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elõszó

Az Országos Lelkipásztori Intézet 1994-ben adott ki utoljára a mostanihoz hasonló 
füzetet, amelynek sok információja mára már érthetõ módon elévült. Azóta újabb 
közösségek jelentek meg a magyar Egyházban, változások történtek a közösségek 
vezetésében, és sok más ehhez hasonló fejlemény indokolja ennek az új kiadványnak 
a megjelentetését. Egy másik apropó talán, hogy éppen ez év pünkösdjére hívta meg 
XVI. Benedek pápa Rómába az egyházi mozgalmak és közösségek képviselõit. Ez volt 
a második ilyen jellegû esemény. A mozgalmak és közösségek számára ugyancsak 
bá-torítólag hat, hogy a Szentatya péteri szolgálatának megkezdése után alig egy évvel 
külön akart találkozni az Egyháznak e szeletével. A hozzájuk intézett beszédében, 
amelyben a találkozót rendkívüli eseménynek nevezte, úgy szólt róluk, mint akik 
„megmutatják, mennyire elevenen mûködik a Lélek Isten népében”. A Pápa szavai 
szerint a „mozgalmak az igaz élet szomjúságából születtek; minden szempontból az 
élet mozgalmai”. Hangsúlyozta a mozgalmak sokféleségét, amit Isten akar, ugyanak-
kor az egységet is, ami szintén isteni akarat.

Jelen füzet tájékozódást kíván nyújtani mindazoknak, akik elsõ információt keresnek 
egy mozgalomról, de a leírások alaposabb ismereteket is közölnek. Azt szokták mon-
dani, hogy Isten mindig olyan új közösségeket támaszt, amelyek az adott korban és 
társadalmi körülmények között felmerülõ igényekre válaszolnak. Ez igaz, de vélemé-
nyem szerint csak részben. Ha végignézzük a füzetet, az újonnan alakult közösségek a 
legkülönfélébb karizmákat képviselik: vannak, amelyek az apostoli munkára vagy az 
evangelizációra helyezik a hangsúlyt, mások esetében az imádság, engesztelés, köz-
benjárás kerül elõtérbe. Mindezekre a szolgálatokra igen nagy szükség van min-den 
korban, így a mi korunkban is. 

Mint a lelkiségi mozgalmak püspökkari referense, köszönetet mondok a kötet szer-
kesztõinek az alapos munkáért. Azt kívánom, hogy sokan nagy haszonnal vegyék 
kézbe, és kérem, hogy egy fohászt mondjanak el a közösségekért, hogy küldetésüket 
Isten áldása kísérje.

Dr. Szabó Tamás tábori püspök
a lelkiségi mozgalmak püspökkari referense





a mozgaLmak és LeLkiségek heLyérÕL 
az egyház éLetében

I. XVI. Benedek pápa – akkor még Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefek-
tusa – 1998 pünkösdjén, a Mozgalmak I. Világtalálkozóján mondott emlékezetes 
be-szédében így vázolta fel az Egyház életének egy kezdettõl fogva felfedezhetõ kettõs-
ségét: „létezik az egyházi életnek egy folyamatos és alapvetõ formája, amely az Egyház 
történelmi rendjének folytonosságát juttatja kifejezésre. Ugyanakkor a Szentléleknek 
léteznek mindig új megjelenési formái, amelyek mindenkor élõvé és újjá változtatják 
az Egyház szerkezetét”.1 

Valóban: az Egyházban az egyházközségeknek, tehát a püspökök és papok által veze-
tett helyi közösségeknek szilárd hálózatán túl kezdettõl fogva jelen voltak a Szentlélek 
által inspirált másfajta, az Egyház egyetemes és evangelizációs küldetésére különösen 
érzékeny kezdeményezések, melyek idõrõl idõre a maguk szervezeti formáit is kiala-
kították – ilyenek például a szerzetesrendek –, sõt, néha versenyre is keltek az Egyház 
statikusabb struktúráival a keresztény életforma képviseletében, a misszió feladatá-
nak vagy akár a lelkipásztori gondozásnak területén, de soha nem kérdõjelezték meg 
alapvetõen azoknak létjogosultságát: inkább megújításukra törekedtek.

