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♦ Ázsia/Kína 
Különböző egyházmegyékből több 

mint 1600 hívő vett részt augusztusban 
három pap szentelésén a Zheng Ding 

egyházmegyében. Joseph Li Lian Guo 
püspök szentelte őket. A püspök kérte a 
híveket, hogy imádkozzanak új hivatáso-
kért – ez már régi szokás az egyházme-
gyében. Az ő idejében a hívek a szájuktól 
vonták meg a falatot, hogy segíthessék 
a szeminaristákat anyagilag. „Egyház-
megyénk a hivatások gazdag táptalaja, 
amit a hívek imája és anyagi támogatá-
sa kísér. Ma efölötti örömünket osztjuk 
meg egymással” – mondta a püspök. Az 
újonnan szentelt papokat felszólította: 
„Vigyétek el Krisztust minden ember-
hez, és ne csak saját plébániátokra vagy 
közösségeitekre korlátozzátok papsá-
gotokat, hanem minden helyen hirdes-
sétek az Evangéliumot.” (Fidesdienst)

 
♦ Ázsia/Dél-Korea 
A pápa imádkozik azért, hogy „a már-

tírok hónapja” a hívek számára alkalmat 
nyújtson arra, hogy megerősítsék hitü-
ket, és még jobban szenteljék magukat 
az evangelizáció sürgető feladatára. 
A szöuli egyházmegye szeptember 
20-án emlékezik meg a 103 szent koreai 
mártírról, és felhívja a hívek figyelmét a 
mártíromság történelmi jelentőségére. 

Zarándokútra hívják meg a híveket, 
amely összeköti az emléktemplomokat 
és a város szent helyeit. Ferenc pápa 
mindenkit arra hív meg, hogy aki részt 
vesz ebben a hónapban a zarándokla-
tokon, és a mártírok példáján felbuz-
dulva közbenjárásukat kéri, mélyítse 
el közösségét Jézus Krisztussal, aki 
életét adta értünk, hogy részesei le-
hessünk az örök életnek. (Fidesdienst)

♦ Ázsia/India 
 Orissában hét keresztény ül még min-

dig ártatlanul börtönben, akiket azzal 
gyanúsítanak, hogy 2008-ban megölték 
Laxmandananda Saraswati hindu poli-
tikust. Ez a gyilkosság volt a kiváltója a 
keresztények elleni erőszakhullámnak, 
amely során legalább 38 ember meg-
halt és 54000-t elűztek. Bár később a 
maoista harcosok beismerték tettüket, 
a keresztények még ma is fogságban 
vannak. Per még nem volt, szabadon bo-
csátásukat pedig elutasítja a hatóság. Az 
egyház és egyes civil szervezetek kam-

pányt indítottak a keresztények szaba-
don bocsátásáért. A washingtoni szék-
helyű „International Christian Concern“ 
szervezet petíciót intézett az indiai kor-
mányhoz. Ebben emlékeztetnek arra, 
hogy az egyik ítéletben „bizonyítékok 
hiányáról” volt szó. A szervezet hang-
súlyozza, hogy „a gyors szabadon bo-
csátás a világ részére annak a jele lenne, 
hogy Indiában jogállami elvek érvénye-
sülnek, és minden polgár vallási szabad-
ságát tiszteletben tartják”. (ucan) 

♦ Ázsia/Kína 
A nyári hónapok alatt is fontos prog-

ramok voltak több kínai katolikus kö-
zösségben. A Tian Jin egyházközség-
ben sok katekumen keresztelkedett 
meg minden korosztályból, egy ünnepi 
szentmise keretében: a legfiatalabb 12, a 
legidősebb 91 éves volt. Ugyanekkor 19 
fiatal bérmálkozott és 12 gyermek volt 
elsőáldozó, valamint 23 lektor és áldoz-
tató segítő kapta meg mandátumát a 
püspöktől a 2013/2014-es évre.

A Xian Xian egyházmegye püspöke fi-
atalok százait bérmálta meg és 50 
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Ferenc pápa megválasztása nagyon 
sok embert megérintett, szinte senki sem 
maradt közömbös. Már az első alkalom-
mal is szavai az emberek szívéhez szóltak, 
és a szívek válaszoltak rá. Azóta sok kü-
lönböző véleményt hallottam, és többen 
kérdezték az én véleményemet is.

Az egyháztörténelem folyamán nem 
volt olyan pápa, akit az egész világ egy-
értelműen elfogadott. Krisztussal is így 
volt ez, és az ő földi helytartóival sem 
lesz másképpen sem most, sem a jövő-
ben. Úgy gondolom, hogy a Szentlélek, 
aki vezeti és irányítja az Egyházat, min-
dig adott olyan vezetőt, akire éppen 
szükség volt az adott korban. Ezért 
Istennek kell köszönetet mondani és 

hálát adni. Ő soha nem hagyja árván az 
Egyházat. 

Imádkozzunk Krisztus földi helytartó-
jáért, hogy a Szentlélek világosítsa meg 
őt, hogy a döntések, amiket hoz és a 
lépések, amiket tesz, mindig az embe-
riség javára váljanak. Kísérjük figyelem-
mel szavait és tanításait, hogy mi is erőt 
meríthessünk küldetésünk teljesítésé-
hez. 

A Hit évének vége felé járunk. A hát-
ralévő időben igyekezzünk a hitünket 
elmélyíteni, hogy felül tudjunk emel-
kedni gyengeségeinken, és végre tud-
juk hajtani azt a missziót, amire az Atya 
alkotott. A Szentlélek Úristen, aki éltet 
és vezérel minden megkeresztelt em-

bert, világosítsa meg szívünket és értel-
münket, hogy mindig a maradandóra, 
sziklára, építsük életünket, és soha ne a 
mulandóra.

P. Benvin Sebastian Madassery svd
a Pápai Missziós Művek

magyarországi igazgatója

gyermek volt elsőáldozó 2000 hívő je-
lenlétében. A Min Bei egyházmegyében 
már augusztus 17-én megkezdődött az 
egyetemi hallgatók nyári tábora, amely-
re 60 diák jelentkezett. Belső-Mongóliá-
ban is volt egy ilyen nyári tábor az egye-
temisták részére. A rendezők szerint a 
fiatalok a nyári hónapokban új spirituális 
lendületet kapnak, hogy hitüket a hét-
köznapokban is következetesen meg 
tudják élni. (AsiaNews)

♦ Szíria – Aleppo 
Aleppo – „Az emberek itt bizonyta-

lanságban és félelemben élnek, de sen-
ki sem azt várja, hogy idegen államok 
bombái és fegyverei hozzák el a szabad-
ságukat, szabadítsák ki őket. Magam is 
őrültségnek tartom, hogy valaki háborút 

folytat, és azután felhúzza a béke zászla-
ját” – mondja az Aleppoban szolgáló ka-
tolikus misszionárius, David Fernandez 
atya. Aleppo a harcoló felek kereszttü-
zében fekszik. „A pékségek bezártak, 
mert nincs liszt, az elővárosokban éjjel 
nappal folyó harcok zaja még éjszakára 
sem csendesül el. A hitük az, amely a 
keresztény lakosságot mégis megerősíti 
keresztjük hordozásában. A béke aján-
dékát Istentől várják, hisz ténylegesen 
Ő az egyetlen reménységük.” – nyilat-
kozta a misszionárius Fernandez atya. 
(allewelt)

