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Leesdeni a lélektelenné vált világra a Szentlelket! 
az Úr jár a viharzó vizeken, és akár gazdasági válság,  diktatú-
ra, rombolja az istenképet, – kimondja: Bátorság! Ne félj! 
(2. oldal)
A Szentlélek korszaka
Mára a teljes keresztény világ mintegy 25-30%-a (a protestán-
soknak csaknem fele) pünkösdi vagy karizmatikus. Ez nagyjából 
600 millió embert jelent…  (4. oldal)

Papjaink: Nyéky Kálmán atya
Az egyik legnagyobb örömem papként az, amikor felnőttekben látha-
tom meg a hit ébredését, ami egyértelműen a Szentlélek munkája. 
(9. oldal)
Új evangelizáció a keresztény hit átadásáért
Még ha egy laikus elsődleges missziója más területen is van, attól 
még kötelessége nyíltan megvallani Krisztust, azzal a céllal, hogy 
másokat a megtérésre vagy a mélyebb hitre vezessen. (7. oldal)

•  A Szentlélek életre kelti a hitünket • Új Pünkösd az új 
evangelizációért Új evangelizáció pünkösdért • Pünkösdi 
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A hit tehát ajándék. A Szentlélek műve 
bennünk, ha megnyílunk az Ő kegyel-
me számára. A hit, amely „pedig alap-
ja annak, amit remélünk, bizonyítéka 
annak, amit nem látunk” (Zsid 11,1) 
szükséges az üdvösséghez: „Aki hisz 
és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki 
pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16)
Ezen felül Szent Pál azt is mondja: „Az 
igaz a hitből él” (Róm 1,17) és az Egy-
ház Tanítóhivatala azt mondja: „A hit 
az ember üdvözülésének kezdete, az 
alapja és gyökere minden megigazu-
lásnak.” (Trentói Zsinat, V. VIII.)
Napjainkban azonban a hit kihűlését, 
és az ember Istentől és az Ő szereteté-
től való eltávolodását láthatjuk. Ez tisz-
tán látszik az uralkodó kapzsiságban és 
sok társadalom berendezkedésében. 
Ezek törvénykezése olyan törvénye-
ket hoz, amely ellentétes mindazzal, 
amit Isten kér tőlünk a Szentírásban. 
Egy példa erre az abortusz legalizálása. 
XVI. Benedek pápa által a Porta Fidei 
(A hit kapuja) kezdetű apostoli levelé-
ben meghirdetett Hit éve ezért döntő 
jelentőségű napjainkban.
Ma is, mint a múltban, Pál szavai erő-
sen rezonálnak mindannyiunkban, az 
Egyházban: „Jaj nekem, ha nem hirde-
tem az evangéliumot!” (vö. 1Kor 9,16) 
„Eszerint a hit hallásból van, a hallás 
pedig Krisztus szava által.” (Róm 10,17) 
A hit által bízunk és örömmel fogadjuk 
Krisztust és az Ő Jó Hírét. Félelem nél-
kül hirdetjük, mert a hit a szív bizalma, 

és annak ajkakkal való megvallása. (vö. 
Róm 10,10)
Hitre a Szentlélek általunk és bennünk 
végzett erőteljes munkája által jutunk. 
Ő működik bennünk azáltal, hogy meg-
merít minket Magában, megkeresztel-
vén bennünket tűzzel, megszentelvén 
minket és kinyilvánítván, hogy Jézus 
Krisztus az Úr és, hogy Ő él. Ő mondja 
el nekünk, hogy Isten szeretet és, hogy 
Ő szeret minket. A Szentlélek működik 
bennünk a Szentírás kinyilatkoztatásai-
val (vö. Jn 14,26, Jn 16,13). Ő működik 
az imánkban, közbenjárván értünk Is-
ten akarata szerint (vö. Róm 8, 26-27), 
az Eukarisztiában Ő teszi jelenlévővé 

Maria Jose C. de Ortiz
A Szentlélek életre kelti a hitünket
A hit, a remény és a szeretet az isteni erények, melyeket „Isten önt a hűséges 
lelkekbe, hogy képessé tegye őket, hogy Isten gyermekeiként tudjanak csele-
kedni… A Szentlélek jelenlétének és működésének zálogai az emberi képessé-
gekben.” (KEK. 1813)

Krisztus testét és vérét bennünk. Ő 
biztosítja, hogy a Szentostya valóban 
az Úr teste.
A Szentlélek tesz minket Krisztus kö-
veteivé, és nyilatkoztatja ki az Ő Sza-
vát minden népnek. (vö. ApCsel 1,8). 
Mint az apostolokat pünkösd után, a 
Szentlélek továbbra is folyamatosan 
arra vezeti Krisztus tanítványait, hogy 
megvallják: „Jézus az Úr!” (vö. 1Kor 
12,3), Jézus feltámadt és él! Életet ad 
nekünk bőségben (vö. Jn 10,10), amit 
az Istentől eltávolodott világ nem tud. 
Ahogy a Katolikus Egyház Katekizmusa 
mondja: „Krisztus tanítványának nem-
csak őriznie kell a hitet és belőle kell 
élnie, hanem meg is kell vallania, bi-
zonyossággal kell róla tanúságot ten-
nie és terjesztenie kell.” (KEK 1816) Mi 
több, a Szentlélek felfedi nekünk, hogy 
Jézusban magában van az élet.
A hit Isten egész gazdagságára nyit fel 
minket. Ez az a só, amely az életnek 
ízt ad. „A hit akkor növekszik, ha a ka-
pott szeretet megtapasztalásaként élik 
meg, és a kegyelem és öröm tapasz-
talataként adják tovább.” (Porta fi dei)
Jézus megmentett minket, bőséges, 
örök életet adott mindenkinek, aki 
visszaadja életét Istennek és elfogad-
ja, hogy felülről (újjá)szülessen (vö. Jn 
3,3). Ez akkor történik meg, amikor hi-
szünk, válaszolva ezzel a hit Szentlélek 
által belénk ültetett és táplált kegyel-
mére.

fordította: TDB

Új Pünkösd az új evangelizációért
     Új evangelizáció pünkösdért

Kedves Testvérek!

Krisztus feltámadott! Alleluja!
Ahogy várjuk a Szentlélek friss kiáradását ezen a pünkösdön, örömteli hírt sze-
retnénk megosztani veletek: Nagy erőfeszítések után és sok testvér imatámoga-
tásának köszönhetően örömmel jelentjük be nektek, hogy egy új projekt végre 
megvalósul: útjára indul az ICCRS WebTV.
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előmozdító havi rendszerességű szent-
miséket.
 Az ott megtapasztalt szeretetegy-
ségre alapozva vált lehetővé, hogy 
most pünkösdkor szívvel-lélekkel tud-
tak a különböző közösségi háttérből 
jövő testvérek együtt szolgálni az este 
folyamán, ahol számomra a legna-
gyobb élmény az egymás felé való fi -
gyelmes odafordulás volt.
 Már az estét nyitó szentmisében, 
majd az azt követő dicsőítésben érez-
ni lehetett, hogy ma valami különleges 
alkalom veszi kezdetét. A jelenlévők 
létszáma kísértetiesen hasonlított az 
apostolok cselekedeteiben leírtakhoz, 
amikor az ott egybegyűltek várták a 
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A WebTV igyekszik online elérhető-
vé tenni az összes video- és hangzó-
anyagot, amely az ICCRS iroda ’Bryan 
Smith’ könyvtárában megtalálható, 
köztük tanításokat és tanúságtétele-
ket a Katolikus Karizmatikus Megújulás 
kezdeti időszakából. Nemkülönben az 
ICCRS főbb nemzetközi eseményeit is 
élő adásban közvetítjük ezen a web-
helyen keresztül. Szándékunk szerint 
minden héten új videókat töltünk föl 
azok mellé, amelyek már most is el-
érhetők.
 Örülünk, hogy ezt az új ICCRS pro-
jektet ma indíthatjuk el, a pünkösdi 
triduum kezdetén azzal a meggyőző-
déssel, hogy az új evangelizációhoz 
új pünkösdre van szükség. És hív-
juk a Szentlelket, hogy használja ezt 
az eszközt arra, hogy megismertesse 
mindenkivel azokat a kegyelmeket, 
amelyeket a Katolikus Karizmatikus 

Szentlélek kiáradását.Ahogy az akkori 
emeleti teremben várakoztak az egy-
begyűltek, úgy mi is jelképesen fel-
mentünk a Bazilika szentélyébe, ahol 
gyönyörű díszletek között tölthettük az 
estét.
 Csóka János pálos atya buzdított 
bennünket arra, hogy érezzünk mind 
nagyobb szükséget a Lélek befogadá-
sára, hogy ezáltal igazi értelmet nyer-
jen földi küldetésünk.
 Rőmer Károly, Bieder Eszter Pécs-
ről és Jákovics Vilmos Bonyhádról tett 
tanúságot az Istennel való járásról, 
majd mindnyájan az Oltáriszentségben 
jelenlévő Jézus lábai elé borultunk a 
csend légkörében. Az arcokon látható 
volt a Szentlélekkel való (újra)betöl-
tekezés eredménye.Az este hátralévő 
részében pedig lehetőséget biztosítot-
tunk a jelenlévők számára, hogy sze-
mélyes közbenjáró imádságot kérjenek 
a szolgálóktól.
 Aki szeretné (újra)átélni az ott ta-
pasztaltakat, annak lehetősége van 
megtekinteni egy összefoglaló videót 
(www.betania.hu), melyet hálásan kö-
szönünk Visontai László testvérünk-
nek.