A jelenség csíráival már az apostoli korban, sõt magában az újszövetségi Szentírásban 
is találkozunk. Szent Pál ennek a kérdésnek egyik elemérõl, a lelki adományok sok-
féleségérõl beszélve hangsúlyozza: „Mindezt … egy és ugyanazon Lélek mûveli, 
tet-szése szerint osztva kinek-kinek.” (1Kor 12,11) Az efezusi levélben pedig így ír: 
„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok” (Ef 2,20) – s itt az „apostolok 
és próféták” kifejezés azoknak szolgálatát jelöli, akik nem egy helyi közösség vezetõi-
ként, hanem az üdvösség hirdetésének egyetemes munkásaiként voltak jelen az Egy-
házban.2 

Késõbb ez a szolgálat – a prófétáké, akiket az újszövetségi Szentírás így nevez – ebben 
a formában eltûnt, de arra a szemléletmódra, mely elsõsorban az Egyház egyete-
mes természetére van tekintettel, és az abból fakadó élõ elkötelezettségre minden 
korban szükség volt, s az ezekhez szükséges intézmények mindig létre is jöttek. Az 
elõbbire példa a pápáknak – az Egyház egyetemes jellegét mintegy személyükben 
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kifejezõ mindenkori legfõbb pásztoroknak – és a szerzetesrendeknek az egy-
ház-történelemben gyakran visszatérõ szoros kapcsolata.3 Az elkötelezettség 
jelentõségét pedig többek között a II. Vatikáni Zsinat erõsíti meg, amikor így 
nyilatkozik: „A Szentlélek… minden rendû és rangú hívõnek különleges 
kegyelmeket is ad, melyekkel alkalmassá és készségessé teszi õket különféle 
tevékenységek vagy hivatalok vállalására az Egyház megújhodása és tovább-
építése érdekében.”4 II. János Pál pápa pedig ezt írja: „Kétségtelen, hogy 
korunkban az Egyház feladata mérhetetlen, és ennek betöltésére a plébánia 
egyedül nem elégséges. … A helyek, a jelenléti módok és a cselekvés soka-
sá-ga mind szükséges ahhoz, hogy az Evangélium szavát és kegyelmét a mai 
emberek oly változatos életfeltételei közé el lehessen vinni, mivel a vallás ter-
jesztésének és az apostolkodásnak különbözõ módjai kulturális, társadalmi, 
oktatási, foglalkozási stb. téren nem mindig találhatnak központra vagy ki-
indulási pontra a plébánián.”5 

A régebbi korokban elsõsorban a szerzetesrendek és a különféle társula-
tok, egyesületek jelentettek ilyen alternatívát a hit megélésének területén. A 
mai idõk hasonló új kezdeményezéseit általában „mozgalmak és lelkiségek” 
né-ven foglaljuk össze. A régebbi kezdeményezések az idõk során jórészt 
intéz-ményesültek, mintegy alkalmazkodtak a plébániarendszer által meg-
határo-zott szervezeti struktúrához. Egyes nagy múltra visszatekintõ kariz-
mák azon-ban ma, amikor „új pünkösdrõl” beszélünk, eredeti lendületüket 
föleleve-nítve maguk is az újonnan induló áramlatok mellé sorakoznak fel. 
II. János Pál pápa mindezekkel az új közösségekkel kapcsolatban, az õ báto-
rításukra mondta, az Egyház egésze és az új közösségek közt fennálló mély 
harmóniára utalva: „Az Egyház maga is mozgalom.”6 

Ezek az újonnan létrejövõ csoportok – miközben valamilyen sajátos módon 
gyakran a plébániáknak tulajdonított értékeket is hordozzák – úgy tûnik, 
több okból is elõnyös helyzetben vannak hozzájuk képest:

– Emberi léptékû csoportokat létrehozva személyesség- és közösség-
élményt nyújtanak az erre nagyon is éhezõ, elmagányosodott mai embernek. 
Ez a jellegzetességük egybevág az evangéliumok szemléletével, amely soha 
nem csupán individuális, hanem eredendõen közösségi istenkapcsolatra in-
spirál (vö. pl. az „új parancs” belsõ struktúrájával: „Úgy szeressétek egymást, 
amint én szerettelek benneteket.” [Jn 13,34]);

bevezetõ



11

– Úgy tûnik, megtalálták az eszközöket ahhoz, hogy mély istentapaszta-
latra hívjanak és vezessenek egyszerre sok embert. (A mai ember illetve tár-
sadalom esetében – a jelek szerint – erre a feladatra a régi aszketikus esz-
közök önmagukban nem képesek.) Ugyanakkor a cél megkerülhetetlenül ez, 
ahogyan XVI. Benedek pápa hangsúlyozza: „Nekünk nem csak valamit tud-
nunk kell Róla, hanem õ maga [Jézus] által Istenbe kell bevonódnunk.”7

