következett alapító Novarese atyánk boldoggá avatásáról. A római zarándoklaton résztvevôk elmondták, hogy jól megszervezett volt minden esemény: a szállás, ellátás, és hogy nagyon sok fiatal
segítôként is részt vett a rendezvényeken. Még aznap este, országos vezetônk köszöntötte a 3 atyát
papszentelési évfordulójuk alkalmából. Tortákkal kedveskedve vendégeltek meg bennünket. Késôi
lefekvés ellenére, reggel 7-kor már járatosabban végeztük a Reggeli dicséretet a kápolnában. 9-kor
kezdôdött az 1. elmélkedés a Helyes lelkiismeret kialakítása címmel. Lényege: lelki szabadságunkat
csak úgy tudjuk elérni és megtartani, ha helyes lelkiismeretünk van. Ehhez szükség van arra, hogy
a súlyos és bo- csánatos bûn fogalmáról világos képet alakítsunk ki. Minden embernek minden cselekedete, vala-milyen formában hat a környezetére. Ha erôs érzelmi befolyásoknak vagyunk kitéve,
az igazságot nehéz felfedeznünk. Egy fontos igazság, hogy minden társadalmi bûn, személyes bûnben gyö-kerezik. A kiscsoportban elhangzott egy találó közmondás a kevély emberrôl: „Az üres
kalász tartja fenn a fejét, a teli lehajtja!” 2. elmélkedésünk: Szembeszállás az elfogadhatatlan szociális
igazságtalanságokkal szemben. Ez váltotta ki, a leghevesebb vitát a kis csoportos megbeszéléseken.
(Szegénység, gazdagság, munkanélküliség, munkahelyi megalkuvások, beletörôdés. A lelkipásztor
nem folytathat napi politikát, de lelkiismereti kötelessége, hogy a rábízott híveit a krisztusi tanítás
szerinti úton vezesse. 11 órakor koncelebrált szentmise volt, igét hirdetett Urbán Imre atya. Hálaadó
szentmise volt alapító atyánk boldoggá avatásáért, és egyben a Hívek könyörgésében egy-egy
testvérünk kérte közbejárását apostolátusunk tagjaiért, boldog Novarese atya kihelyezett képe elôtt.
Délután 3-kor az Isteni Irgalmasság olvasójával kezdtük a következô elmélkedést: Saját életünk
keresztjeirôl. Jézus az életünk ura kell, hogy legyen, de Ô nem kényszerít bennünket befogadására.
Ha átadjuk Neki szívünk és házunk kulcsát, biztonságban és békében élhetünk, mert Ô a jó Pásztor, aki gondot visel ránk. Jézussal nemet tudunk mondani a bûnre. A kiscsoportokban több
tanúságtételt hallhattunk ebben a témában. Szentlélek hívó énekkel kezdtük elmélkedésünket, ezzel
a címmel: A Szentlélek Krisztus testébe kapcsol bele. Bár elménk fel nem foghatja, egy az Isten, aki
3 Személy közösségében él és azt akarja, hogy mi, akik sokan vagyunk, ilyen közösséggé váljunk.
Az elsô Pünkösdkor a Szentlélek kiáradásának gyümölcse az új közösség létrejötte: az Egyház.
Imáinkkal, jócselekedeteinkkel, a feltámadt Krisztusba vetett hitünkkel, a mai körülmények között
is, Krisztus igazi Egyházának az apostolai lehetünk. Vacsora, esti zsolozsma, majd rövid közös esti
áhítat, ami az udvaron volt, tértünk nyugovóra. Csütörtök reggel 7-kor is Reggeli dicsérettel
kezdtünk, majd 9-tôl arról elmélkedtünk, hogy: Jézus Lelke képessé tesz arra, hogy gyümölcsöt
hozzunk. Sokan, látszólag ugyan ujjá születnek, de már nem nônek fel a krisztusi nagykorúságra. A
rövid fellángolást, körülményeink hamar letörhetik. A dicsôítésbe, imába, engesztelésbe, mi ne fáradjunk bele. Jó alkalom erre a 24 órás szentségimádási napokon való részvétel, hogy az Úr Jézussal való
találkozásunk alkalmával növekedjünk a Vele való bensôséges kapcsolatban. Végül érezni fogjuk az
Úr hívását, és lehetünk a jó mag, mely jó földbe hullott, és jó gyümölcsöt terem az Isten Országa
számára. 11 órakor. Hálaadó szentmisével köszöntünk el a Bazilikában, Szûzanyánk e szép kegyhe-