Flach Feri
a Pécsi Betánia Közösség vezetője

 Az első élő adásban követhető ese-
mény a „Népek Pünkösdje” lesz, ame-
lyet a Falakon kívüli Szent Pál Baziliká-
nál rendeznek május 19-én 15 órakor. 
 Kérünk, ne mulaszd el az alkalmat, 
hogy velünk hangolódj rá a Pünkösdre. 
 A WebTV-t elérheted a www.iccrs.
tv címen, vagy az ICCRS weboldalá-
ról (www.iccrs.org) az “ICCRS WebTV” 
linkre kattintva.
 Kérjük, hogy imádkozzatok velünk 
továbbra is ezért a projektért és támo-
gassatok minket tehetségetek szerint 
és adományaitokkal. Nélkületek nem 
sokat tehetünk, de a ti segítségetekkel 
nagyon is sokat.

Jöjj Szentlélek!
Vatikán, 2013. május 16.

Oreste Pesare      Michelle Moran
ICCRS igazgató           ICCRS elnök 

Megújulás világszerte kapott. Imád-
kozzunk is ezért a szolgálatért, amely 
egyre növekvő fontosságú korunkban – 
a digitális korban.

Pünkösdi virrasztás Pécsett

A Pécsi Bazilikában az egyházmegyé-
hez tartozó katolikus karizmatikus 
közösségek szervezésében és szolgá-
latával 2013. május 18-án 18-órától 
24-óráig tartottunk virrasztást.

 Ez a tömör mondat nem tudja kife-
jezni mindazt, amit átéltünk a jelenlévő 
mintegy 120 testvérrel együtt, hiszen 
leírni nagyon nehéz lenne a testvérek 
között megtapasztalt szeretetegysé-
get. Hogy ez mégis megvalósulhatott, 
az döntően annak volt köszönhető, 
hogy 2012 őszén egy néhány évvel ez-
előtt elhangzott prófétai szó indítatásá-
ra 5 közösség szolgálatával elindítottuk 
Pécsett a közösségek egységépítését 
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Csongrádon került sor a II. Új Evange-
lizáció Konferenciára 2013. április 26–
27. között, amely az evangelizáció egy 
különleges formáját vette nagyító alá: 
a plébániai evangelizáló sejtek mód-
szerét. Főelőadó Don Piergiorgio Perini, 
közismert nevén, Don Pigi, több mint 
20 éves tapasztalatáról tett tanúsá-
got, munkatársa pedig, Don Ambrogio 
Giuffrida több mint 10 éve vezette be 
plébániáján. Az előadások során meg-
ismerkedtünk a módszer történetével, 
felépítésével, stratégiájával.
 Az evangelizációnak egy olyan for-
mája ez, amely valóban új életet, új len-
dületet hoz a plébániákra, ahol papok 
és hívek együtt munkálkodnak az ige 
hirdetésén, a személyes, természetes 

Először március 9-én a Szent Jó-
zsef-kápolnában megjelent több száz 
testvér számára biztosították a háttér-
szolgálatokat a Cor et Lumen Közös-
ség magyarországi tagjai által vezetett 
gyógyító délutánon, ahol együtt ta-
pasztalhatták meg Isten gyógyító sze-
retetét. Most Pünkösdhétfő délutánján 
azért találkoztak, hogy megünnepel-

jék a Szentlélek jelenlétét és köztünk 
való munkálkodását. A pápai ferences 
templomban a helyi két közösség tag-
jain kívül a közeli Nagytevelről, Bakony-
szentivánból, Pápateszérről, Csótról, 
Ugodról, Lovászpatonáról és Adászte-
velről két, Veszprémből négy közösség 
tagjai gyűltek össze, és egy olaszfalui 
testvért, valamint egy győri közösség 

vezetőit is örömmel fogadták. A cso-
portok bemutatkozása és Csernai Ba-
lázs atya igei buzdítása után dicsőítés 
és szentlélekhívás, majd a kapott ke-
gyelmekért való hálaadás következett, 
végül agapéval zárult a találkozó. 2014 
pünkösdjére a veszprémiek hívták meg 
ünnepelni a jelenlévőket. 

Köblös József

A veszprémi egyházmegye karizmatikus közösségei ebben az évben már másodszor gyűltek össze Pápán.

Az apostolok korában természetes volt, 
hogy aki elfogadja Jézust megváltó-
ként, az betöltekezik a Szentlélekkel, 
karizmákat kap, amiket aktívan hasz-
nál az egyház építésére. Az erőmeg-
nyilvánulások megritkultak, bár búvó-
patakként újra és újra felbukkantak, 
tiszteletreméltó nagy szentjeink vagy 
nagy prédikátorok legendás tetteiként, 
gyógyító karizmaként, prófétai látás-
ként, csodatévő erőként.
 1900 végén Amerikában, Kansas 
állam Topeka városában egy metodista 
csoport az első pünkösd körülményeit 
kutatta Charles Fox Parham vezetésé-
vel. Év végi imaösszejöveteleiken de-
cember 31. és január 3. között az ima-
csoport minden tagja - elsőként Ozman 

Rendkívül izgalmas időket élünk, amikor az Újszövetségben leírtak elevenednek 
meg a szemünk láttára. Ez a cikk a Szentlélek újkori munkájáról, a pünkösdi és 
karizmatikus megújulás robbanásszerű terjedéséről szól, azaz a ma élő keresz-
tények negyedrészéről.

ahol az emberek betöltekeztek Szent-
lélekkel.
 Egy évtized múlva a pünkösdi gyü-
lekezetek hálózatokat kezdtek létre-
hozni, hogy védjék az evangéliumi ta-
nítás tisztaságát, közösen szervezzék 
meg a missziójukat. Szűkebb értelem-
ben őket nevezzük pünkösdi kereszté-
nyeknek. Ezek közül ma messze a leg-

Új Evangelizáció Konferencia II.

gyarországon is minél több plébánia 
evangelizáló közösséggé váljon, élén a 
plébánossal!

Sidó Éva hitoktató

(családi, baráti, munkatársi) kapcso-
latokon keresztül. A tanúságtételekből 
megtudtuk, hogy az evangélium olyan 
személyekhez is eljut így, akik sosem 
jártak templomba. 
 Az evangelizáló sejtekben a hí-
vek nem passzív befogadók, közönség 
csupán, hanem egy olyan folyamaton 
mennek át, amelynek során Jézus ta-
nítványaivá és apostolaivá, igazi közös-
séggé válhatnak. 
 Fantasztikus volt egy olyan mód-
szerről hallani, amely már sok ország-
ban, sok plébánián megújulást hozott! 
A kulcsember a plébános, aki nyit és 
bízik híveiben. Kiemelkedő szerepet 
játszik a folyamatos szentségimádás.
 Imádkozzunk azért, hogy itt Ma-