– Radikalitásukkal „versenyképessé” teszik a katolikus Egyházat a szekták-
kal és az új vallási irányzatokkal szemben, megújítva benne a kezdetekre jel-
lemzõ elkötelezettséget. Ezzel függ össze, hogy gyakran bátran választják esz-
ményképül az Apostolok Cselekedeteinek egyházképét (vö. ApCsel 2,46. sk.).

– Általában hangsúlyozottan a világiakra építik evangelizációs munká-
jukat, ami egybeesik a II. Vatikáni Zsinat egyik fontos célkitûzésével,8 s ezen-
felül választ is jelent az egyre égetõbb paphiány által felvetett kérdésekre. A 
mozgalmak a világi keresztény elkötelezettség igazi iskolái, ahogyan II. János 
Pál pápa mondta: „A mozgalmakban és az új közösségekben megtanultátok, 
hogy a hit nem absztrakt elmélet, s nem is hiábavaló vallásos érzés, hanem 
a Szentlélek által ösztönzött új élet Krisztusban.”9

– Sokszínûségük, sajátos feladatérzékenységük egyfajta „lelki válasz-
tékot” jelent specializálódásra hajlamos korunkban: ki-ki megtalálhatja a 
maga lelki alkatának megfelelõ hitkifejezési, apostolkodási formát. Ugyan-
akkor együtt meggyõzõen mutatják a Szentlélek gyümölcseinek gazdagságát 
és az Egyház egységét.

II. János Pál pápa az új evangelizációról szólva kiemeli a világiak pótolhatat-
lan szerepét. „Amennyiben a világi Krisztus-hívõk az élet mindennapos dol-
gait összhangba tudják hozni az Evangéliummal, az ragyogó és hatásos tanú-
ságtétel lesz arról, hogy nem a félelem, hanem Krisztus keresése és a hozzá 
való ragaszkodás a döntõ mozzanat ahhoz, hogy az emberek éljenek, gyara-
podjanak, és az emberi méltósághoz illõ, új életformák szülessenek. … Ezért 
a világi Krisztus-hívõknek megvan a maguk része az ilyen közösségek létreho-
zásában, nem csupán a közösségi életben történõ tevékeny és felelõs részvé-
tel által, és az annyira helyettesíthetetlen tanúságtétel által, hanem missziós 
tevékenységük és buzgóságuk révén mindazok irányában is, akik nem hisz-
nek, vagy akik nem a keresztségben kapott hit szerint élnek.”10 Ezt az újszerû 
küldetést a társadalom és az emberiség felé – a „szeretet civilizá-ciójának”11 
életre hívását – csak a már ebben a lelkületben létrejött újszerû hívõ közössé-
gek képesek teljes mértékben betölteni. Ezért tehát le kell szögeznünk, hogy 

bevezetõ
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a lelkiségek és mozgalmak létrejötte és bekapcsolódása az Egyház életébe 
nem egyszerûen „elfogadható korjelenség”, hanem kifeje-zetten a Szentlélek 
állandó jelenlétének és megújító erejének mai bizonyíté-ka az Egyházban. 
Mint ilyen, örömre és köszönetre kell, hogy indítson ben-nünket Pál apostol 
példája szerint, aki rendszeresen hálát ad az új közössé-gekért12, és erre szó-
lít fel minket is: „Minél bõvebben árad ugyanis a kegye-lem, annál bõvebben 
áradjon túl a hálaadás Isten dicsõségére.” (2Kor 4,15)