♦ Afrika/Etiópia
Rómához közel, Frascati kapucinus 

kolostorának egyik cellájában, ahol 
Guglielmo Massaia élt, ma etióp múze-
um van berendezve, mely tanúskodik a 
misszionárius etiópiai működéséről. A 
XIX. század nagy misszionáriusa első-
ként hirdette az Evangéliumot az etiópi-
ai galla népesség körében, kultúrájukkal 

is foglalkozott és számos szociális tevé-
kenységet hajtott végre a területükön. 
Ő állította össze először a galla nyelv-
tant, és leírta a bennszülöttek ruház-
kodásával kapcsolatos megfigyeléseit. 
Mindez pozitívan hatott a lelkipásztori 
munkára, és így kialakult a bennszülött 
papság, mely támogatta a kapucinus 
püspök misszióját. (missio.at)
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A Szentlélek 
vezetése által

Várjuk olvasóink véleményét!
a Népek Missziója magazin cikkeiről, 

valamint a misszióval kapcsolatos 
kérdéseiket is. Üzenetet honlapunkon 

keresztül is lehet küldeni: 
www.papaimisszio.hu 

• e–mail: pmmmisszio@gmail.com 
• Pápai Missziós Művek 1223 Budapest, 
Jókai Mór u. 14. • Tel.: (06-1) 226-4610
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1.  A hit Isten értékes ajándéka, amely 
megnyitja elménket, hogy megismerjük 
és szeressük Őt. A hit személyes vála-
szunkat kéri, a bátorságot, hogy bízzuk 
rá magunkat Istenre. A hit ajándék, és 
nem csak kevesek részére van fenn-

tartva. Mindenkinek meg kell tapasz-
talnia annak örömét, hogy Isten szereti 
- a megváltás örömét! Ez olyan ajándék, 
amit nem tarthatunk meg magunknak, 
hanem meg kell osztanunk. Az Evangé-
lium hirdetése a Krisztus-tanítványság 
része, állandó feladat, amely az Egy-
ház életét mozgatja. Minden közösség 
akkor válik felnőtté, amikor megvallja 
hitét, örömmel ünnepli a liturgiában, 
megéli az irgalmasságot, és megállás 
nélkül hirdeti Isten Igéjét, kilépve saját 
közegéből, hogy elvigye a „perifériára” 
is, főleg azokhoz, akiknek még nem volt 
lehetőségük megismerni Krisztust. Hi-
tünk erejét azon lehet lemérni, hogyan 
tudjuk másoknak átadni, és megélni a 
szeretetszolgálatokban, tanúságot ten-
ni róla a velünk élők között. 

2.  A Hit éve ösztönzést ad az Egyház-
nak arra, hogy újra tudatosítsa a világ-

ban való jelenlétét és a népek közötti 
misszióját. A misszió nemcsak földraj-
zi területek kérdése, hanem az egyes 
személyeké is. A II. Vatikáni Zsinat kü-
lönösen hangsúlyozta, hogy a misszió 
feladata a hit határainak kiszélesítése, 
amely minden megkeresztelt ember és 
minden keresztény közösség feladata. 

3. Az evangelizációs munkában min-
dig meg kell találnunk a bátorságot és 
örömöt a Krisztussal való találkozás kez-
deményezéséhez, és ahhoz, hogy Öröm-
hírének hordozói legyünk. Sohasem sza-
bad elfelejtenünk azt az alapelvet, hogy 
nem lehet Krisztust hirdetni az Egyház 
nélkül. Az evangelizálás nem elszigetelt, 
privát és személyes cselekedet, hanem 
mindig egyházi ügy. Ez ad erőt a misz-
sziónak, és érezteti minden misszionári-
ussal, hogy soha nincs egyedül, hanem 
a Szentlélek által éltetett egyetlen test 
része.

4. Manapság a nagyobb mozgási sza-
badság és az új kommunikációs esz-
közök által összekeveredtek a népek, 
kicserélődnek az ismeretek és tapasz-
talatok. A már megkereszteltek közül is 
sokan eltávolodnak a hittől, így szüksé-
gük van „új evangelizálásra”. Mégis, az 
emberiség nagy részét még most sem 
érte el Krisztus Örömhíre. Az emberek 
egymás közötti viszonya is feszültség-
gel és konfliktusokkal terhelt. Így még 
sürgősebb feladatunk, hogy Krisztus 
Evangéliumát bátran hirdessük, amely 
Isten közelségének hírül adása, és an-
nak, hogy Isten szeretetének hatalma 
képes legyőzni a gonosz sötétségét és a 
jó útjára terelni az emberiséget. Az Egy-
ház missziós munkája nem térítés, ha-
nem az életről való tanúságtétel, amely 
megvilágítja utunkat, és ami reményt és 
szeretetet hoz.

5. Mindenkit bátorítani szeretnék, 
hogy Krisztus Örömhírének hordozó-
ja legyen, és különösen hálás vagyok a 
misszionáriusoknak, a fidei donum pa-
poknak, a szerzeteseknek, a növekvő 
létszámú laikus híveknek, akik az Úr hívá-
sát elfogadva elhagyják hazájukat, hogy 
más kultúrákban és más országokban 
hirdessék az Evangéliumot. Ugyanakkor 
szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a 
fiatal egyházak nagylelkűen küldenek 

A Missziós Világnap ünnepére
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Az evangélium hirdetése megtiszteltetés, felelősség és kötelesség. 
VI. Pál pápa ezekkel a szavakkal jellemezte 50 évvel ezelőtt a Pápai 
Missziós Művek feladatát. Ferenc pápa ezt megerősítette a PMM 
igazgatóival való legutóbbi találkozásakor: „A hitterjesztés az Egyház 
minden művében jelen kell, hogy legyen, a missziós lelkület példaadó 
magatartás.” Az alábbiakban Ferenc pápa a Missziós Világnapra írt 
üzenetének gondolatait ismerhetjük meg.
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misszionáriusokat azoknak az egyházak-
nak, amelyek nehézségekkel küzdenek 
– nem ritkán régi keresztény egyházak-
nak –, ezáltal azt a frissességet és lel-
kesedést hozzák magukkal, amellyel ők 
megélik a hitet. Hívom a püspököket, 
a vallásos családokat, a közösségeket, 
hogy segítsék azokat az egyházakat, 
amelyeknek szükségük van papokra, 
szerzetesekre és laikusokra, hogy meg-
erősíthessék keresztény közösségeiket.  

A minden egyházzal való törődés, ame-
lyet Róma püspöke a többi püspökkel 
megoszt, a Pápai Missziós Művek fontos 
munkája révén valósul meg. Feladata, 
hogy minden megkeresztelt ember és 
keresztény közösség missziós tudatát 
felébressze és elmélyítse, figyelmeztet-
ve őket az alaposabb missziós képzés 
szükségességére, és lelkesítve, hogy elő-
segítsék az Evangélium elterjesztését az 
egész világon. 

Sok fivérünk és nővérünk ma is üldöz-
tetést szenved. Nem kevesen az életüket 
is kockáztatják, hogy hűségesek marad-
janak Krisztus Evangéliumához. Imában 
együtt vagyok azokkal a személyekkel, 
családokkal és közösségekkel, akik Krisz-
tus miatt erőszakot és üldöztetést szen-
vednek, és ismétlem nekik Jézus vigasz-
taló szavait: „Bízzatok, én legyőztem a 
világot” (Jn 16,33).

Benedek pápa reményének adott han-
got: „A Hit éve tegye szilárdabbá Krisz-
tus Urunkkal való kapcsolatunkat, mert 
csak Benne van a bizonyosság a jövőre 
nézve, és a hiteles és tartós szeretet ga-
ranciája.” 

Ezt kívánom én is az idei Világmisszió 
ünnepére. Szívből megáldom a misz-
szionáriusokat és mindazokat, akik tá-
mogatják az Egyháznak ezt az alapvető 
feladatát, hogy az Evangélium hirdetése 
a föld minden sarkában hangozzék fel, 
és mi, az Evangélium közvetítői és misz-
szionáriusok megtapasztaljuk „az evan-
gelizálás édes és vigasztaló örömét” (VI. 
Pál, Evangelii nuntiandi, 80).