Agnes - Szentlélekkeresztséget nyert, 
és megkapta a nyelvekenszólás aján-
dékát. Prédikátori, prófétai és gyógyító 
ajándékukkal járták az országot, gyü-
lekezeteket alapítottak. Igazán híressé 
egyik tanítványának, William J. Sey-
mournak a gyülekezete vált (Los Ange-
les, Azusa street 312.). Itt a Szentlélek 
drámai erővel áradt ki az istentiszte-
leteken, éveken át megtéréseket, gyó-
gyulásokat, Szentlélekkeresztséget, 
nyelvekeszólást és azok magyarázatát 
bőségesen ajándékozva a világ minden 
tájáról betérőknek. Pár év alatt Azusa 
kenete világhódító útra indult. Ameri-
kában és más kontinensbeli missziók-
ban sorra alakultak a gyülekezetek, 
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Idén először kétféle kiscsoport és taní-
tás közül választhatsz, aszerint, hogy 
csak most ismerkedsz a lelkiségünkkel 
vagy már az életed része. Tavalyhoz 
képest csökkentjük a tanítások szá-
mát, a kiscsoportos beszélgetések és 
a dicsőítések javára. A dicsőítésveze-
tőnk Csiszér László, állandóan velünk 
lesz Hegyháti Tibor atya, a tanításokat 
pedig Hodász András, Steve Thomas-
hefski, Bartha Angéla, Nagy Zsolt, Zu-
bay Tímea és Néma Dominika tartják.
 A helyszín minősége sokat javult, 
az áron viszont nem sokat emeltünk, 
sőt, aki számára az összeg fontos kér-
dés, a tábort elérhetővé tesszük a ta-
valyi áron. Illetve indokolt esetben to-
vábbi kedvezményt kérhetsz.
 Táborunknak idén is célja, hogy Jé-
zussal és a Szentlélekkel személyesen 
találkozzunk és behívjuk Őket az éle-
tünkbe. Számíthatsz színes, interaktív, 
kiscsoportos beszélgetős, gondolatin-
dító délelőttökre, emellett délutánon-
ként ismerkedős, kreatív, mozgós, 
sportos, vagy éppen csendes, feltöltő-
dős programokból is választhatsz, de 

 A pünkösdi-karizmatikus mozga-
lom szédítő sebességgel növekedett. 
1920-tól 2000-ig a számuk 15 évente 
megduplázódott! 2000-re az Amerikai 
keresztények fele vallotta, hogy meg-
tapasztalta a Szentlélekkeresztséget. 
Mára a teljes keresztény világ mintegy 
25-30%-a (a protestánsoknak csak-
nem fele) pünkösdi vagy karizmatikus. 
Ez nagyjából 600 millió embert jelent, 
azaz nem vagyunk messze attól, hogy 
a világon minden tizedik ember ka-
rizmatikus legyen. A Római Katolikus 
egyházban 130-140 millió karizmatikus 
él a világon, elég egyenlőtlen eloszlás-
ban, ugyanis a katolikus karizmatiku-
sok kétharmada Latin-Amerikában él. 
Európában a katolikusok között már 
csupán néhány százalék karizmatikus, 
legalábbis azok közül, akik katolikusnak 
vallják magukat. A vallásukat tényle-
gesen gyakorlók között ennek aránya 
sokkal magasabb is lehet.
 Európában a teljes lakosságnak 
nagyjából csak 1-1,5%-a pünkösdi 
vagy karizmatikus. A „legpünkösdibb” 
Európai ország Finnország a népesség 
3-7%-ával. Magyarországon a pünkös-

nagyobb egyház az Assemblies of God, 
világszerte 50-70 millió taggal. Azon-
ban tág értelemben ugyancsak pün-
kösdi vagy karizmatikus kereszténynek 
nevezhetünk mindenkit, aki ugyanazt a 
Szentlélekkeresztségről szóló látást éli. 
A klasszikus pünkösdi felekezeten kívül 
sok független evangéliumi és szabad-
keresztény gyülekezet is befogadta az 
új tanítást, de említhetjük megagyü-
lekezetek és újhullámos mozgalmak 
sorát is. Kínában ismeretlen formában 
sok tízmilliós kereszténység létezett 
illegalitásban. Az 50-es - 60-as évek-
től a pünkösdi megújulás a történelmi 
egyházakon belül is terjedni kezdett, 
azaz sokan ragaszkodtak az egyházuk 
eredeti tanításához és hierarchiájához, 
szűk értelemben ezt nevezhetjük ka-
rizmatikus megújulásnak. Így sorra 
megszülettek a történelmi egyházak 
karizmatikus mozgalmai, 1967-ben a 
Katolikus Karizmatikus Megújulás is. Az 
Egyház a Szentlélek munkája, Ő hoz-
ta létre, ezért a Szentlélek kitöltetése 
nem eltávolít az egyházunktól, hanem - 
mivel a lényegét ragadja meg annak - a 
középpontjába állít.

di-karizmatikusok számát nagyjából 50 
000 és 100 000 közé tehetjük. Néhány 
nagyobb pünkösdi egyház és karizma-
tikus csoport mellett számos kisebb 
missziót és független gyülekezetet ta-
lálunk. A látható egység rovására fon-
tosnak tartják, hogy a látásbeli elté-
réseiket és kötődésüket egyértelműen 
kifejezzék. A Katolikus Egyház bízik ab-
ban, hogy a látható egység is elérhető. 
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai ki-
fejezetten támogatják, hogy a Szent-
lélekről és szentlélekkeresztségről ka-
rizmatikus módon gondolkodjunk. Más 
kontinensek katolikus karizmatikusai 
és a pünkösdi mozgalmak hihetetlen 
növekedése arra bíztatnak, hogy kér-
jük Istentől a kegyelmi időt, amikor a 
karizmánkkal elérhetjük az embereket. 
Az élő víz folyamai már bennünk van-
nak, készen arra, hogy felfakadjanak.

Végh Zoltán

Főbb források: www.iccrs.org
Paul Schmidgall: From Oslo to Berlin!
Peter Hocken: Die Strategie des Heiligen Geistes?
Tóth László, Makovei János, Kovács Béla, Pataky 
Albert: A pünkösdi mozgalom Magyarországon

Lelkes napok
Az idei ifjúsági táborunk új helyszínen lesz, a Fejér megyei Vajtán. Ezzel 
együtt megújul maga a tábor is.

önkifejezésre, vagy akár játékra, egyik 
délután pedig vetélkedésre is nyílhat 
lehetőséged. A dicsőítő-közbenjáró 
imaestjeinken pedig különösen is jó al-
kalom kínálkozik arra, hogy találkozz az 
élő Szentlélekkel.
 Az idei táborunk témája az, aki 
legteljesebben megkapta a Szent-
lelket - Jézus Krisztus. Mert Ő az, aki 

már a szavával életre kelt, aki köztünk 
van, hogy lába nyomán örömben jár-
hass-kelhess, hogy vonzzon magával 
az Atyához. Az a szentlélek, Aki Krisz-
tust életre keltette, ugyanaz a Szent-
lélek itasson át Téged is!
 Sok szeretettel várunk az ötödik 
Lelkes napok táborba 2013. július 8-13-
ig Vajtára! Gyere és tapasztald meg, a 
Szentlelket, aki életre keltette Jézust! 
Jelentkezz június 18-ig a www.lelkes-
napok.hu oldalon, vagy a lelkesnapok@
gmail.com e-mail címen!

Tini lelkes napok

  Míg a Lelkes napokra 15-25 éves 
résztvevőket várunk, idén először a 
fi atalabbak, 11-16 évesek számára is 
szervezünk egy tábort, Tini Lelkes na-
pok néven.
 Már hagyomány, hogy az országos 
találkozón külön programot szervezünk 
ennek a korosztálynak, idén pedig egy 
rövidebb táborra vállalkozunk. Ez a tá-
bor a Lelkes napoknak a fi atalabb kor-
osztálynak szóló változata, melyben 
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A hit éve, a Szociális Testvérek Társa-
sága számára jubileumi év –a hálaadás 
éve az alapító testvérek, Slachta Mar-
git és a többi testvér Istennek átadott 
életéért, és mindenért, ami született 
1923-ban, és születik folyamatosan 
azóta is, öt országban, két földrészen,  
nemzedékről nemzedékre, köztünk, 
bennünk, általunk. Jubilálunk – örven-
dezünk egész évben az Isten hűsége 
miatt, aki gazdasági válságok, világ-
háborúk, forradalmak, diktatórikus Is-
ten és Egyház-ellenesség idején meg-

így több teret kap a kirándulás, pihe-
nés, szórakozás, ismerkedés, tehát a 
nyári szünethez illő laza programok. 
De nem csak emiatt fogjuk jól érezni 
magunkat. Együtt keressük a lehető-
séget a találkozásra a Szentlélekkel, a 
legnagyobb kincsünkkel, akit Jézustól 
kaptunk. Ebben segítségünkre lesznek 
a közös beszélgetéseink az élet nagy 

kérdéseiről, egy kis tábori dicsőítő csa-
pat, imaséta, bibliodráma és hasonló 
kreatív programok.
 A tábor főbb munkatársai: Bartha 
Angéla, Hodász András, Oroszi Ferenc, 
Végh Zoltán. Rajtuk kívül többen is se-
gítenek fi atalok, akik tavaly még a Lel-
kes napok résztvevői voltak, így szol-
gálnak fi atalok a fi atalok felé.