II. A különféle mozgalmakat, lelkiségeket és egyesületeket nehéz rendszerez-
ni, sõt, talán nem is szükséges. Az egész jelenség még annyira újkeletû, hogy 
hiányzik a kellõ távlat, rálátás a sajátosságokra és a folyamatokra. Struktúrá-
jukat tekintve egyik oldalról némelyik mozgalom hasonlít a szerzetesrendek-
re (pl. harmadrendként, világi rendként kifejezetten azokhoz kötõdik, vagy 
pedig keretein belül jön létre szerzetesi vagy ahhoz hasonló életforma); más 
oldalról nézve esetleg az egyesületekhez lehet hasonlítani õket (az Egyházi 
Törvénykönyv „krisztushívõk társulásai” néven kínálja az egyik kategóriát, 
melybe besorolhatók)13, de semmiképpen sem szoríthatók bele teljesen a 
megszokott keretekbe. Lelkiségük és közösségeik mindig egy körülírható ka-
rizma, és többnyire a karizmát hordozó személy vagy személyek köré épül-
nek fel. Maguk a csoportok a legkülönfélébb meghatározásokat alkalmazzák 
magukra, mint pl.: közösség, karizma, lelkiség, szövetség, út, család, mû, 
mozgalom, rend stb., kifejezve ezzel saját magukról alkotott elképzelésüket 
és egyben rögtön valamilyen módon egyházképüket is.

A besorolás kérdése természetesen arról az oldalról is felmerül, hogy mely 
közösségek is tartoznak – például a magyar katolikus Egyházban – a lelkisé-
gek és mozgalmak sorába. Erre a kérdésre az egyházi életben egyre többször 
kell választ adni (így például jelen kiadvány szerkesztésekor is). Hol húzzuk 
meg a határt, milyen kritériumok alapján tekintünk egy közösséget „lelkiség-
nek”, „mozgalomnak”? Semmiképp sem akarjuk azt állítani, hogy a köny-
vünk összeállításában megmutatkozó döntések végérvényesek és hibátlanok. 
Mindazonáltal arra törekedtünk, hogy azokkal a magyar katolikus Egyházban 
jelenlévõ közösségekkel foglalkozzunk, amelyekben 

– elsõdlegesen világi hívek,
– bizonyos nem-plébániai strukturáltsággal,
– meghatározott lelki karizmát követve
– az egyetemesség egyfajta távlatával élik meg kereszténységüket.
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III. A lelkiségi mozgalmak története az egyházban – hasonlóan a régebbi kor-
szakok Szentlélektõl inspirált, az adott korban majd' mindig szokatlannak 
tûnõ megjelenéséhez – korántsem zökkenõmentes. Hazánkban az elnyoma-
tás évei alatt gyakori volt a feszültség a mozgalmak (illetve más, bontakozó 
közösségi kezdeményezések) és az egyházi hierarchia között. Ezek a feszült-
ségek részben külsõ hatalmi erõszak nyomására, részben olykor a hierar-
chia képviselõinek meg nem értésébõl fakadóan, másfelõl néha maguknak a 
mozgalmaknak, közösségeknek hibás magatartása miatt jöttek létre. A hely-
zetet súlyosbította, hogy a körülményekbõl fakadóan hiányzott a felek között 
a párbeszéd. Mára már ezen az állapoton a magyar Egyház egészét tekintve 
– hála Istennek – túljutottunk, mint ahogyan a világegyház is másként tekint 
a mozgalmakra, mint akár másfél-két évtizede – s a lelkiségek is túljutottak 
bizonyos „gyermekbetegségeken”. Ebben a tekintetben igen fontos volt II. 
János Pál pápa 1998 pünkösdjén elmondott beszéde, melyben határozottan 
kijelentette a mozgalmakhoz szólva: „Ma új szakasz nyílik meg elõttetek: az 
egyházi érettség idõszaka. (…) Az Egyház számít rátok!”14