Vatikán, 2013. május 19. 
Pünkösd ünnepén, Ferenc pápa

Fordította: 
Szabó Bernadett

5Hitterjesztés MűveNÉPEK MISSZIÓJA • 2013. október

2013. május 18-án a PMM 
nemzeti igazgatóinak éves 
konferenciája alkalmából 
találkoztam Ferenc pápával. 
Kérése ez volt: 
„Imádkozzatok értem!”
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A kétnapos rendezvényt Kecskés 
Attila, Pásztó esperes plébánosa nyitot-
ta meg a műemlék Romkertben. A ta-
lálkozó során több egyházközségi cso-
port is bemutatkozott, köztük a pásztói 
Magyar Szentek Katolikus Óvoda és a 
jobbágyi Hit és Fény Vidám Szívek Kö-
zössége. Az első napon előadásokat és 
koncerteket hallhattunk. A Szent Gyer-
mekség Műve missziós csoportjainak 
bemutatkozására a második napon ke-
rült sor. 

Az Úrangyala elimádkozása után Ke-
serű Márta, a Szent Gyermekség Műve 
egyházmegyei koordinátora beszélt 
megalakulásukról és az örvendetesen 
bővülő létszámról. Ezután a nagybár-
kányi Kis Szent Teréz missziós csoport 
következett, akik az „irgalmasság órá-
jában” adták elő névadójukról szóló, 
A szeretet kis útja c. misztériumjáté-
kukat. Nagy sikere volt, mint 2009 óta 
valamennyi előadásuknak országszerte. 

A pásztói missziós gyermekek temp-
lomunk védőszentjét, Szent Lőrincet 
választották névadójuknak, életéből 
mutattak be egy kis jelenetet. A gyer-
mekek szülei is bekapcsolódtak a Szent-
ről szóló pásztói népénekkel, amit a 
gyermekek egyszerű pantomimmal 
elevenítettek meg. Befejezésül Szent 
Lőrinc hűséges szolgálatáról énekeltek. 

Ezt követően Sebastian atya beszélt 
a misszióról és a hit erejéről. Régen – 
mint mondta – idegen országokba vit-
tük az örömhírt az embereknek, s most 
azokból az országokból jönnek hozzánk 
hirdetni a hit erejét. A Gyermekmisszió 
lényege: kis imával, kis lemondással 
gyermekek segítenek a rászoruló gyer-
mekeknek. Szavai áttüzesítették a szí-
veket, méltán kapott nagy tapsot.

A találkozón itt-ott feltűntek a kis zöld 
sapkás gyermekek, segítettek, ahol tud-
tak. Nagy elismerést aratott S. Máté, a 
fiatalok sportprogramjának vezetője. 

A fiatalok virrasztását és szentségimá-
dását a Gável testvérek vezették.

Mind a két nap záró szentmiséjét Beer 
Miklós püspök úr mutatta be, és Var-
ga Lajos segédpüspök úr koncelebrált. 
Tartalmas, szép, lélekemelő két napunk 
volt Pásztón.

Kaposvári Lászlóné, 
a pásztói missziós csoport vezetője

IX. Váci Egyházmegyei találkozó
Pásztó - 2013. június 28-29.
„Ne félj, csak higgy!”

A találkozó során több egyház-
községi csoport mellett az egy-
házmegye Szent Gyermekség 
Műve missziós csoportjai is be-
mutatkoztak.
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A missziók védőszentjének szobrát ünnepé-
lyes keretek között avatta fel Beer Miklós váci 
megyéspüspök úr május 26-án, Nagybárkány-
ban. A szobor Kiss Gábor szobrászművész alko-
tása, amely a Pápai Missziós Művek támogatá-
sával, a helyi Szent Gyermekség Műve missziós 
gyermekcsoportja és néhány jószándékú hívő 
adományából valósulhatott meg.

A Szent Márton templom zsúfolásig megtelt 
a település híveivel és az eseményre érkezett 
vendégekkel: P. Benvin Sebastian, a Pápai Misz-
sziós Művek magyarországi igazgatója, Hol-
ló Mihályné, a Teréz Misszió hazai vezetője, 
Mátraverebély-Szentkút kegyhelyünk képvise-
lője, a környékbeli települések plébánosai, vala-
mint a Váci Egyházmegyében működő missziós 
gyermekcsoportok kis missziósai és fiataljai Rád-

ról, Fótról és Pásztóról. A szentmise ünnepé-
lyességét Borsos Edith operaénekes emelte, 
majd sor került a Teréz Misszió új zászlójának 
megáldására is.

A festői szépségű kis nógrádi faluban külö-
nös szerepe van Kis Szent Teréznek. A helyi 
missziós gyermekcsoport már megalakulá-
sakor védőszentjéül, az egyházközösség pe-
dig a plébánia társvédőszentjéül választotta. 
A település hívei közül idén márciusban többen 
csatlakoztak a Teréz Misszióhoz. Tagjainak hi-
vatása, hogy ismeretlen papokért imádkoznak. 

Egyre többen tekintik meg a szobrot, a gyer-
mekek és az idősek rózsákat hoznak tiszteletük 
jeléül. A plébánia kertje is megszépült, rózsa-
bokrok, parki növények díszítik a környezetet. 
Október 1. előtt a felszentelt szobornál kilen-
cedet mondtak a hívek magyar hazánkért, a 
Szent közbenjárását kérve, hogy az Ő lelkisége 
még közelebb kerüljön az emberekhez, s általa 
megismerjék Isten végtelen szeretetét. 

Dancsák Viktor

Filmajánló: 

T E r é z 
A szeretet kis útja 
Lisieux-i Kis Szent Teréz életéről készült 

film magyarországi bemutatójára októ-
ber 1-jén, az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban került sor. A film magyar szinkronja 
a PMM és a Sarutlan Kármelita Nővérek 
támogatásával készült.

NÉPEK MISSZIÓJA • 2013. október 7Hitterjesztés Műve
Szoborszentelés
„…én egyszerre szeretném az Evangéliumot 
hirdetni mind az öt világrészben egészen a 
legeldugottabb kis szigetekig!” Lisieux-i Kis Szent Teréz

Lisieux-i Kis Szent Teréz születésének 
140. évfordulóját ünnepeljük ebben az 
évben. A nagybárkányi egyházközös-
ségben szoborszentelésre került sor.

Kis Szent Terézről, a missziók egyik vé-
dőszentjéről magyar nyelven még nem 
jelent meg széles olvasórétegnek szóló 
szövegválogatás. Magyarországi misszi-
ós szolgálatom alatt többen szóvá tették 
ennek hiányát. A még idén megjelenő Bre-
viárium Teréz legfontosabb és legszebb 
gondolataiból nyújt válogatást az év min-
den napjára, imádságokkal és fényképek-
kel kiegészítve. Dancsák Viktor nagybár-
kányi hittanár megimádkozva válogatta 
ki ezeket a szövegeket. Az összeállítást a 
magyarszéki kármelita nővérek lektorálták. 
Ajánlást Beer Miklós és Katona István püs-
pökök írtak. Őszintén remélem, hogy sok 
ember gazdagodhat általa. 

Sebastian atya

Megvásárolható a katolikus könyvesbol-
tokban. Megrendelhető a kiadóknál:

Pápai Missziós Művek
1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
Tel./Fax: (+36) 1/226 4610
E-mail: pmmmisszio@gmail.com

Sarutlan Kármelita Nővérek
7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.
Tel.: (+36) 72/581-460
www.karmelita.hu

Könyvajánló: 

Kis Szent Teréz Breviáriuma
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Hálaadó szentmise keretében, 2013. június 1-én ünnepeltük 
Beer Miklós püspök atyánk 70. születésnapját. A váci egyház-
megye missziós gyermekeinek népes csapata is felköszöntöt-
te főpásztorunkat, akinek oly sokat köszönhetünk. 