 A tábor egy frissen épített zarán-
dokszállás, pontosabban vendégház-
ban lesz, a négy nap ára 9000,-Ft.
Sok szeretettel várunk a Tini Lelkes Na-
pok táborba 2013. június 20-23. között, 
a Nógrád megyei Patakra! Jelentkezz a 
www.lelkesnapok.hu oldalon, vagy a 
lelkesnapok@gmail.com e-mail címen!

Végh Zoltán

Leesdeni a lélektelenné vált világra a
Szentlelket!

ka az elnyomott, kisemmizett, embe-
ri közösségeknek, enyhítse rajtunk 
keresztül is az elsivatagosodó világ 
szomját. 
 Ma, amikor krízisben van az emberi 
szó, az életre szóló döntés lehetősége, 
hálát adunk azért, hogy 90 év óta év-
ről évre vannak, akik meghallják 
Jézus hívását a Mennyek Országá-
ért odaszentelt életre. Vannak, akik 
a Szentlélektől kapott egyéni és közös-
ségi karizma erejével nem a puszták 
rejtekében, hanem az élet sűrűjében 

akikre rábízza Isten Szeretete, hogy az 
egyesek evangelizálása mellett az em-
beri közösség építését is az Evangélium 
eszménye szerint. A szociális testvérek 
minden reggeli fohásza: hogy Engedd, 
Uram, csekélységem és méltatlansá-
gom ellenére is építhessem Országo-
dat az egyesek lelkében, a hazában és 
a társadalomban.
 Igen, a valódi szociális, azaz közös-
ségre vonatkozó, közösséget terem-
tő, bajokat megelőző szeretet forrása 
és ereje a személyes Szeretet, a 

hívott és hív újra meg újra fi atalokat, 
hogy osztatlan szívvel átadják életüket 
a Szeretet Istenének, és a szeretetre 
vágyó embertársaik szolgálatára.
 Boldog a nép, mely tud ünnepel-
ni, -az Úr arcának fényében járni-kel-
ni! - bíztat a zsoltáros minket, szociális 
testvéreket jubilációval, az Istenben 
való öröm-ujjongással, és hálaadással 
terjesztjük kérésünket az Úr elé a vilá-
gért, az Egyházért, szeretteinkért, ön-
magunkért,   Kérjük, hogy az az élő 
víz, mely az Egyház szociális és tár-
sadalmi tanítása, a Szentlélek ajándé-

állnak oda az Úr elé közbenjáró sze-
retettel: Uram, akit szeretsz beteg! – 
Vannak, akik szívűk tabernákulumában 
viszik Jézust azok közé, akiket az ínség, 
tudatlanság, igazságtalanság meggátol 
Isten szerető megismerésében.
 Az ősi szerzetesi lelkiséget Szent 
Benedektől, Európa védőszentjétől ta-
nulva, modern formában vállalták és 
vállalják ma is a testvérek, hogy életük 
és haláluk hirdesse, az ember reménye 
az, hogy Deus Caritas est – hogy Is-
ten Szeretet. S ez a szeretet közösség-
re hív Istennel, egymással s azokkal, 

Szentlélek Úristen, akinek csodála-
tos valójáról és titokzatos működéséről 
– egyénileg és közösségileg tanúságot 
akarunk tenni, és vállalni, hogy egyre 
inkább testvérévé válunk mindazok-
nak, akikhez küld és vezet a Szeretet. 
Ma hazánkban nyolcvanöt testvér 
és a hozzánk kapcsolódó kültag 
csoportok tagjai élik a kovász éle-
tét, törekednek a hit erejével és 
örömével a remény jeleivé válni 
az élet legkülönbözőbb területein. 
A közösséget jellemezte és ma is jel-
lemzi a Szentlélek gazdagsága, mely a 
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II. János Pál pápa 1983-ban kezdett el 
az „új evangelizációról” beszélni. Azóta 
az egyre növekvő érdeklődés közép-
pontjába az „új evangelizáció” szük-
ségessége került. XVI. Benedek pápa 
ezt a szükséget egy új szervezettel, az 
Új Evangelizáció Pápai Tanácsának lét-
rehozásával és az új evangelizációról 
szóló rendes püspöki szinódus össze-
hívásával nyomatékosította. 262 püs-
pök, 44 szakértő (jómagam egy voltam 
közülük) és 49 megfi gyelő gyűlt össze, 
hogy a három hét alatt észrevételeiket 
megosszák az Egyház mai helyzetével 
kapcsolatban és javaslatokat tegyenek 
arra vonatkozóan, hogy hogyan tud-
na az új evangelizáció hozzájárulni az 
Egyház megerősödéséhez azoknak a 
nehézségeknek a fényében, amikkel 
szembenéz.

Evangelizáció 
és Új Evangelizáció

A II. Vatikáni zsinat óta az evangelizáci-
óról született dokumentumok rendkívül 

testvéreknek adott talentumok, kariz-
mák, szolgálatok sokféleségében nyil-
vánul meg. Informatikus és orvos, köz-
gazdász és hitoktató, szociális munkás 
és gyógypedagógus, adminisztrátor és 
művész testvérek ugyanazon Lélek ál-
tal feladatuknak ismerik, hogy a Meg-
szentelő Szeretet küldetésében járja-
nak, tanúságot tegyenek arról, hogy 
van Isten, személyesen szeret, és hogy 
az újkori relatívizmus diktatúrájából 
Krisztus a kivezető Út, Igazság, Élet.
 Benne élünk, dolgozunk a minden-
napi világban, bőrünkön tapasztaltuk 
az elmúlt kilencven év minden tár-
sadalmi, gazdasági, politikai hullám-
hegyét és völgyét, Így kapcsolódunk 
össze egyre teljesebben,  hivatásunk-
ban a szolidaritás révén a test-vér Ti-
tokkal, az Eucharisztiával, a Velünk 
az Isten- örömével. Velünk az Is-
ten – a kenyér színe alatt, velünk 
az Isten a testvérben, - velünk 
az Isten az emberi közösségben, 
és semmi, ami emberi, nem ide-
gen tőlünk. Hiszen értünk emberré 
lett, s  bennünk és közöttünk lakozik 
az, aki a meghívásban azt mondta ne-

künk: amint én szeretlek, szeress!  Ő 
tesz bennünket prófétákra alapozott 
épületté, a Szentlélek templomává.  Az 
Úristen nagy ajándékai azok a pecsé-
tek, amit a szociális testvéri karizmára 
ütött: a pápai joghatóság, már több 
mint tíz éve – ami azt jelenti, hogy Pé-
ter utódja, az oldás-kötés hatalmával 
a világegyház számára értéknek, jár-
ható útnak és ránk bízott küldetésnek 
ismerte el a szociális testvéri karizmát. 
Majd Benedek pápának a két encikli-
kája, mintha kifejezetten Margit test-
vér és a ránk bízott karizma igazolása 
lenne: igen, Isten Szeretet – Deus 
Caritas est, - ezt akarjuk szolgálni, a 
Szeretet Lelkét leesdeni újra a lé-
lektelenné vált világra, és a Caritas 
in Veritate enciklika, a Szeretetet 
Igazságban – mely rámutat arra, 
hogy az emberi közösség, mint közös-
ség a Szentháromság képmásiságát 
hordozza, s ezért méltó a szeretetre, 
az evangelizálásra, és az emberi kö-
zösség iránti szeretet – az igazság 
és igazságosság érvényre juttatá-
sa, - s hát ez az Egyház szociális-tár-
sadalmi tanítása, de egyben ez a Margit 

testvérünkön keresztül és az előttünk 
járt testvéreken át ránk hagyományo-
zott karizma, küldetés.
 S a másik nagy pecsét, Sára test-
vérünk boldoggá-avatása, boldogan 
lehet járni a krisztus-jegyesség útját 
– egészen a másokért átadott, vérta-
núság útjáig. Ez megerősítés és meg-
hívás mindannyiunk számára, hogy a 
jubiláló év élet és erőforrás legyen, 
hogy a hálaadás erősítse bennünk 
a reményt és a hűséget, hiszen a 
történelem viharzó évtizedeiben be-
bizonyosodott, hogy a Szentlélek Úr-
isten a viharok szárnyán is érkezik, 
s az Úr pedig jár a viharzó vizeken, 
és akár gazdasági válság, akármilyen 
diktatúra dúl, rombolja az ember és 
az istenképet, - kimondja: Bátorság! 
Ne félj! Én Veletek Vagyok! Ti pedig 
maradjatok a testi-, lelki- bajba jutott 
világgal, emberrel. Így válhatunk a re-
mény jeleivé.
Segítsetek hálát adni és leesdeni a 
lélektelenné vált világra a Szent-
lelket!
       Sztrilich Ágnes 