Subertné Haála Judit
lyétôl és egymástól. Alapos és jól szervezett lelki belsô harmóniával, szeretettel és imával viseli a
napokon vehettünk részt. Lelki fejlôdésünk, gyötrelmes napokat.
elôrehaladásunk
szempontjából
fajsúlyos, Viszi a keresztet. Jézussal. Értünk, akik meg
elmélkedô és vitákra is sarkalló eszmefuttatásokat sem érdemeljük.
János atya sok vidám történettel színesítette. Döbbenetes élményem volt, amikor fiam
Minden elmélkedés elôtt a témához illô énekkel szemében ugyanazt a pillantást véltem
hangolódtunk rá az elhangzó tanításra. Mond- felfedezni, mint Krisztus szemében, Mindhatjuk, valódi lelkigyakorlatos „szabad egyetem” szenty bíboros szobájában is függô Krisztus arc
volt ez a javából. Köszönet érte Istennek, a lelki- másolatában.
gyakorlatot vezetô atyánknak, a szolgálatot Mennyi fájdalom, de talán még nagyobb tiszvégzôknek, és végül minden testvérünknek, taság tünt elô.
akik, hazatérve reméljük, hogy az ott elnyert Nem fontos mit eszünk, hol vagyunk, mit dolgoznánk, milyen fontos emberek lehetnénk a
kegyelmeket gyümölcsöztetjük.
társadalmi forgatagban. Csak egyesülhessünk
Krisztussal.
Aki fájdalomban él, az tudja csak igazán, milyen közel lenni Jézushoz. Lecsupaszítva, csak
vele. Nem vesz minket körül semmilyen külsôség. Ilyenkor olyan ölelést élhetünk át, ami
szinte a fájdalom erôsségével egyenesen
arányos.
A forgatagban élô embernek sokszor ilyen
együttlétre nincs is alkalma.
Ez az az ajándék, amiért érdemes vinni a
keresztet.
Ezt az együttlétet látják meg a hétköznapi,
betegeket látogató és ápoló emberek, rokonok,
ismerôsök.
Amikor felteszik a kérdést: " honnan van ennyi
lelkiereje", akkor abban a pillanatban meg is
szólal bennük az Isten.
Ez az a tükör, amire mindenkinek szüksége
van. Mint egy falat kenyérre.
Jézus szenvedô testére.
Sokan a szenvedést mindig csak egy irányból
Az Eucharisztiára.
nézik, a sajátjukból. Abba nem is gondolnak
Arra a lelki táplálékra, amit szinte csak az emberi
bele, hogy talán ôk az egyetlen tiszta tükrök,
szenvedésen keresztül láthatunk meg. Ez a fájakik az Istent visszatükrözhetik.
dalmakkal élô ember Isten által kért missziója.
Mindenkiben ott van Isten lelke, és sokszor
csak akkor vesszük észre, amikor egy mellettünk szenvedô beteget látunk, aki türelemmel,

A szenvedés tükre

21

22

A SZENT KERESZT FELMAGASZALÁSA
Amikor az Egyház szeptemberben megtartott
jeles ünnepére emlékezünk, számunkra, az
egyházmegye papjai számára ez többet is jelent, hiszen hivatásunk indulására, az esztergomi szemináriumba való érkezésünkre
emlékeztet. Ugyanis a papnevelô intézet
kápolnájának Szent Kereszt Felmagasztalása
volt a titulusa.
A Szent Keresztet a második vatikáni zsinat
elôtt az év három különálló napján helyezte
elôtérbe a liturgia. Az elsô vízkereszt ünnepe, január 6-a, amikor többek között
Jézus megkeresztelésére emlékezünk, aztán
május 3-án a kereszt „föltalálását” ünnepeljük, majd szeptember 14-én jön el a
kereszt felmagasztalásának napja. Ez a három
idôpont szinte szabályosan harmadolja az
esztendôt, hogy a kereszt egész éves jelenlétére mutasson rá, közelebb hozza a
szenvedés titkát az emberhez.
János evangéliumából tudjuk, Arimateai
József Pilátustól engedélyt kapott arra, hogy
Jézus testét eltemesse. A keresztrôl a vízszintes
gerendával együtt vették le a Megváltó testét,
a három függôleges oszlop pedig a helyén
maradt. Ezek Jézus kivégzése elôtt és után is
használatban voltak. Heródes Agrippa 41-ben
egy új fallal kibôvítette a várost, Jeruzsálemet,
ezáltal a Golgota a városon belülre került.
Mivel az akkori törvények értelmében csak a
városfalon kívül lehetett temetkezni, és nyilvános kivégzésre is csak ott volt lehetôség,
ezzel véget vetettek az ítéletek itteni végrehajtásának. A gerendákat a munkások beledobták egy már nem használt ciszternába. Ezt
a helyet a keresztények megszakítás nélkül
ôrizték, hiszen számukra a kereszt a feltámadás fényében a dicsôség magasztos
jelképévé vált. A 130-as években Jeruzsálemben megépült Hadriánus császár fóruma az
Aphrodité-templommal, amely elfedte Jézus