A gyermekek Fótról, Bagról, Hévízgyörkről, Máriabesnyőről, 
Nagybárkányból, Pásztóról, Rádról és Vecsésről érkeztek Vác-
ra, a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, hogy énekkel és 
rózsaszálakkal köszöntsék a püspök atyát. Fő ajándékuk a fo-
tóalbum volt, amelyben a missziós munkájuk négy éve látha-
tó. A sok szép élmény, jótett és táborozás nem születhetett 
volna meg püspök atya támogatása nélkül. A szentmise után 
a kis missziósok meghívást kaptak a püspöki palotában tar-
tott agapéra is.

Isten tartsa meg Püspök atyát jó egészségben! A hat éves 
kis missziós, Zboroczki Lilla szavaival köszöntjük:

Keserű Márta

Püspök atyánk 70 éves

A sikeres csere-diák akciók során érté-
kes szálak szövődhetnek a messzi tájak 
családjai és gyermekei között, amelyek 
kitágítják a szívünket, és egy kicsit meg-
élhetjük a titkot, hogy mi mindannyian 
Krisztus misztikus testét alkotjuk. 

Sok-sok izgalmas tervezés és szerve-
zés után az ötlet valósággá vált, és 2013. 
július 2-án tíz missziós gyermeket és 
kísérőiket fogadhattuk a repülőtéren. 
Megérkezésük után Fótra utaztunk, a 
közösségi házban már nagy izgalom-

mal, szeretettel és finomságokkal vár-
ták a fáradt kis vendégeket. A játékos 
bemutatkozás során a kezdeti elfogó-
dottság és a nyelvi nehézségek hamar 
feloldódtak.

Gazdag és változatos programokat 
állítottunk össze, hogy rövid egy hét 
alatt sok jó élményben legyen részük. 
Jártunk a veresegyházi Medvefarmon, a 
Szentendrei skanzenban és a Marcipán 
Múzeumban is. Budapesten elmentünk 
a Szent István Bazilikába, a Gellérthegyi 
Sziklatemplomba és a Mátyás-templom-
ba. A Pápai Missziós Művek központját 
is felkerestük. Osztatlan sikert aratott a 
hajózás és a visegrádi bobozás is. 

A jó hangulatú, vidám búcsúesti va-
csorára a Rád-i sportcsarnokban került 
sor, a magyaros ételek nagy sikert arat-
tak. Búcsúzáskor a gyermekeket kísérő 
Salvinu atya örömmel köszönte meg a 
jól szervezett, gazdag és értékes prog-
ramokat, a kis missziósok között kiala-
kult barátságokat. Jövőre ők várnak 
minket Máltán! 

Keserű Márta
a Váci egyházmegye 

missziós koordinátora 

Máltai–magyar Szent Gyermekség 
találkozó Fóton és rádon

Két éve szerveződik ez a találkozó. Sebastian atya segítségével kerül-
tünk kapcsolatba az ottani missziós gyermekközösségekkel.

Miklós püspök 70 éve
Születtél e földi létre.
Imádkozunk Istent kérve,
Tartson meg még sok-sok évre!

Jó szíved van, sokan mondják,
Megosztod az árva gondját.
A szegényt is szereted,
Megáld érte Istened.
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Négy korosztály, négy alvó helyszín, 
osztott programok – mindez inkább 
csak a szervezőknek okozott több és 
gondosabb előkészítést. Ennél sokkal 
lényegesebb, hogy a tábor négy és fél 
napja alatt minden eddiginél erősebben 
éltük meg a választott üzenet lényegét: 
a közösségben végzett együttmunkál-
kodás örömét és felelősségét, és mind-
ezeken Isten áldását.

Az egyes napok egy-egy vezérgon-
dolatot kaptak: „HISZEM”, „TESZEM”, 
„VISZEM”. Ezek a szavak arra szolgál-
tak, hogy még jobban elősegítsék és 
megerősítsék a hit, a cselekvés és a kül-
detés átélését, hogy észrevegyük a lehe-
tőséget a tettekre, és sohase tévesszük 
szem elől, hogy Jézus küldetést bízott 
ránk. 

Táborunkat a Magyarok Nagyasszo-
nya oltalmába helyeztük. A csoportok 
– tizenegy gyermek- és két ifjúsági cso-
port – egy-egy magyar szentet vagy 
boldogot, vagy szentéletű személyt vá-
lasztott példaképül. Esti imáinkban az 
ő közbenjárásukat is kértük, hogy célja-
inkat, tetteinket Isten tetszésére és az 

emberek örömére megvalósíthassuk. A 
záróesten a csoportok választott példa-
képük életéből vett rövid jelenetet mu-
tattak be, hogy a táborozók közelebbről 
is megismerhessék őket. 

A mottóul választott mondatot: „A hit 
tettek nélkül olyan, mint a terméketlen 
fa”, egyik nagyon tehetséges missziós 
gyermek festményével is megjelenítet-
tük. Érkezéskor mindenki felírhatta ne-
vét és felajánlását egy kézlenyomatra, 
virágra vagy gyümölcsre, a kisebbek 
színezéssel és rajzzal jelölték saját hoz-
zájárulásaikat. A kezdetben kopár fa 
– ahogy gyűltek a táborlakók – egyre 
több tenyérrel, virággal és gyümölccsel 
gazdagodott. 

A tábor ideje alatt szinte „elfoglaltuk” 
Bakonyjákó templomát, amely nemcsak 
a mindennapi szentmiséink, hanem az 
előadások helyszínéül is szolgált. Vasár-
napi szentmisénket Márfi Gyula veszp-
rémi érsek atya mutatta be, aki missziós 
táboraink örökös vendége és a misszió-
sok nagy barátja. Utána vendégünk ma-
radt még ebédre és egy barátságos 
ping-pong rangadóra is. 

Hétfőn este Bodnár Attila atya, idei 
táborunk parancsnoka görögkatolikus 
szent liturgiát mutatott be. Ezt követő-
en gyertyás körmenetben vittük el az 

Oltáriszentséget a falu négy legfonto-
sabb kereszteződésében álló keresztek-
hez, bevonva a falu lakosságát táborunk 
lelkiségébe. Kedden, augusztus 13-án, 
Attyapusztán, Renato atya újmiséjén a 
világi karmeliták hagyományos ünnepé-
re érkezett zarándokokkal ünnepeltünk 
együtt. A záró szentmisét vendéglátónk, 
Rudi Péter plébános atya mutatta be.

Nagy ajándéka volt a tábornak, hogy 
négy szerzetesnővér is velünk tartott: 
Blandina ssps nővér, az IMT koordináto-
ra mellett Antonia nővér az Assisi Szent 
Ferenc Leányai kongregációból, vala-
mint Zsuzsa és Ágnes nővérek Sárospa-
takról a Szent Erzsébet Nővérek kong-
regációból. Ők nemcsak színesítették a 
tábor életét, hanem aktív résztvevői is 
voltak – ki-ki karizmája és lehetőségei 
szerint.