SSS

Szinódus: 
Új evangelizáció a keresztény hit átadásáért

következetesen ragaszkodnak a meg-
térés nyílt hirdetésének elsőbbrendű-
ségéhez. VI. Pál pápa az „Evangélium 
hirdetése” kezdetű apostoli buzdításá-
ban határozottan rámutat: „Az evange-
lizáció mindig tartalmazni fogja - mint 
alapját, középpontját és ugyanakkor 
dinamizmusának csúcsát-, azt a világos 
megvallást, hogy Jézus Krisztus, Isten 

emberré lett Fia meghalt és föltámadt, 
és az üdvösséget kínálja fel minden 
embernek, mint Isten kegyelmének és 
irgalmának ajándékát.” (27).
 II. János Pál pápa nyilvánvalóvá 
tette, hogy nem egy új evangélium hir-
detésére buzdít, hanem új erőfeszítés-
re, amelyet „lelkesedés, módszerek és 
kifejezés”1 jellemez, és amelynek irá-
nyítása új módon történik, és nem csak 
azoknak szól, akik még sosem hallották 
az evangéliumot, hanem a langyos és 
elkereszténytelenedett, tradicionáli-
san keresztény nyugati nemzeteknek 
is. Az új evangelizáció abban új, hogy 
kit szólít meg és ki által. Még ha egy 
laikus elsődleges missziója a politika, 
a gazdaság, a szociális szféra vagy a 
jótékonykodás területén is van, attól 
még kötelessége, hogy szavaival nyíl-
tan megvallja Krisztust, azzal a céllal, 
hogy másokat a megtérésre vagy a 
mélyebb hitre vezessen. 

1  II János Pál pápa, “A Latin-amerikai püspö-
kök feladatai,”(1983 március 24): 659-62 
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Egy karizmatikus kispap-közösség 
létrejötte, és növekedése az Eszter-
gomi Szemináriumban

Ébresztő
 A Katolikus Egyház a keresztény 
társadalom összeomlását ébredésre 
való fi gyelmeztetésként veszi, hogy 
szükség van mind az életszentségre, 
mind az evangelizációra való buzgalom 
megújulásának, amely az állandó Pün-
kösd valóságában gyökerezik. 
 Szerintem a legjelentősebb jó, ami 

ebből a szinódusból fakadni fog, az az, 
hogy az elkövetkező időkben az egész 
Egyház el fogja magát kötelezni az új 
evangelizáció hangsúlyozására, amely-
től azt reméli, hogy sok embert vonz 
majd vissza az Egyházba és sok lel-
ket vezet Krisztushoz. Ahhoz, hogy ez 
megtörténjen, egy „új pünkösd” szük-
séges, mindenkinek a maga szintjén. 

Még azoknak is, akikre, mint jámbor 
keresztényekre tekintenek, szükséges 
a valódi megtérés. Nemcsak úgy kel-
lene magukat látniuk, mint akik csak 
a saját szentségük elérésében és a 
keresztény szolgálatban érdekeltek. 
Krisztus másokkal való megosztásának 
szenvedélye kell, hogy eméssze őket.

Ralph Martin

Alpha-kurzus 
Nick Vujicic előadásain

Nick Vujicic, a végtagok nélkül született, 
fergeteges humorú, világhírű szónok 
Magyarországon járt 2013. április 20-21-i hétvégén. 

Budapesten 20-án négy, Pécsen és 
Debrecenben pedig 21-én egy-egy 
előadást tartott, összesen 20.000 em-
bernek.  Mivel Nick ismeri, szereti és 
támogatja is az Alphát, ezért a résztve-
vők számára megszerveztünk a három 
városban egy-egy ökumenikus kurzust. 
Ezért mindegyik alkalmon jelen voltunk 
egy standdal, meghívót osztottunk a 
kurzus nyitó estjére és személyesen is 
megszólítottuk az embereket. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a vendégek között sok 
hívő volt, akik nagy adag lelki inspirá-
ciót kaptak az előadásokon, és sokan 
érdeklődtek az Alpha missziója iránt.
A kurzusok megszervezése közben so-
kat tanultunk az evangelizációról és az 
egyházak közti kapcsolatokról. Nagyon 
fontosnak tartottuk, hogy az induló 
kurzusok több felekezet közös szolgá-
latával valósuljanak meg.  Ez nemcsak 
a vendégek, hanem a segítők számára 
is hatalmas ajándék lehet, hisz a közös 
munka által kicsit kijjebb léphetünk a 
saját szolgálatainkon, tanulhatunk egy-
mástól, meríthetünk egymásból vagy 
akár a kurzuson megtérőkből erőt, lel-
kesedést, amit aztán „visszavihetünk” 
az otthoni közösségünkbe.
Április 22-től végül mindegyik városban 
elindult egy-egy kurzus. Bár nem a várt 

létszámmal, de nagyon sok ajándékot 
rejtő, tartalmas előadásokon, beszél-
getéseken vagyunk már túl így május 
végére. Azt mindenképp megtapasz-
taltuk, hogy az evangelizációnak legin-
kább a személyes meghívás, példa, és 
kapcsolatok lehetnek az útjai. Emellett 
nagyon örülünk annak is, hogy például 
Budapesten sok olyan szolgáló van, 
akik azért jöttek főként, hogy aztán 
„haza vigyék” és az otthoni közössé-
gükben is elindítsák az Alphát.
Végül íme néhány sor a kurzusokról:
Habár már jó ideje járom a hit kalandos 
útját, kisebb gödrökkel/hullámvölgyek-
kel együtt Isten felé tartva, mindegyik 
este nagyon sokat ad nekem tudásban, 
tapasztalatban, hitben, vidámságban, 
erőben, lendületben. Minden alkalom 
találkozások sora - Istennel, más úton 
levőkkel, útkeresőkkel és önmagam-
mal. (Szepesvári Orsi, Budapest)
A második alkalom után kaptam a kö-
vetkező sms-t az egyik résztvevőtől: 
„Igen, valami megváltozott tegnap. 
Azt először mondtam k, és gondoltam 
is úgy, hogy elfogadom, hogy Jézus 
meghalt értem (is) a kereszten. Jó lesz 
ez :), de majd beszélünk erről!” (Széles 
Csongor, Debrecen)

Szálka 
közösség

Úgy kezdődött, hogy három éve há-
rom kispap a szívében érezte a vá-
gyat, hogy lelkiségének megfelelően 
összegyűljön és dicsőítse Istent. Ezért 
aztán nem sok kellett hozzá, és meg-
alakult a közösségünk. A kezdeti idő-
ben tapogatóztunk, hogy Isten mit is 
akar tőlünk. Védőszentünknek válasz-
tottuk (és talán ő is minket) Kis Szent 
Terézt, aki sokat imádkozott a papokért 
és kispapokért. Így aztán a célunk is 
megfogalmazódott: imában hordozni 
a kispaptestvéreket, és a papokat. A 
Szentírásból két hasonlat érintett meg 
minket: az egyik a kovász hasonlata a 
tésztában, ami a jelenlétünket szeret-
né jelezni a szemináriumban, a másik 
a szálka és a gerenda képe. Ez utób-
bi arra tanít minket, hogy nem azzal 
kell törődnöm, hogy a másiknak milyen 
hibái vannak, hanem magamba száll-
va ismerjem fel, hogy Isten végtelenül 
szereti a másikat is. Ezt egy zárt férfi -
közösségben – ahol mindennaposak az 
élcelődések, ugratások – fontos szem 
előtt tartanunk. Ezért aztán végül úgy 
döntöttünk: legyen ez az igeszakasz a 
névadónk. Így lettünk Szálka közösség. 
Sokatoknak talán máshonnan is isme-
rős ez a név: Hegyháti Tibor atya plé-
bániája van Szekszárdtól nem messze, 
Szálkán. Ez nemcsak érdekes egybe-
esés, hanem ezzel akartuk jelezni, 
és mintegy megköszönni, hogy Tibor 
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atyánál indultunk, ő bátorított minket, 
tanácsokkal látott el, és fi gyelmesen 
kíséri az utunkat. 
 Karizmatikus közösség lévén, a Lé-
lekre való fi gyelést fontosnak és alap-
vetőnek tartjuk. Igyekszünk mindent 
megimádkozni, és miután megkülön-
böztettük, dönteni a Lélek szerint. Ve-
zet minket abban, hogy hogyan szol-
gáljunk a többi kispap felé: szervezünk 
számukra nyitott dicsőítő és közbenjá-
ró alkalmakat, és mindig megtaláljuk a 
módját, hogy imában hordozzunk min-
denkit. Azt tapasztaljuk, hogy Isten 
maga áldja meg ezeket az együttléte-
ket, mint az apostoli időkben: a szívek 
sebei gyógyulnak, a lelkek újjászület-
nek, és sokan prófétálni kezdenek. Di-
csőség Neki minden ajándékáért!
 Talán többen tapasztaltátok már, 
hogy az emberek a számukra ismeret-
len dolgok felé bizalmatlanul fordulnak. 
Mi is a kezdeti időkben talán különc-
nek tűntünk sok kispaptársunk szemé-
ben. Először csak hárman dicsőítettünk 