Süllei László atya
keresztre feszítésének, sírhelyének, feltámadásának és a kereszteket tartalmazó ciszternának a helyét.
A szent helyeket már csak a hagyomány örökíthette tovább, amit a helyiek megosztottak a zarándokokkal.
Nagy Konstantin császár anyját, Ilonát, Makariosz, Jeruzsálem püspöke értesítette a vélt kereszt megtalálásáról kétszáz évvel Hadriánus fórumának felépítése után. Amikor mind a három kereszt elôkerült – számolt be róla Jeruzsálemi Szent Kürillosz –, Makariosz úgy választotta ki a három közül
Krisztusét, hogy jelet kért Istentôl. „Ez volt a jel: az egyik ottani asszony, akit már hosszú idô óta
betegség gyötört, halálveszélybe került. A püspök intézkedett, hozzák el mindegyik keresztet a
haldoklóhoz, mert hitt benne, felgyógyul az asszony, ha megérinti a drága keresztet.
Reményében nem is csalódott. Amikor ugyanis rátették azt a keresztet, ami nem az Úré volt,
semmit sem javult a haldokló állapota. Amint viszont rátették a harmadikat, az igazit, rögtön felgyógyult a haldokló, és visszanyerte egészségét. Ilyen módon találtak rá a keresztfára.”
Van azonban még egy történelmi esemény, amely gazdagítja a Szent Kereszt tiszteletét. Ez a perzsák
elleni háborúhoz kapcsolódik, amikor II. Khoszroész hadai 614-ben elfoglalták Damaszkuszt, majd
Jeruzsálemet, sôt Konstantinápolyt is fenyegették. A feljegyzések kegyetlen vérengzésrôl tudósítanak. A perzsák feldúlták a szent helyeket, elsôsorban a Szent Sír-bazilikát, s magukkal vitték a
keresztereklye ott ôrzött darabját. Azonban a kelet–római császár, Herakleiosz 627-ben legyôzte
ôket. A keresztet pedig diadalmasan – a legenda szerint saját maga – vitte Jeruzsálembe. A város kapuja azonban bezárult elôtte, és a császár egyetlen lépést sem volt képes tenni vállán a szent kereszttel. Senki nem értette a történteket, míg egy angyal meg nem jelent, hogy felvilágosítsa az uralkodót:
a Szent Város nem fogadja ôt, mert Krisztus keresztjéhez nem illik a császári pompa, hiszen Isten
Fia, a názáreti Jézus szegényen, megkínozva, szenvedésektôl gyötörten vitte a keresztfát. Erre a
császár a szolgák ruháját vette fel, és Krisztust követve mezítláb, ôszinte alázattal a megnyílt kapun
át bevihette a szent ereklyét a városba. Ez adja a kereszt felmagasztalása ünnepének alapját.
Legendák, feltételezések és a hagyomány is ôrzi az ünnep tartalmát, amelynek misztériumát a kereszt
és a Keresztre Feszített ábrázolásai világítják meg. A kereszt a jelképe a világban lévô gonosznak és
szenvedésnek, a halál félelmetes tényének. Bemutatja Krisztus halálának okát: a gyûlöletet, a
kegyetlenséget, az igazságtalanságot, a bûnt. Az ôsi ábrázolás azonban nemcsak Krisztus kereszthalálának okait mutatja, hanem annak hatásait is, nemcsak azt, aminek az eredménye a kereszt lett, hanem
azt is, amit a kereszt szerzett: a kibékülést, a dicsôséget és az örök életet. Ezért mondja Szent Pál: a
hívek „dicsôsége” és „büszkesége” a kereszt.
XVI. Benedek pápától, még mint bíborostól megkérdezték: miért sebezzük a gyerekek lelkét az
iskolák falára kitett kivégzôeszköz, a kereszt látványával? A következôt mondta: „A kereszt az
iskolafalon borzasztó dolog, mert megmutatja, mire képes az egyik ember a másikkal, ugyanakkor
áldott eszköz, kincs, mert azt is jelzi, hogy mindezek ellenére mire képes az Isten az emberért.”
A kereszt Isten szeretetének, az ember felé kiáradó élô szeretetnek a jele, egyben nagy kegyelmek
forrása. A keresztfa azért is érték, mert Jézus Krisztus szenvedésének, de még jobban a sátán
felett aratott gyôzelmének a jele. A kereszt felmagasztalása így egyben Krisztus gyôzelmének felmagasztalása is.
Isten szeretetének jele ezért mond olyan sokat nekünk, egykori kispapoknak. Talán többször el kellene indulnunk feléje, talán többször oda kellene térdelnünk, talán többször át kellene ölelnünk.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
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Drága KINGA testvérünk, aki magyarországi
alapító tagunk, 2013. április 16-án meghalt.
Amíg egészségi állapota megengedte, minden
zarándoklatunkon, lelkigyakorlatunkon, regionális
találkozónkon részt vett. Nyugodjon békében!
Drága Mami!
Elmentél. El sem hiszem.
Én sok köszönettel, óriási hálával és tisztelettel
gondolok Rád.
Szeretném megköszönni azt a sok szép emléket és
évet, amit együtt tölthettünk.
Sajnálom, hogy ittléted során fizikailag annyit
szenvedtél, de most már ez megszûnt és tudom,
most végre boldogan táncolsz.
Sosem hallottuk, hogy panaszkodtál, sosem voltál
elégedetlen.
Példát mutattál türelmeddel, kedvességeddel, szereteteddel, méltóságoddal, erôddel.
Köszönöm a sok beszélgetést, az értékeket, amiket mutattál és adtál, a mindig bölcs szavaidat, a
megértésedet.
Büszke vagyok, hogy az unokád lehettem és köszönöm, hogy a második Anyukám voltál!
A szívemben és mindannyiunk szívében élsz tovább!
Vigyázz ránk Föntrôl is! Hiányozni fogsz!...Mindenkinek!
De örülök, hogy Neked már nem fáj. Nagyon szeretlek! Nyugodj békében!
Kis Kinga

SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE KAPCSÁN
A RAKAMAZI KARITÁSZ MUNKÁJÁRÓL

Prohászka Ottokár püspök írja szent Erzsébetünkrôl: „ A nôi szív összes bájaival és vonzalmaival, a
középkor mély kereszténységének szigorával, változatos fiatal élete varázsával, s az égbe emelkedô
erény érettségével lép elénk.” Az Ô példájára igyekszik Karitász csoportunk is megbecsülni az
idôseket ily módon is. Évrôl-évre megszerveztük az idôsek és betegek miséjét, amikor is felvehetik
a Betegek Szentségét, utána szeretetvendégségre várjuk ôket. Egymást rég nem látott ismerôsök
boldogan beszélgetnek és felelevenítik a „régi idôket”! Bizony elszorul a szívünk, amikor könnyek
között köszöntik egymást. Mi pedig hálát adunk Istennek, hogy elôsegítôi lehetünk egymásra találásuknak, és a szeretet, amit feléjük nyújtunk, visszaszáll ránk. Ez erôsít, minket, hogy jót tegyünk
velük. Ebben a zaklatott, válásokkal, szentségi házasságok nélküli, együttéléssel teli világunkban, jó
példaként szeretnénk a fiatalok elé állítani ôket, hogy a jó Isten áldásával lehet kitartóan, szeretetben, 50 60 éves házasságban is élni. Meghívjuk az éppen jubiláló házaspárokat és a hozzátartozóikat
a szentmisével kezdôdô ünnepségre. Az ünnepeltek már a templom ajtóban meghatottan veszik át
a virágcsokrot, és hallják meg a köszöntô szavainkat. A családtagok is megilletôdve hallgatják a
plébános atya hálaadásra indító szavait, és amint megáldja a házaspárokat. Ilyenkor bizony ki-ki csordul, egy-egy könnycsepp. A szentmise után terített asztalnál folytatódik az ünneplés. Karitászvezetônk köszöntô szavai után a polgármester Úr is tisztelettel szól az ünnepeltekhez, A
családtagjaiktól elôzôleg titokban elkérjük esküvôi fényképeiket, vagy ifjúkori képeiket, és amig
unokáik és az iskolások szép énekét, verseiket hallgatják, a ki-vetítôn megjelenô képeket nézegetve,
visszapergetik a múlt szép emlékeit. Meghatottan veszik át Karitász tagoktól a bekeretezett jubileumi
emléklapot és az Önkormányzat ajándékát. A finom süteményeket fogyasztva, hol vidám nevetéssel, hol el-el tünôdve, mesélték egymásnak, milyen volt életük elsô közös napja. Nem gyôzték
megköszönni, hogy szép napot rendeztünk nekik. Prohászka püspök szent Erzsébetrôl idézett szavait,
magunkra is értjük: „A szeretet, könyörület és odaadás érzékét hintette szét környezetére.” Ez legyen
továbbra is nekünk, Karitász és Szöt- tagoknak, nemes jövôbeli feladatunk!
Árpád-házi Szent Erzsébet özvegy közbenjárását kérô ima
Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat
a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensôséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit
és gyönyörûségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni
Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged. Az Evangélium
nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban,
hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk. Szeretetre méltó Szent Ezsébet! Téged egészen
különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket,
hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A magas mennybôl tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekbôl meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz,
romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal.
Kérd az Úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerôsödését, hogy megtaláljuk lelkünk
békéjét és az igaz szeretetet. Amen.
(IX. Pius pápa)
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HÍREINK
Regionális SZÖT találkozó Rakamazon
A Ferencz János Atya által vezetett SZÖT csoport rendezte meg 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 Kárpát-medence
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!
Gramantikné Anikó