 
A hitből fakadó cselekedetek már a tá-

bor előkészítésének legelején a legválto-
zatosabb formákban nyilvánultak meg. 
Rudi Péter atya, Bakonyjákó plébánosa 
és egyházközössége befogadták tábo-
runkat; a helyi missziós csoport kísérője 
Nyőgér Dezsőné, Anna, a környékbeli 
települések missziós gyermekeit és fi-
atalságát fogta össze; Bakonyjákó Ön-
kormányzata és polgármestere önzet-
lenül ajánlották fel számunkra az iskola 
épületét; a helyi Vendégház tulajdonosa 
saját kertjét ajánlotta fel a sátorozók 

„TESzEM”

„HISzEM”

Nyári tábor Bakonyjákón
XVI. Benedek emeritus pápa nagyböjti üzenetéből vett mottóval 
– „A hit tettek nélkül olyan, mint a terméketlen fa”– került sor a 
Szent Gyermekség Műve ötödik nyári táborára. A közel 180 fős tábor 
az eddigiekkel összehasonlítva sok tekintetben különleges volt.
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számára; a legkisebbek, az „ovis szek-
ció” pedig Éva asszony jóvoltából kapott 
kényelmes és nyugodt szálláshelyet. 

Bakonyjákó fiataljai –  nemcsak misszi-
ósok – nagy odaadással és sok energiá-
val segítettek a szálláshelyek kialakításá-
ban, a takarításában és a cipekedésben.

Bőséges és finom étkezésünkről az 
iskola konyhájának dolgozói – élükön 
„konyhás Ferivel” – gondoskodtak fá-
radhatatlanul. A tábor lebonyolításához 
számtalan nagylelkű segítséget kaptunk 
a különböző szolgáltatóktól és a helyi 
lakosságtól. Mindez ismételten igazolta 
és nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy 
az Isten országáért ma is nagyon sokan 
tesznek, de nem földi ellenszolgáltatá-
sért, hanem égi gyümölcsökért.

A hitből fakadó tettek és a közösség-
ben, a közösségért végzett munka a tá-
bor ideje alatt vált még nyilvánvalóbbá. 
Az Ifjúsági Missziós Társulat – a SZGYM 
korosztályánál idősebb – fiataljai olyan 
komoly és felelősségteljes munkát vé-
geztek, amely nélkül a tábort aligha tud-
tuk volna lebonyolítani. Közülük kerültek 
ki a sportért, reggeli imáért, kézműves 
foglakozásokért felelősök, sőt segéd-
keztek az étkezések idején, biztosítot-
ták a fürdőszobák tisztaságát és elláttak 
még számtalan egyéb szolgálatot a ki-
sebbek körül. 

Mindez a sok élmény, program és te-
vékenység azonban csupán egy öncélú 
nyaralás lett volna, ha nem tekintenénk 
alapvető célunkra, küldetésünkre. Jé-
zustól arra kaptunk meghívást, hogy 
menjünk el a világ végéig és hirdessük 
az Örömhírt. A Szent Gyermekség Műve 
missziósai az idén Bakonyjákón és kör-
nyékén igyekeztek ezt megvalósítani. 

„VISzEM”
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Mind a szentmiséken, mind az esti 
gyertyás körmeneten sokan vettek részt 
a faluból, olyanok is, akiknek a családjá-
ban – még – senki sem missziós. Tábo-
runk nyitva állt minden érdeklődő előtt. 
A tábort segítő helyiek közül sokan, 
vallásos meggyőződés nélkül is, a tábor 
végén meghatottan mondták: fellelkesí-
tette őket ez a sok vidám gyerek, a közös 
ünneplések, a komolyság és a vidámság 
harmóniája – mindezt Jézus nevében. 

Az egésznapos kirándulás alkalmá-
val „kiléptünk a világba”, elhagytuk 
viszonylag zárt táborunkat és Bakony-
jákót. Először világi hívők közössége, 
zarándokok előtt jelent meg a 180 zöld-
sapkás missziós a karmelita kegyhelyen, 
Attyapusztán. Öröm volt nézni és halla-
ni, mennyire megerősítette őket a sok 
gyerek és a fiatalok zenei szolgálata.

A délutánt egy teljesen világi környe-
zetben, a Kislődi Sobri Kalandparkban 
töltöttük, ahol megszámlálhatatlan 
játék, élmény várta a táborozó misszi-
ósokat. A Kalandpark látogatói közül 
többen is odajöttek hozzánk érdeklőd-
ni, kérdezgetni, hogy kik ezek a zöld 
sapkások. Meghallván válaszunkat, 
hogy katolikus missziós gyermekek, 
akik év közben imádkoznak és ado-
mányokat gyűjtenek ismeretlen és 
náluk rosszabb sorsú gyermekek ja-
vára, elgondolkoztak a hallottakon. 

A szép és élményekkel teli délután 
végén, a visszaindulás előtt a hatalmas 
parkban magunkkal hozott hangosbe-
szélőből felhangzott a gyermekek által 
jól ismert, gyülekezőre hívó harangszó, 
amire a szélrózsa minden irányából el-
kezdtek összefutni a gyermekek. Ennek 
láttán egy pillanatra mintha megállt vol-
na az idő a Kalandparkban. 

A Szent Gyermekség Műve missziós 
gyermekei valóban jelek a világban.

K. M.
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A Szent Gyermekség Műve missziós gyermekcsoportjai pedig – jelmondatuk-
hoz híven – kis imával és kis áldozattal járulnak hozzá az év projektjének misszi-
ós céljaihoz. A gyermekek naponta imádkoznak a missziókban gyakran súlyos 
körülmények között élő gyermekekért és az ott dolgozó misszionáriusokért. 
Lemondásaikból összegyűlt adományaikat a PMM segítségével juttatják el hoz-
zájuk.

Az éves projekt céljait minden jólelkű ember támogathatja a 
11600006-00000000-27778649 számlaszámra küldött adományaival.
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A Pápai Missziós Művek minden 
évben választ egy kiemelt támo-
gatási programot a világegyház 
missziós területeiről. E konkrét 
programok – azaz projektek – ér-
dekében lelki és pénzbeli támo-
gatásra buzdít.

Kis imával és kis áldozattal
Kiemelt projektjeink

Segítségünkkel most már 
kerül valami a fazékba

Nagyhéten idén meghirdettük a 
missziós csoportok körében Belső-
Somogy egyik legszegényebb körze-
tében élő gyermekek támogatását. 
Somogysámsonban és a környező fal-
vakban élő több száz gyermek hétvé-
geken és az iskolai szünetek idején ki-
zárólag az Alapítvány ingyenkonyháján 
keresztül kap enni. 

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapít-
vány konyhát létesített a cigánytele-
pen, ahol mintegy 120 gyermek kaphat 
naponta egy-egy tál meleg ételt. „Ez a 
konyha már hónapokkal ezelőtt elké-

szült, de eddig még semmi nem került a fazékba” – mondta 
Somos László atya, az alapítvány vezetője. 

A PMM rendkívüli élelmiszer- és támogatásgyűjtési akci-
ót indított, amelyhez a missziós gyer-
mekcsoportok is csatlakoztak. Az 
összegyűlt tartós élelmiszereket és 
ajándékokat Beer Miklós váci megyés-
püspök áldotta meg Máriabesnyőn, a 
váci egyházmegyében működő misszi-
ós gyermekcsoportok találkozóján.

Az adományokat május 22-én juttat-
tuk el a kaposfői Szent Vendel plébá-
niára. Nagy öröm számunkra, hogy se-
gítségünkkel a következő hétvégeken 
kerül valami a fazékba. Hálás köszöne-
tet mondunk minden gyermeknek és 
azoknak a testvéreknek, akik szívesen 
és szeretettel támogatták kérésünket.

A Szent Gyermekség Művének a 
2013/2014-es évekre szóló kiemelt 
támogatási projektje ismét Afriká-
ba vezet bennünket. A St. Charles 
Lwanga missziós iskola, Kenyában 
az Isioloi Egyházkerület Kiwanjani 
falujában működik. Ide a környéken 
élő és a nagyvárosokból kiszorult 
nagyon szegény családok gyermekei 
járnak, akik az Egyház támogatásával 
tanulás mellett napi élelmezéshez is 
jutnak. 