keddenként a kápolnában, aztán ahogy 
telt az idő, nyolc állandó tagunk lett, és 
még 5-6 ember jár el a nyitott közben-
járó alkalmainkra imát kérni. Ezt Isten 
csodálatos ajándékaként éljük meg! 
Az alkalmainkat háromheti forgó rend-
szerben tartjuk: tanítás, imádság zsol-
tárral, közösségen belüli közbenjárás. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy Isten elkéri 
az alkalmat, átalakítja a terveinket, és 
megajándékoz minket valami váratlan-
nal. Hogy ne felejtsük el névadónkat, 
és tőle is tanuljunk, van egy felelős, 
aki minden alkalom végén felolvas pár 
sort Kis Szent Teréz önéletrajzából. 
Hogy a közösségi időről is gondoskod-
junk, néha összeülünk egy vasárnapi 
teára-megosztásra. A későbbi papi éle-
tünkben is fontosnak tartjuk ezt a két 
fő tevékenységet: egymást imában és 
a megosztás segítségével is hordozni.
 A szemináriumi képzés természete-
sen csak hat évig tart, utána talán nem 
tudunk majd minden héten találkozni, 
de a közösségi tapasztalat, és az, hogy 

megéljük: számíthatunk egymásra, 
fontos lesz később a papi életben, ami-
kor hivatásunk lesz, hogy egy közössé-
get vezessünk. Emellett a mostani kap-
csolatok megtarthatnak akkor, amikor 
az élet nehézségei elsodorni látszanak 
minket.
 Hálásak vagyunk azoknak, akik ve-
zetnek az utunkon, azoknak, akik imád-
koznak értünk, és kimondhatatlanul 
hálásak vagyunk a Teremtő Istennek, 
aki nem hagy önző emberségünkbe 
zárkózni, hanem meghív a közösségre 
saját magával és a többi emberrel.
 Találkozhattok velünk az év során 
egy-egy országos karizmatikus prog-
ramon (Lelkes Napok, Országos Talál-
kozó), és elérhettek minket a szemi-
náriumunk honlapján keresztül (www.
esztergomiszeminarium.hu). Kérünk 
titeket, hogy imádkozzatok értünk, 
hogy minél inkább Isten kegyelmével 
szolgáljunk majdan a papi életben felé-
tek!

Battonyai János és Hodász András

Ötgyermekes családban szüle-
tett.2010-től a kaposvári Szent 
Kereszt Plébánia plébánosa a Ka-
posszerdahelyi Plébánia oldallagos 
ellátásával. Emellett bioetikát tanít 
Budapesten a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemen. Szabadidejében 
televíziós szentmise közvetítéseket 
szervez, bábfi lmeket forgat. Plébá-
niáján 10 kisközösség és imacsoport 
működik.

Kedves Kálmán atya! Ahogyan próbáltam tájékozódni 
szolgálatáról, érdeklődési területeiről, gazdag és sok-
rétű papi élet tárult elém. Hogyan indult el ez a színes 
életpálya?
Nehéz feladat az embernek magáról 
beszélnie. Papi hivatásom talán már 
keresztelésemkor eldőlt, hiszen két 
pap is ott volt, ugyanis keresztapám, 
Kiss Andor görög katolikus pap és Ka-
marás Mihály ofm, hitvalló ferences 
atya, kereszteltek meg. Sokat segített 
keresztény nevelésemben Kozma Imre 
atya, akinek a plébániáján, Zugliget-
ben nőttem fel. Természetesen még 
sok atya hozzájárult, hogy végül pap 
legyek vagy, hogy növekedjek a pap-
ság kegyelmében. Sokat segített az 
Emmánuel Közösség papjainak példá-
ja és barátsága is, hogy maguk közé 

Nyéky Kálmán atyaPapjaink

fogadtak Fábry Kornél atyával együtt. 
Így visszatekintve, mintha a Szentlélek 
adott volna kézről kézre, hogy mindig 
jó kezekben legyek.
Hogyan lépegetett be életébe Riska tehén és a többi ked-
ves bábfi gura?
Riska egy Karitasz csomagban érke-
zett hozzánk Magyarországra. Mond-
hatnánk azt is, hogy a szeretetből 
született. Talán a Szentlélek ihletésére 
ajándékozta nekem őt valaki, mond-
ván, hátha én tudok mit kezdeni vele. 
Gondoltam, teszek egy próbát ezzel a 
kis marhával. Riska gyorsan a gyere-

kek kedvence lett. A családi napokon, 
táborokban tartott bábelőadásokon 
persze szükségem volt mások segítsé-
gére is, amiben az akkori ifjúsági cso-
port tagjai segítettek. Ma már részben 
az ő családjaikban született gyermekek 
adják a nézőközönséget a televízióban. 
A Biblia egyes részleteit, szentek életét 
és más hitre nevelő történeteket ad-
tunk elő. Mindig szerettem volna né-
hány bábfi lmet forgatni, hogy segítség 
legyen azoknak, akik nem éreznek elég 
bátorságot, hogy maguk is belefogja-
nak. Mára egész kis sorozat lett belő-
le, amit tervezünk, hogy kiadunk DVD 
formában is.
Nagy öröm látni, milyen szerves egységben van az Ön 
életében tudomány és hitélet! Honnan fakad az élet 
evangéliuma hirdetésének vágya?
Nagyapám Prof. Gaizler Gyula öröksé-
ge a bioetika tudományának művelése, 
amit a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen taníthatok. A bioetika elsősor-
ban az emberi élet etikai kérdéseivel 
foglalkozik. Ide tartozik pl. az abor-
tusz, az eutanázia, a fogamzásgátlás, 
a szervátültetés, a környezetvédelem 
vagy a klónozása kérdései. Az egyik 
legfontosabb momentum, hogy rámu-
tat a kurzus, nem mindent kell meg-
tenni, ami technikailag kivitelezhető. 