A mozgalmakkal és lelkiségekkel szemben a kívülállók részérõl még mindig 
tapasztalható gyanakvás és idegenkedés oka sokszor talán abban keresendõ, 
ami ezen közösségeknek egyszerre nagy elõnye, ugyanakkor veszélye is. 
Evangéliumi életük radikalitása által ugyanis fel tudják venni a versenyt a kü-
lönféle szélsõséges vallási csoportokkal, szektákkal; ugyanakkor éppen radi-
kalitásuk miatt sokak szemében maguk is szektagyanússá válnak. Ha pedig 
egy mozgalomban esetleg nincs meg a kellõ teológiai megalapozottság vagy 
az egyházias szellem, akkor valóban megtörténhet, hogy a közösség eltávolo-
dik a tiszta katolikus tanítástól. Ennek felismerése és korrigálása érdekében 
minden csoportnak, különösen a frissen alakult vagy nagyobb (nemzetközi) 
háttérrel nem rendelkezõ közösségeknek alázatra és önkontrollra, valamint 
az egyházi vezetõkkel folytatott párbeszédre van szükségük. A kívülállóknak 
viszont nem szabad szem elõl téveszteniük, hogy a szokásostól eltérõ vallási 
kifejezési formák nem jelentenek feltétlenül téves tanítást.

A mozgalmaknak az Egyház egészébe történõ felelõsségteljes beépülését 
illetõ szemléletváltozásnak azonban el kell jutnia a helyi közösségek szintjé-
re is. A lelkiségek és mozgalmak lelkipásztorkodásba történõ integrálódása 
szempontjából jelenleg a plébániák és e közösségek viszonya tûnik a leg-fon-
tosabb kérdésnek. Eltérõnek látott problémaviláguk miatt az egyház-közsé-
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gek és a lelkiségek, úgy tûnik, még számos esetben kölcsönösen nem értik 
meg, nem fedezik fel egymás gondjait és értékeit. E tekintetben sok tenni-
való van hátra; ugyanakkor léteznek már nagyon jó példák a lelkiségi moz-
galmakkal kiválóan együttmûködõ plébániákra és a plébániákat alkal-mas 
módon építeni tudó karizmákra. Egyébként a szemléletmódok különb-sége 
– amely persze jóindulattal, kölcsönös bizalommal és dialógussal jócs-kán 
enyhíthetõ – nagyobb távlatból nézve nem feltétlenül gond, hiszen ezek-nek 
a közösségeknek a lényege, újszerûsége és ebbõl fakadóan ereje éppen az 
Egyházhoz és a világhoz való újfajta kapcsolódásukból ered. Határozottan 
utal erre Ratzinger bíboros is 1998-as elõadásában: „Az apostoli mozgalmak 
az Egyház történetében mindig új formában jelentkeznek, és ez szükség-kép-
pen így van, mivel a Szentlélek mindenkori válaszát jelentik arra a változó 
helyzetre, amelyben az Egyház éppen található.”15 Javarészt valóban úgy is te-
kinthetjük ezeket a kezdeményezéseket, mint amelyek az utolsó egy-másfél 
évszázad társadalmi, lélektani, gondolkodásmódbeli változásainak, fejlõdé-
sének hatásait viselik magukon és fordítják le vallási nyelvre. Ilyen jellemzõk 
például a szabadság, az egyéniség értéke; a hagyományos közösségek bomlá-
sával párhuzamosan a szabad választáson alapuló közösségi elkötelezõdés 
felértékelõdése; a tágabb közösségért, az egész emberiségért való személyes 
felelõsségvállalás. Mindezekkel a jelenségekkel a plébániai lelkipásztorko-
dásnak is kénytelen-kelletlen szembe kell néznie, s ebben pedig nagyon is 
komoly segítségére lehetnek az új közösségek.

Érzékelhetõ az is, hogy a lelkipásztorok többsége még mindig keveset tud a 
ténylegesen mûködõ, akár a plébániája környékén jelenlévõ lelkiségekrõl, 
azok jellegzetességeirõl és sajátosságairól. Ezen nem kell csodálkoznunk, 
hiszen a teológiai reflexióban, s így a papképzésben – néhány tiszteletre-
méltó kivételtõl eltekintve – csak a legutóbbi években kezd teret nyerni a 
ve-lük való foglalkozás, és hazánkban a katolikus közvélemény sem olyan 
rég-óta vesz tudomást róluk. Így érthetõ, hogy a lelkipásztorok gyakran miért 
nem vonják be a mozgalmak képviselõit a konkrét plébániai feladatok ellá-
tá-sába, melyeket pedig azok esetleg szívesen vállalnának, illetve néha miért 
várják tõlük lelkiségükre nem jellemzõ szerepkörök betöltését. (Ennek a 
füzetnek egyik célja is éppen az, hogy a papok és a lelkipásztorkodásban 
segédkezõ munkatársak képet kaphassanak a mozgalmak kínálta egyházi 
sokszínûségrõl, és ötletet meríthessenek, bátorságot nyerjenek a velük való 
kapcsolatkeresésre.)
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Gyakori ellenvetés a mozgalmaknak a plébánián való megjelenésével szem-
ben az, hogy az egyházközségnek egyetemesnek kell lennie: a területén élõ 
minden ember iránti felelõssége nem engedi meg, hogy egyetlen sajátos 
ka-rizma mellett kötelezõdjön el. Különösen veszélyes lenne – mondják az 
ellenzõk –, ha maga a pap kötelezõdne el valamely mozgalomban, kénysze-
rítve ezzel a rábízott híveket is egy olyan lelkiség elfogadására, amely tõlük 
esetleg messze áll. 