Kiwanjani plébánosa Stephen 
Muchunku Marius – mindenki csak 
Steve atyának szólítja – így jellemzi 
az iskola és a gyermekek helyzetét: 
„A plébánia a reménység központja 

a szegény, gyenge és árva gyerme-
kek számára, akiknek csak az isko-
lánkban kapott napi két étkezés a 
táplálékuk.” Sok árva és alultáplált 
gyermek jár ebbe az iskolába, aminek 
az oka főként az elvándorlás. A szü-
lők, a jobb megélhetés reményében 
a távoli nagyvárosokba vándorolnak, 
mert a terület a korábbi évtizedek-
ben folytatott intenzív szénégetés 
miatt teljesen elsivatagosodott. A 
gyermekeiket otthon hagyják az idő-
sekkel.

A St. Charles Lwanga iskolában a 
gyermekek rizsből és mogyoróból 
főzött kásaféleséget kapnak. Az élel-
mezést kizárólag adományokból tud-
ják megoldani. „Sok a gondunk, mert 
csupán a jóakarók támogatásától 
függünk. Néha semmit sem kapunk, 
máskor nagyon keveset. Az Önök se-
gítségével biztosítani tudjuk a gyer-
mekek élelmezését az iskolában, ami 

„éhes voltam, 
és adtatok ennem” 
(Mt 25,35)
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Egy éve már...

A Szent Gyermekség Műve kiemelt projektje a 2012/2013-
as évben a Kárpátalján, Beregújfaluban épülő új kápolna 
és közösségi ház támogatása volt. A projekt lezárásaként 
Michels Antal atya és Bunda Szabolcs hitoktató beszámolót 
küldött arról, hogy mi minden történt időközben.

Egy év telt el, amióta a beregújfalui egyházközösség új 
templomát felszentelte Majnek Antal püspök atya. Ez alatt 
az idő alatt négy gyermek és tíz felnőtt járult elsőáldozás-
hoz megfelelő felkészülés és gyónás után. Hetente egy 
alkalommal vesznek részt a gyermekek és a felnőttek a 
hittanórákon, és készülnek az elsőáldozásra. A hittanórák-
ra mindig sok gyermek jön, a legkisebbek közül is. Felnőtt 
hittanra már kevésbé jönnek el, de néhányan hűségesen 
járnak. 

Amióta felépült az új kápolna, a szentmisékre és igelitur-
giákra határozottan többen jönnek el, mint amikor még 
házaknál gyűltünk össze. Egy kedves adakozó jóvoltából a 

templom kapott egy szintetizátort, így a hívek a miséket vé-
gig tudják énekelni, ami számukra igen fontos.

A beregújfalui cigánytábor számára nagy öröm és va-
lódi ajándék lett a tábor közepén álló templom. Hitükben 
megerősítést nyertek, és maguk is vallják, hogy Isten nem 
hagyta el, csak próbára tette őket. Adja az Isten, hogy minél 
többen meghallják ott is Isten hívó szavát!

megváltoztatja életüket. Folytathat-
ják a tanulást, így később munkához 
juthatnak és felépíthetik a jövőjüket. 
Azért kérjük adományaikat, hogy 
jobbá tegyük a St. Charles Lwanga 
Kiwanjani plébánia szegény gyerme-
keinek életét” – írja Steve atya.

A Szent Gyermekség missziós gyer-
mekcsoportjai – jelmondatukat élet-
re váltva – imáikkal és lemondásaikkal 
az ide járó kisgyermekek életesélyei-
nek javításáért fognak munkálkodni. 

A Pápai Missziós Művek a követ-
kező évben az iskola támogatására 
adománygyűjtő akciókat szervez. 
A 2014. évre kiadott falinaptár is ezt 
a célt szolgálja. Mindazok, akik a 
naptárt megvásárolják, támogatják a 
St. Charles Lwanga iskola élelmezési 
programját. Emellett természetesen 
köszönettel fogadjuk kedves Olva-
sóink nagylelkű pénzadományait is a 
megadott számlaszámra.
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A fiatalok az ország különböző pont-
jairól érkeztek: Nagybárkányból, Pász-
tóról, Márkházáról, Nyíregyházáról, 
Hajdúdorogról, Bakonyjákóról, Győrből, 
Dunakesziről, Budapestről, Pécsről, Fót-
ról, Tárnokról, Nagykozárról. A táborun-
kat Sebastian atya és Blandina nővér 
fogták össze. Emellett nagyon sokat se-
gítettek a szervezésben Bencze Babett és 
társai.

Az önismeret kalandja, felfedezni önma-
gam – ez vonzott a Püspökszentlászlón 
tartott találkozóra. Nagyon megérintett a 

téma, aktuálisnak éreztem életemben az 
önismeretszerzést, a személyiségfejlődés 
és -fejlesztés gondolatkört.

Minden ember életében, személyisé-
gének kibontakozása idején felbukkan az 
alapvető kérdés: Ki vagyok én? Mi végre 
élek? Mi a dolgom a világban? Értelmet ke-
reső keresztény fiatalként érdeklődéssel 
vártam a műhelybeszélgetéseket.

A műhelymunka bemutatkozással kez-
dődött. A résztvevők beszéltek maguk-
ról és arról, hogy mi vonzotta őket ide. A 
foglalkozások – műhelymunkák – során a 
szavak mellett a kommunikáció más esz-
közeit is használtuk: a mozgást, a mozdu-
latot és a táncot. A térrel való ismerkedés 
során érdekes tapasztalatra tettünk szert, 
amikor kipróbálhattuk a ritmus, a látás, a 
vakság, a közelség és távolság adta lehe-
tőségeket, és egyben megtapasztalhat-
tuk a bennük és rajtuk túl ható üzeneteket 
önmagunkról, viszonyainkról. 

Az előadások és a hozzájuk hangolt 
gyakorlatok végrehajtása segített észre-
venni belső megmozdulásainkat, erőssé-
geinket, gyengeségeinket, illetve azt is, 
miként reflektáljunk rájuk. Lehetőségünk 
volt átgondolni hitünket, életünket. Meg-
ismerkedtünk a „szeretetnyelvekkel”, 
melyeknek ismeretében érthetőbben tud-
juk kifejezni szeretetünket magunk és tár-
saink számára, könnyebben találhatunk 
megoldást konfliktusainkra. 

A kiscsoportos megosztásokban helyet 
kaptak a személyes megérintettségek 
és a csoportélmények is. A kiscsoportos 
foglalkozások nagyon fontosak voltak 
számomra, meglepődve tapasztaltam 
milyen könnyen és mélyen meg tudtunk 
nyílni egymás előtt. Elgondolkodtató volt 
hallani a különböző véleményeket. Az elő-
adások sorát követő foglalkozásokban az 
egyéni elgondolásokból egy közös alkotá-
son keresztül megérkeztünk a közösségi 
dimenzióba. Jól felépített és előkészített 
műhelymunkában vehettem részt, amely 
egyensúlyt teremtett bennem az elmélet 
és gyakorlat között. 