A Kereszt Csendes Munkatársai Nemzetközi
Elnöksége 2013 október 7-11.
között gyûlést tartott.
Ez a találkozó elsô volt mons. Luigi novarese atya
boldoggáavatása óta. A találkozón a résztvevôk
írásba foglalták a következô évek (2015,2017) évek
feladatait, a Szabályzat elfogadását, új stratégia kidolgozását, a Kereszt Csendes Munkatársai és a
Szenvedés Önkéntesei karizmájának elmélyítését,
jobb megismerését. Valamennyi hazai egyházmegye és külföldi résztvevô elismerte, nagy
feladat vár minden társulatra és a Kereszt
Csendes Munkatársaira.
Ferenc pápa Szûz Mária oltalmába ajánlotta az
emberiséget, kérve közbenjárását értünk. Ezen
az eseményen való részvétel volt a közgyûlés záró
programja.
Szûz Mária Szeplôtelen Szíve legyen mindig a
mi menedékünk!
Április 13-án GESZTELY-en regionális
találkozó keretében a boldoggáavatás elôtt ismertettük alapító atyánk karizmájának lényegét,
valamint a Vatikánban történô alapos vizsgálat
után Luigi Novarese atya közbenjárására történt
csodás gyógyulást, mely vizsgálat eredményessége volt szükséges a boldoggáavatáshoz.
GÖRCSÖNY
Április 29-én immár második alkalommal
elzarándokoltunk Görcsönybe. Itt található a
Re-i Szûzanya kegyképének elsô magyarországi
másolata. A Re-i Szûzanya homlokán ejtett sebbôl kifolyt vérrel áztatott ruhából kapott egy kis
darabkát a novarrai püspök engedélyezésével
1970. május 20-án a görcsönyi templom.
Köszönet Almási Tamás atyának, akinek
meghívására a Szent Antal plébánián júniusban egyetemista fiatakolnak elôadást tarthattunk
alapító atyánról és a Szenvedés Önkénteseirôl.
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Kérésünkre római központunkból megkaptuk
LUIGI NOVARESE, A BETEGEK APOSTOLA címû könyvet olasz nyelven.
Reményeink szerint a közeljövôben egy lelki
napon megismertethetjük testvéreinkkel.
Március 13-án RAKAMAZ-on a boldoggáavatás elôtt tartottunk elôadást. RAKAMAZ-on
24 órás Szentségimádáson is bekapcsolódhattunk, amiért külön is nagyon hálásak vagyunk.
Október 27-én Timáron Ferencz János atya
igeliturgia keretében adta át új SZÖT tagjainknak az igazolványokat, a Novarese atya
életét tartalmazó leírást. Ezután agapén oszthattuk meg egymással gondolatainkat.
A találkozó jó alkalom volt, hogy Hasulyó Antal
mb egyházmegyei felelôsünk élménybeszámolót
tartson a május 11-i boldoggáavatásról.

Idén júliusban
ötven esztendeje
annak, hogy
dr. Leszkovszky
György Pál atyát
pappá szentelték.
A Ferences Mária
Nôvérek Hermina
úti templomában
celebrált aranymisén
együtt ünnepelhettünk és adhattunk hálát Pál
atyával.
A Jó Isten áldását kérjük további hivatására és
köszönjük, hogy hosszú éveken át vezette a
pesti imacsoportunkat, s mielôtt elôljárója elhelyezte Budapestról, Péter testvér személyében utódról gondoskodott nekünk.
Köszönjük szépen Pál atya!
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