Mindez valós veszély lehet akkor, ha egyetlen karizma szûklátókörûen, má-
sokat kiszorítva, erõszakos módon igyekezne teret nyerni egy egyház-község-
ben. Ám amit a „gyermekbetegségekrõl” mondtunk, az itt is érvényes: ezek a 
veszélyek – noha sokan ma is elõszeretettel hangoztatják õket – a karizmák 
többsége esetében ma már túlhaladottak, nem jellemzõek. A lelki-ségi moz-
galmak hatékonyságának – s ezt õk maguk is felismerték – nem fel-tétele a 
kizárólagosságra törekvés. Az utóbbi idõben már egyre több jó példa van arra, 
hogy egy plébánián több lelkiségi mozgalom hatása is érvényesül, s ezek nem 
versengve, hanem egymást kiegészítve, sajátos területükön dolgoz-va építik 
az egész plébánia egységét. (Ez egyébként érvényes lehet egy egész egyház-
megye horizontján is.)

A pap feladata ebben a helyzetben az, hogy mintegy a „péteri karizma” helyi 
képviselõjeként az egységet, az egyensúlyt teremtse meg a különbözõ lelki-
ségek között. Ez a feladatkör azonban nem zárja ki azt, hogy a pap a maga 
személyes lelki életét, közösségi hátterét valamely karizmára épülõ papi 
közösségben élje meg (amint erre – óva az egyoldalúságtól és a túlzásoktól 
– egyre határozottabban buzdítják a lelkipásztorokat a legutóbbi idõk külön-
bözõ szintû egyházi megnyilatkozásai is)16 – sõt, a „mozgalmak egység-
mozgalmának” kibontakozása (1998 pünkösdje) óta bátran mondhatjuk, 
hogy aki az egyik lelkiséghez tartozik, az valószínûleg fogékonyabb lesz más 
karizmák törekvéseire is, és érzékenyebben képes megtalálni azok sajátos-
ságainak helyét a nagy egészben. Amit pedig a Szentlélek vezetésével létrejövõ 
új mozgalmaknak az egyetemesség gondolatával meglévõ egyháztörténelmi 
összefüggésérõl mondtunk, az azt a következtetést is megengedi, hogy egy jól 
mûködõ lelkiségi mozgalom nemhogy akadálya lenne egy plébánia „belsõ 
egyetemessége” megvalósulásának, hanem inkább épp egy sokkal nagyobb 
távlatba: a teljes Egyház egyetemességébe segíti azt integrálódni.
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Összefoglalva elmondhatjuk: noha vannak az Egyházban olyanok, akik a 
kü-lönbözõ karizmákról hallva azt kérdezik: „miért kell egy speciális mozga-
lomhoz tartozni, miért nem elég egyszerûen az Egyház tagjának lenni?” – s 
ez a kérdés nem újkeletû: minden korban elhangzott olyan csoportokkal 
kapcsolatban, melyek sajátos módon érezték magukat inspirálva a Lélektõl, 
s az egyetemes keresztény tapasztalatot valamilyen speciális spiritualitással, 
érzékenységgel élték meg –, Isten azonban újra meg újra, így a mi korunk-
ban is támaszt ilyen közösségeket, hogy rajtuk keresztül gazdagabban mutas-
sa meg szeretetét népe iránt. Õk élõ tanúi Isten irgalmasságának, ember-sze-
retete sokrétûségének, és alázatra, Isten iránti hálára és cselekvõ szeretet-re 
tanítják, ösztönzik tagjaikat, s ugyanakkor az Egyház egészét.
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 antiÓChia kÖzÖsség