Nem kevesebbre vállalkoztunk, mint 

Kilépni önmagunkból
14 Szent Péter Apostol Műve

Az Ifjúsági Missziós Társulat (IMT) első, nyári összejövetelét 2013. júli-
us 22-25. között tartotta Püspökszentlászlón. A műhelymunka témája 
az volt, hogy hogyan lépjenek ki az értelmes életet kereső fiatalok 
önmagukból, és hogyan induljanak el a másik felé, hogyan készülje-
nek fel kortársaik animálására.
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hogy feltárjuk saját belső értéktárunkat, 
másképp szólva „kincsestárunkat”. Eb-
ben a műhelyfoglalkozások vezetői segí-
tettek bennünket, kizökkentettek a meg-
rögzött, megszokott nézőpontunkból, 
és megtanítottak arra, hogyan nézzük 
magunkat kívülről. Új perspektívát kínál-
tak identitásunk felfedezéséhez, sőt az 
embertársaink felé való megértőbb oda-
forduláshoz, elősegítve egy másfajta talál-
kozást a Másikkal. A jó társas kapcsolatok 
fejlődéséhez fontos megtalálni önmagun-
kat, a saját utunkat. Most már tudom, 
hogy ez megharcolt elköteleződést jelent. 

A műhely központi témája alapján – ön-
ismeretszerzés, személyiségfejlődés és 
-fejlesztés – megállapítottuk, hogy iden-
titásunk hosszú fejlődés során alakul ki. 
Keresztényként megerősödtem abban, 
amit Szent Ágoston Vallomásaiban olvas-
hatunk a kereső emberről: az önismeret 
egyedüli forrása Isten ismerete rólunk. 
Helyes önismeretre az vezet el, ha úgy 
ismerjük meg magunkat, ahogyan Isten 
ismer bennünket, ami szeretetéből fa-
kad. Ez a szeretet megérinti az embert, 
aki saját lényének mélyeit kutatja, és 
felkelti a vágyát a viszonzásra. A szere-
tet meghívottjának lenni fantasztikus 
dolog. 

Köszönöm az élményeket és a kapott 
képet önmagamról.

Szép Erzsébet
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12.Világmisszió Országos Ünnepe
9:30
Közös éneklés, dicsőítés

10:00
Burbela Gergely SVD 
provinciális atyának 
és Benvin Sebastian Madassery SVD, 
a PMM igazgatójának köszöntője 

10:30
„Misszió: a Hit kérdése” 
Dr. Kiss-Rigó László 
püspök atya előadása 

11:30
Ünnepi szentmise, 
főcelebráns: Dr. Udvardy György  
pécsi megyéspüspök atya

Ebéd után a gimnázium 
dísztermében folytatódnak 
a programok.

14:00
Indiai kulturális műsor

15:00 
A nagybárkányi 
Szent  Gyermekség Műve 
csoport előadása

16:00
Kongói műsor

16:30
Záró hálaadás

„Misszió: a Hit kérdése”
a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban 

és a Szent Imre Gimnázium dísztermében. 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Belépődíj nincs! 
A program költségeire és 

a verbiták indiai Asha Jyothi AIDS 
központja számára anyagi támogatást szívesen 

fogadunk és hálásan köszönünk!

Isteni Ige Társasága
TEL.: 0630/418-9196
www.verbita.hu

Pápai Missziós Művek
TEL.: 0630/558-6339
www.papaimisszio.hu

2013. október 12.

Lap apostolokat 
keresünk!

Magazinunk terjesztéséhez szeretettel várjuk nagylelkű adomá-
nyozóink és támogatóink jelentkezését. Fontosnak tartjuk, 
hogy a magazin missziós lelkülete, a világmisszió hírei eljus-
sanak mindazokhoz, akik szívesen olvasnák a jövőben kiadvá-
nyunkat. Jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

P. Benvin Sebastian svd
Pápai Missziós Művek, 
1223 Budapest,  Jókai Mór u. 14.
e-mail: pmmmisszio@gmail.com
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– Főtisztelendő Püspök Atya! Kérem, 
beszéljen egy kicsit magáról: hol szüle-
tett, kik voltak a szülei, vannak-e testvé-
rei, mikor lépett be a szemináriumba és 
mikor szentelték pappá?

– Nagyon szívesen válaszolok ezekre 
a kérdésekre. Édesapám Katona Imre, a 
MÁV-nál dolgozott. Nagy tisztelője volt 
Jézus Szentséges Szívének. Édesanyám 
földműves családból származott, egy-
szerű falusi asszony volt. Nagyon sze-
rette a Szűzanyát. Mindketten sokat 
imádkoztak. 1920-ban kötöttek házas-
ságot és elhatározták: annyi gyermeket 
vállalnak, amennyit a Jóisten ad. Hála 
Istennek tízen vagyunk testvérek. Egyik 
legnagyobb ajándéknak tartom azt a jó 
családi légkört, amiben felnőttem. Szü-
leink nagyon jó példát adtak nekünk, 
gyermekeiknek. A családunk mindig Tá-
piósülyben élt, csak 2-3 évig laktak Nagy-
kátán és én ott születtem.

Szegeden érettségiztem, utána, 1948-
ban jelentkeztem a Szegedi Papnevelő 
Intézetbe. Öt évig tanultam és készül-
tem a papi szolgálatra. Ez az öt év életem 
legszebb évei közé tartozik. Boldogok 
voltunk a szemináriumban annak ellené-
re, hogy kint – politikai síkon – mi min-
den zajlott. 1953-ban szenteltek pappá.

– Nemrég ünnepelte pappá szentelésé-
nek 60. évfordulóját. Milyen érzés 60 éve 
papnak lenni?

– A Jóistennek ez egy nagyon nagy 
ajándéka. Nem az én érdemem. Isten 
adott egészséget, azután lehetőséget 
arra, hogy papi szolgálatot végezzek 
mind a mai napig. Ebben az évben volt 
csakugyan 60 éve annak, hogy pappá 
szenteltek. Nagy hálával tartozom a Jó-
istennek azért, hogy megőrzött hivatá-
somban és végezhettem a papi és püs-
pöki szolgálatot.

– Szívügye a misszió, a rászorulók segí-
tése. Miért?

– Mi szegényen éltünk. Tudom, mit 
jelent a szegénység, amit különösen a 
háborús évek alatt tapasztaltunk meg. 
Tíz évvel ezelőtt mutattam be az arany-
misémet. Ilyenkor elhalmozzák a papo-
kat ajándékokkal. Azt kértem, hogy ne-
kem ne adjanak semmiféle ajándékot. 
Amit arra szántak, azt pénzben adják 
át. Elküldöm Afrikába, éspedig Szudán-
ba, a Pápai Missziós Műveken keresztül. 
Hallottam és olvastam arról, milyen sok 
gyermeket rabolnak el, fiúkat és lányo-
kat, akiket katonának képeznek ki és 
gyilkolásra tanítják meg őket. Megtud-
tam, hogy ki lehet váltani gyermekeket 
ebből a rettenetes állapotból, kegyetlen 
rabszolgasorsból. Aranymisém alkalmá-
val másfél millió forintot tudtam erre a 

Jézussal éljük 
az életünket!
Interjú Katona István püspök atyával

Dr. Katona István egri segédpüspök urat a Püspöki Konferencián vég-
zett munkája közben kérdeztük életéről, hivatásáról és a missziókról. 
Kértünk tőle üzenetet életünk irányítására.
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célra elküldeni Rómába, a Pápai Misszi-
ós Művekhez. Ez nagy örömet jelentett 
számomra. Rómából azt az üzenetet 
kaptam, hogy több gyermeket is kivál-
tottak, akik határtalanul örültek, boldo-
gok voltak.

Már gyermekkoromban sokat hallot-
tam a missziókról. A missziós gyűjtés 
rendszeres volt az Egyházban, missziós 
vasárnap alkalmával. Ismertem egy je-
zsuita atyát, aki a kínai misszióba ment. 
Megcsodáltuk és sokat imádkoztunk 
érte. Verbita atyákkal többször is talál-
koztam, akik beszéltek missziós életük-
ről, tapasztalataikról, élményeikről.