 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

MEGÚJULÁS
10

P
r

o
g

r
a

m
o

k
P

a
p

ja
in

k

Programok

Ha lemondunk arról, hogy az evangé-
lium hirdetésekor, olvasásakor Isten 
csodálatos megnyilvánulásaira is úgy 
gondoljunk, mint olyan lehetőségre, 
ami itt és most velem is megtörténhet, 
akkor valami lényegi dolgot veszünk és 
vesztünk el belőle. Jézus személyét a 
régmúltba száműzzük, Istent igyek-
szünk saját korlátaink börtönébe zárni. 
Pedig Jézus él! Feltámadt a halálból! Is-
tennek semmi sem lehetetlen!
 Erről beszél a sok tanúságtétel: a 
lány, aki súlyos, agyi eredetű, szüle-
tésétől fogva fennálló rokkantságából 

Szigorú határ az ártatlan emberi élet 
feltétlen tisztelete a fogantatástól a 
természetes halálig. A kurzus továb-
bi érdekessége, hogy próbálkozunk a 
technikai újdonságokkal is, a kurzus vi-
deó konferencia segítséggel is hallgat-
ható. Hitvallásom, hogy a tudomány és 
a hit kéz a kézben kell járjanak, egy-
mástól szét nem választhatóak.
Plébániáján, ha jól számoltam, tízféle kisközösség, 
imacsoport működik. Mit emelne ki erről a területről?
Mindezek ellenére úgy érzem, hogy 
leginkább plébános vagyok. A legtöbb 
időm és energiám a két rám bízott plé-
bániára fordítom. Gyakran érzem, hogy 

a legfontosabb, hogy mélyen belegyö-
kerezzek az imádságba. Az egyik leg-
nagyobb örömem papként az, amikor 
felnőttekben láthatom meg a hit éb-
redését, ami egyértelműen a Szentlé-
lek munkája. Ő mindnyájunk életében 
csendben cselekszik és azt várja, hogy 
engedjünk nagyobb teret az Ő műkö-
désének. A sok tevékenység, ide oda 
szaladgálás közben újra és újra emlé-
keztetni szeretne, hogy őrá fi gyeljünk, 
hogy engedjük imádkozni bennünk, 
hogy megvalósíthassa köztünk Isten 
Országát. Végeredményben ez életünk 
és munkánk célja. Bárcsak ő növeked-

ne és mi teljesen eltűnnénk az Ő jelen-
létében, ahogy a nap fényénél eltűnik a 
gyertya lángja.
Hol találkozott  a megújulással?
A megújulással a Szentlélek-szeminá-
rium kapcsán találkoztam, ami nagy 
hatással volt életemre. Később káp-
lánként Alpha kurzusokat szerveztünk 
fi ataloknak. Mindkét formát igen jól 
használja a Szentlélek, hogy kiáradjon 
a világra.
Köszönöm tartalmas gondolatait és szolgálatára Isten 
bőséges áldását kérem!

K. Z.

Szent András Evangelizációs Iskola 
A kurzusok szervezése folyamatosan zajlik, a 
most meghirdetett kurzusok:

  Új élet Krisztusban kurzus (a Fülöp kur-
zus új változata): Budapest, 2013. június 
14-16.

  János kurzus (a tanítványságról): Kiskun-
félegyháza, 2013. július 15-21

  Pál kurzus (evangelizátor-képzés):  Mén-
főcsanak-Esztergom, 2013. július 19-28.

  Boldogok vagytok kurzus (a boldoggá vá-
lás útjáról, először Magyarországon): Bu-
dapest, 2013. augusztus 2-4.

  János kurzus: Pécs, 2013. augusztus 12-18.
  Új élet Krisztusban kurzus: Vál, 2013. 
szeptember 20-22.

  Új élet Krisztusban kurzus: Üllés, 2013. 
szeptember 27-29.

További információ és jelentkezés: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

Szeretet Földje Szolgálat
  Szeretet földje lelki nap és gyógyító ösz-
szejövetel 

Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösség házá-
ban 2013. július 6-án, szombaton 9.30 órától.. A 
lelkigyakorlat témája: Keresztény élet -  „telve 
hittel és Szentlélekkel”. 
Előadók: Sipos Gyula
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Stark Er-
zsébet, 06 23 339-029; www.szeretetfoldje.hu
Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító 
összejövetelek szervezése és lebonyolítása, elő-
adások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb.
Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet 
a www.szeretetfoldje.hu honlapon.
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30/33-88-245, 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu

Hétvége az abortusz miatt szenvedőknek
Abortuszod volt valamikor régen? Még mindig 
zavar? Nem vagy egyedül, és van rá orvosság. 
Gyógyulhat a fájdalom, bűntudat, félelmek, az 
alvászavarok, depresszió, a kapcsolati nehézsé-
gek, az alacsony önértékelés. Egy hétvége, ami 
visszahozza a fényt az életedbe.
Részletek (minden hívást diszkréten kezelünk): 
06 30 349 5559 Jobbágyné Zsuzsa
email: kurgyis.zsuzsa@gmail.com (A rendszeres 
vallásgyakorlat nem feltétel!)

Szent Ignác Lelkiségi Iskola
Kurzusaink:

  augusztus 2-7: Megkülönböztetés kurzus
  Augusztus 9-12: Eszter kurzus
  Szeptember 20-22: Mária Magdolna belső 
gyógyító szolgálat

  Október 11-13: Isten szeretete belső gyó-
gyító szolgálat

Meggyógyít az Isten!?
Jézus 2000 éve nem félt, hogy az emberek pusztán a gyógyulásért özönlenek 
hozzá, hanem a gyógyításokon, szabadításokon keresztül mutatta meg Isten ir-
galmát, szeretetét és hatalmát: megmutatta –csírájában- Isten országát. 

gyógyult meg, és 25 évesen életében 
először tudott Jézus előtt –könnyek kö-
zött- letérdelni; az idős asszony, aki alig 
hiszi, hogy addig beteg derekával évek 
után ismét a földig tud hajolni…
 Jézus gyógyításai Isten láthatatlan 
hatalmának látható jelei; Isten orszá-
gának megnyilvánulásai, amelyek hitre 
indítanak, megtérésre sarkallnak.
 A Cor et Lumen Christi közösség 
magyarországi csoportja, összefogva 
a zalaegerszegi és a szombathelyi kö-
zösségekkel, a Szociális Testvérek Tár-
saságával és más közösségek tagjaival 

gyógyító alkalmat szervez Zalaeger-
szegen június 23-án (részletes adatok 
a „Programok” rovatban).
 „Gyere és lásd!” Jn 1,46 és hívjad/
küldjed beteg ismerőseidet is.
további információ: 
azigeereje@gmail.com
        Nyuli Gábor

 Cor et Lumen Christi M.F. Magyarország
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  November 8-10: Keresztút belső gyógyí-
tó szolgálat

  November 22-24: Krisztus Király hétvég-
éje (azoknak, akik elvégezték a Szt.

  Mihály kurzust vagy a belső gyógyító ki-
képző kurzust)

  November 29-december 1: Advent kurzus
A kurzusok első nap este 18.00-kor kezdődnek és 
utolsó nap ebéddel érnek véget.
Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4.
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentke-
zés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evangelizáció 
2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, e-mail 
tunde.lidia@t-online.hu vagy szentignaciskola@
gmail.hu . Honlap: http.//szentignac.ujevange-
lizacio.hu
A programokat rendszeresen hirdetjük a saját 
levelező listánkon, erre szabadon feliratkozhat 
bárki, de levelet csak a moderátorok írhatnak rá 
(havi 5-6 levél): http://groups.yahoo.com/group/
hirekcsanakicentrum/
Emmánuel Közösség

  Az öröm sodrában
Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmé-
lyült szentségimádás és az egymásért való imád-
ság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (nyáron szünet)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, info: 
www.emmanuel.hu

  Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közöt-
ti fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, 
elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik szerdáján 
este 19.00 - 21.00 között (nyáron szünet)
Helyszín: Szent Kereszt Templomigazgatóság, 
Budapest, XII. ker. Táltos u. 16.
Információ: www.emmanuel.hu

  Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség  Máriapócson három 
hétvégéből álló hétvégesorozatot szervez egye-
dülálló szülők számára.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 
vagy soha meg nem házasodott szülőknek. Az 
időpontok: 2013. szeptember 21–22., október 
19–20., november 16–17.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. In-
formáció: tel. 06 30 454-0939, 
Email: egyedulallo@emmanuel.hu; 
www.avelap.hu

A Nyolc Boldogság Közösség 
tavaszi programjai Homokkomáromban:

  Június 27-30. „Tábor-Hegyi-Napok-Mini”
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden 
népet!” (vö. Mt 28,19)
A megszokott közösségi élmény, dicsőítés, taní-
tások, fórumok, idén 3 napban és a megszokottól 

eltérően június végén. Várjuk a 16–30 év közötti 
fi atalokat, hogy közösen imádkozzunk és ünne-
peljünk, bekapcsolódva a rioi ifjúsági találkozó 
témájába.
Helyszín: 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2.
Jelentkezési határidő: Június 1.
Információ és jelentkezés: 36 30 520-5171; 
E-mail.: taborhegyinapok@gmail.com

  Szeptember 28. Rózsaeső imaest 
(Kis Szt. Teréz imaest) a keszthelyi Kis Szt. Teréz 
bazilikában 
„Merjünk lehetetlent kérni Istentől!” 1998 óta 
rendezzük meg ezt az imaestet, amelyre az or-
szág minden részéből érkeznek a vendégek. 
Program: 17.30 rózsafüzér, 18.00 tanúságtéte-
lek az imameghallgatásokról, levélírás Kis Szent 
Teréznek, 19.00 Szentmise.