Elmondok egy történetet, amit Halász 
Lajos verbita atyától hallottam: „Mint-
egy 30 éven át végeztem missziós szol-
gálatot a Fülöp-szigeteken. Az őslakók-
nak hirdettem az Evangéliumot. Egyszer 
egy törzsfőnököt hoztak hordágyon 
erős, izmos fiatalok, 30 kilométeren át. 
Hihetetlenül nagy és fáradságos utat 
tettek meg. A törzsfőnök így szólt hoz-
zám: ‚Sokat beszélt nekünk Jézusról... 
Közel van a halálom. Szeretnék meg-
keresztelkedni.’ Gondoskodtam arról, 
hogy kórházba kerüljön, fehér ágyba 
fektették, tiszta ruhába öltöztették. Fel-
készítettem a keresztelésre, és a szent-
ség felvétele után nemsokára meghalt. 
Arra gondoltam, hogy ezért az egyetlen 
emberért érdemes volt misszióba men-
nem.” A magyar misszionáriusok gyö-
nyörű munkát végeztek Amerikában, 
Afrikában, Ázsiában.

Gyémántmisém alkalmával ismét azt 
kértem, hogy ajándék helyett segítsék 
az afrikai éhező gyermekeket. Egymil-
lió forintot sikerült így eljuttatni Benvin 
Sebastian atyának, aki a Pápai Missziós 
Művek igazgatója Magyarországon. Ő 
Kenyába küldi a támogatást, ahol óvo-
dások egy éven át kapnak reggelit, ebé-
det és vacsorát. A 2014. évi falinaptáruk 
éppen a kenyai missziót mutatja be, 
ahová a segítség érkezik.

– A hívek nagy szeretettel gondolnak 
Önre. Ön szerint mi a legfontosabb az 
életünkben?

– Legfontosabb? Nagyon sok fontos 
feladatunk van. Megemlítem azt, amit 
XVI. Benedek pápa mondott egy interjú 
alkalmával. A riporter feltette a kérdést: 
„Mit akar tőlünk Jézus?” A pápa négy fel-
adatot jelölt meg: „Krisztus azt várja tő-
lünk, hogy higgyünk neki; engedjük, hogy 
vezessen minket; Jézussal éljük az éle-
tünket és legyünk hasonlók Jézushoz.”  

– Mit üzen az olvasóknak?

– Olvassák a Szentírást. Lelki szemük-
kel lássák Jézust. Hallgassák szavait, 
tanítása szerint éljenek és így találkozni 
fognak Vele. Így életük értékesebb és 
mások számára is áldás lesz. Örömmel 
segítsék itthon a rászorulókat, de jó szív-
vel támogassák a missziókat is.

– Köszönjük a beszélgetést.

Az interjút készítette:
Szabó Mária Klementina

MISSZIÓS MISESZÖVETSÉG
a verbitáknál

Drága kincs önmagunk és mások számára.
„Az Eucharisztia Jézus üdvözítő jelenléte a hívõk közösségében, és mint lelki táplá-
lék az Egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat történelmi zarán-
dokútján.” 

(II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia 9)

A szentmise az a kincs, amelyben Jézus Krisztus érted és értem, vagyis értünk ajánl-
ja fel önmagát az Atyaistennek. Az igazi áldozatos szeretet iskolája, amelyben általa 
és vele együtt imádkozhatunk önmagunk és mások szükségleteiért. Élő és elhunyt 
szeretteinket azzal ajándékozhatjuk meg, hogy mindennap misét mondatunk értük. 
A miseszövetségi tagság által napi hét szentmisében ajánlhatjuk Istennek a hozzánk 
közel állókat. A miséket verbita missziós atyák mondják a világ különböző tájain. 

Bankszámlaszám: 
11600006–00000000–12713314

A miseszövetségbe lépés egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulással történik, mellyel a 
szegény országok missziós munkáját segítjük. 

További információ és csekk igénylés:
Isteni Ige Társasága – Missziós Titkárság • Magung Fransis svd 
9731 Kőszeg, Park u. 1.  • verbita@verbita.hu • 06–30/418–9196
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Jessie-t, a 10 éves, örömtől sugárzó 
kislányt két maszkos, motoros férfi le-
lőtte az utcán, amikor éppen kilépett a 
Kairó keleti részén lévő templomból. Ez 
a gyilkosság mély sebet hagyott nem-
csak a keresztények, hanem valójában 
sok egyiptomi szívében is. A kislány 
egyetlen bűne, hogy keresztény volt. 
Ezt bizonyítja, hogy akkor lőtték le, ami-
kor elhagyta a templomot. 

Nem titok, hogy a keresztények Egyip-
tomban nagy árat fizetnek a politikai isz-
lámmal való szembenállásukért és a pol-
gári demokratikus állam támogatásáért. 
A Muzulmán Testvériség támogatói ezt 
torolják meg a gonosz, vég nélkülinek 
látszó gyűlöletháborúval. Következmé-
nye a számtalan támadás a kereszté-
nyek, templomaik, otthonaik, vagyonuk 
és üzleteik ellen.

A romboló erőszak hulláma söpört vé-
gig Egyiptomon 2013. augusztus 14-én, 
amikor a kormány megkísérelte eltávolí-
tani pozícióikból az elűzött elnök, Moha-
med Morsi embereit. Azóta támadások 
érik az ortodox, katolikus és evangélikus 
templomokat, valamint a keresztény in-
tézményeket. Az iszlamisták több mint 
50 templomot gyújtottak fel vagy rom-
boltak le, részben vagy teljesen. Felgyúj-
tották sok kolostorunkat, a nővéreket is 
megtámadták. Leégtek és rombadőltek 
iskolák, árvaházak és más intézmények. 
Erre a sorsra jutott több mint 70 épü-
let, üzletek százai, több gyógyszertár, 

szálloda, autóbusz és autó, amelyek a 
keresztényekhez tartoztak. Megtámad-
tak közintézményeket, és sok embert 
megöltek.

Mindezen erőszak és kegyetlenség 
példamutató reakciót váltott ki püs-
pökeinkből és az emberekből: Őexcel-
lenciája Boutros Fahim, Minia püspö-
ke, akinek a templomát a Muzulmán 
Testvériség támogatói porig égették, 
kijelentette: „Felgyújthatjátok összes 
templomunkat, mi mégsem gyűlölünk 
benneteket”. Makarios Tewfik, Ismailia 
püspöke szentmisét mondott a leégett 

szuezi templomban, a gyermekek pedig 
az oltárnál zászlókkal a kezükben mond-
ták: „Felgyújtottátok templomunkat, 
de mi imádkozunk értetek”. Miniában 
a gyermekek a leégett árvaház falára 
felírták: „Felgyújtottátok iskolánkat, 
Isten bocsássa meg nektek”. Azonban 
nem egy példát lehet látni arra is, hogy 
a muzulmánok megvédik a kereszténye-
ket és templomaikat. A Muzulmán Test-
vériség tagjai még egy imámot is meg-
vertek, mert társaival együtt az egyik 
templomot meg akarta védeni a Morsi-
pártiakkal szemben. 

„Együtt kell imádkoznunk a békéért, 
a párbeszédért, a megbékélésért Egyip-
tomban és az egész világon. Az Evangéli-
um nem jogosít fel semmilyen módon az 
erőszakra a hit terjesztése érdekében. 
Éppen ellenkezőleg: a keresztények 
valódi ereje az igazság és szeretet ere-
je, amely megtagad minden erőszakot. 
A hit és az erőszak egymással összeférhe-
tetlen” – ahogy Ferenc pápa mondotta.

Mons. Kurian Mathew Vayalunkal
a nunciatúra főtitkára, Egyiptom

Fordította:
Szabó Bernadett

Együtt Egyiptomért

Cikkeinkről bővebben 
olvashatnak 

a www.papaimisszio.hu 
weboldalunkon.
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