  Október 5. Rózsaeső imaest a homokko-
máromi kegytemplomban 

„Merjünk lehetetlent kérni Istentől!” 1998 óta 
rendezzük meg ezt az imaestet, amelyre az or-
szág minden részéből érkeznek a vendégek. 
Program: 16.30 rózsafüzér, 17.00 tanúságtéte-
lek az imameghallgatásokról, levélírás Kis Szent 
Teréznek, 18.00 Szentmise.
A programokról bővebb információ és jelentke-
zés: +36 30 520-5171
E-mail.: hk.vendeg@gmail.com

Szociális testvérek
  Hadd halljam hangodat!

18 és 35 év közötti leányoknak lelkigyakorlatot 

tartanak a szociális testvérek, azoknak akik sze-
retnék felismerni mire hívja őket az Isten, mi szá-
mukra a boldogság útja, hogyan válhat élővé a 
liturgia, Isten Igéje.
Időpont: 2013 július 16-21-ig.
Hely: Bakonybél, Szent Mauriciusz Monostor
Előzetes bejelentkezés: Anna testvérnél: 06 30 
447-1598; E-mail: tannasss@gmail.com, vagy: 
Anita testvérnél: takacsanita.sss.@gmail.com
További információk: www.szocialistestverek.hu

Cor et Lumen Christi Missziós Társulás 
Magyarország
„Amikor kiszállt (Jézus), már nagy tömeget talált 
ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította 
betegeiket.” (Mt 14,14)

  Nyitott gyógyító alkalmat tartunk Zala-
egerszegen a környékbeli és más meghívott  
közösségekkel együttműködve, ahova hívunk 
és várunk minden testi és lelki betegségben 
szenvedőt. 

Jézusnak ma is van hatalma gyökerében orvo-
solni minden bajt és betegséget. Isten szeretete 
gyógyít, Isten szava újjáteremt!
Időpont: 2013. június 23. vasárnap 15:00; vé-
gén hálaadó szentmise kb. 18:00-kor
Helyszín: Mindszenty József Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium kápolnája, 8900 Zala-
egerszeg, Zárda utca 25.
További információ: azigeereje@gmail.com

Apró szimbólum, de nagyon beszédes.
Tetőző Duna, pesti hídfő, Szabadság híd. 
Már a támfalból is alig van valami.
A víztükör felett pedig egyetlen egy tárgy látszik. 

Egy tábla áll ki az örvénylő áradatból: 
Salkaházi Sára rakpart
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Tanúságtétel
Budapest, 2013. Pünkösd
Tavaly, a pécsi Betánia közösség 
pünkösdi virrasztásán először vettem 
részt karizmatikus rendezvényen; föl-
dönkívülinek éreztem magam, sem-
mit sem értettem, de valami történt. 

 Azóta eltelt egy év. Minden meg-
változott: Isten letekintett rám, és el-
veszett juhocskája begyűjtése után 
megkezdte gyógyításomat és nevelé-
semet. Eltelt egy kegyelmekben gaz-
dag év. Véletlenek rendkívüli láncolata 
által a Szociális Testvérek Társasága 
rendezvényein találtam magam, me-
lyek elmondhatatlan élményékkel vi-
gasztaltak. Fel sem ocsúdtam, mikor is 
elkövetkezett közi-társunk várva várt 
fogadalomtétele, szintén a Szociális 
Testvéreknél. Még aznapra megbeszél-
tük barátnőmmel, hogy imapározunk, 
amiből egy Újpesti Egek Királynéja 
Főplébánián való csodálatos virrasztó 
alkalom kerekedett.    Lenyűgö-
zött a templom, a hallottak, és a dicső-
ítő szolgálatot végzők éneke: felemel-

te a szívemet az Úrhoz. Soha így még 
nem éltem át a dicsőítést: egy ponton 
a helyem ülve úgy éreztem, hogy már 
nem is ott vagyok, hanem benne a di-
csőítésben: ez az életem, ezért vagyok! 
 Elérkezett a Szentlélekhívás: úgy 
éreztem, hogy eldőlök, ezért lekupo-
rodtam a földre. A szívem oly hevesen 
kalimpált, hogy azt hittem kiugrik a he-
lyéről. Noha volt már korábban is ilyen 
hirtelen rám törő, „felpörgött szív” él-
ményem, ez erőteljesebb volt. Betöltött 
a dicsőítő ének: a tűz hatalmas erővel 
érkezett. Fel próbáltam ülni, észrevet-
tem azonban, hogy egész testemben 
didergek. Nem értettem, mert annyira 
nem fáztam, és ugyan hűvös volt, de 
így még nem remegtem. Miután össze-
szedtem magam, a bezárt Oltáriszent-
ségi Jézus elé kuporodtunk imádkozni. 
Barátném - mint később mesélte, Isten 
sugallatára - odajött értem imádkozni, 
s újabb megmagyarázhatatlan dolog 
történt: egy külső erő hatására foko-
zatosan leborultam.

 Csak úgy áradt a kegyelem! Fel sem 
fogtam és nem is értem, de rendkívül 
hálás vagyok, különösen is a Legszen-
tebb Szívnek és a Szeplőtelen Szent 
Szívnek. 
Az Úr áldja mindazokat, akik szere-
tettel és fáradhatatlanul szolgálják az 
Urat!
Dicsőség a mi Urunknak és Istenünk-
nek szeretetéért!

Tasi Anna

A hit évében még erőteljesebben sze-
retnénk a Szentlélekre hagyatkozni, 
nem csak az ünnepeken, hanem a küz-
delmes hétköznapokban is. Közösen 
kérjük a Szentlelket, hogy túlcsorduló 
módon árassza ránk erejét, megújítva 
életünket, kapcsolatainkat, reményün-
ket és szeretetünket.
 Ebben segít bennünket Varga Lász-
ló kaposvári plébános atya tanítása, a 
közös dicsőítések, imák, és a szent-
mise. A programmal párhuzamban 
lesz közbenjárás, gyóntatás, csendes 
szentségimádás, gyerekfoglalkoztatás, 
tini program.
 2013. szeptember 28-án újra a bu-
dapesti Jégpalotában (IV. ker. Homoktö-
vis u. 1.) lesz megrendezve a találkozó.
 Szeretnénk, ha minél hamarabb 
megvennétek a belépőjegyeket. Erre 
ösztönözhet, hogy július 31-ig 2000 

XXII. Országos Találkozónk
Ft-ba, szeptember 7-ig 2200 Ft-ba, at-
tól kezdve 2700 Ft-ba kerül egy jegy. 
Rendelni a Megújulás honlapján, azaz 
az mkkm.hu-n keresztül is lehet.
 Bíztatjuk a közösségeket, hogy a 
meghívottak számára is vegyék meg 
előre, hogy evangelizációs szándékkal 
magukkal hozhassanak másokat is.

Vezetőképző 
2013. szeptember 29.
Az Országos Találkozó másnapján 
Budapesten idén is lesz vezetőkép-
ző, amire várjuk a közösségvezetők, 
illetve vezetőtársaik jelentkezését a 
karizmatikusiroda@gmail.com címen 
szeptember 14-ig.
További részletek a honlapunkon 
(mkkm.hu) lesznek olvashatók.

Bartha Angéla
NSZB elnök
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A Magyar Katolikus Karizma  kus 
Megújulás XXII. Országos Találkozója

2013. szeptember 28.
Budapest, Jégpalota 
1046 Bp., Homoktövis u. 1. 
09.00 gyülekez  | 09.30 köszöntés és buzdítás | 10.00 el adás | 16.00 szentmise
Megújulás a Szentlélekben tanítás, dics ítés, tanúságtételek, találkozások által.
A szentmiséig közbenjárás, gyerekszolgálat,  ni program, csendes szentségimádás.

El adó: Varga László kaposvári plébános
F celebráns: Palánki Ferenc püspök atya
Zenei szolgálat: Csiszér László barátaival és az Emmánuel közösség tagjai

Belép jegyek ára: július 31-ig 2000 Ft, szeptember 7-ig 2200 Ft, utána 2700 Ft 
A jegy a honlapról is megrendelhet  (mkkm.hu), továbbá a Megújulás Irodáján keresztül: 
Budapest, 1116 Fehérvári út 168-178. C lph. fsz. 38. E-mail: karizma  kusiroda@gmail.com
A belépés ingyenes 16 éves korig, illetve a szentmisére már jegy nélkül lehet bejönni.

További információ a 
+36 30 860 2910-es számon
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