Fiatalok szolgálata fiataloknak

„A tanítványokat elõször Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26)

Az Antióchia mozgalmat az elsõ ismert keresztény közös-
ségek helyérõl nevezték el. Az elnevezés emlékeztet arra, 
hogy Krisztushoz és Egyházához tartozunk, aki arra 
küldött bennünket, hogy elvigyük az Örömhírt az egész 
világba. Hétköznapi, egyszerû módon, személyes külde-
tésünk szerint.

Mi az Antióchia?

Az Antióchia háromnapos hétvégi élménnyel kezdõdõ 
lelki program 17–24 éves fiatalok számára. A fiatalok 
az Antióchia Hétvégét követõen – rendszerint egy plé-
bániai szentmise után – heti imatalálkozóra gyûlnek össze, amely állandó 
lehetõséget kínál arra, hogy meghallgassák egymást, megbeszéljék és job-
ban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni. Az Antióchia programot 
1960-ban fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában található 
Notre Dame katolikus egyetemen. Magyarországra az ausztráliai Antióchia 
közösségek munkájának és szeretetének köszönhetõen jutott el 1994-ben. 
Az elsõ magyarországi Antióchia Hétvégét a budapesti Szent Rókus Plébánia 
Antióchia közössége tartotta 1995 februárjában.

Az Antióchia mozgalom sajátosságai

Plébániára alapozott: Az Antióchia plébániai közösség, ahol a fiatalok ott-
hon lehetnek, amit sajátjuknak érezhetnek. A közösségek tagjai aktívan részt 
vesznek a különféle plébániai tevékenységekben. Az Antióchia erõsíti a csalá-
dok bekapcsolódását is az egyházközség életébe.



Fiatalok szolgálata fiataloknak: Az Antióchia a fiatalok tettrekészsége által 
él. Õk vezetik a heti imatalálkozókat és a félévenként megtartott Antióchia 
Hétvégéket. Bevezetõket mondanak, beszélgetéseket vezetnek, részt vesznek 
a zeneszolgálatban, és ami a legfontosabb, szolgálják egymást „egyik ember 
a másikért” alapon a hétvégén és utána is. 

Lelkiség: Az Antióchia mozgalom a lelki fejlõdésre irányul. Hangsúlyt 
helyez a szentségekre, és a személyes kapcsolat oldaláról közelít a hithez, 
Jézusnak az egységért mondott fõpapi imája alapján (Jn 17). Az Egyházat a 
hívõk közösségének látja, amely azért létezik, „hogy higgyen a világ”. 

Felnõttek szerepe az Antióchiában: A felnõtt támogatás alapvetõ a moz-
galomban. A felnõttek érettséget, folytonosságot biztosítanak, és tanácsaikkal 
segítik a fiatalokat. Az Antióchia szülõ-házaspárok a fiatalok közösségében 
tanúságot tesznek egymás iránti elkötelezettségükrõl és bensõséges kap-
csolatukról. Ez a tanúságtétel és a házasság szentsége olyan dimenziót ad a 
Közösségnek, amely mással nem pótolható. A papok, szerzetesek jelenlétük-
kel és lelki tanácsadóként vesznek részt a Közösség életében.

Az Antióchia közösségekre jellemzõ a missziós lelkület. A félévente meg-
tartott Antióchia Hétvégékre készülve a fiatalok rendszeresen megélik ezt 
a küldetésüket, amikor korosztályuk tagjait Krisztus közösségébe hívják. 
Hitükrõl vallanak, a Közösség életérõl beszélnek sokszor olyan fiataloknak, 
akik még nem találkoztak Jézussal, vagy akik eltávolodtak az egyháztól. Ez a 
tanúságtétel folyamatos kihívást jelent az Antióchiában, amely bátor kiállást 
és elkötelezettséget igényel Jézus és egyháza mellett. 

Jelenleg (2005-ben) 5 magyarországi egyházmegyében, 11 plébánián 
(Budapest–Szent Rókus, Budapest–Szent Imre, Szentendre, Piliscsaba, 
Székesfehérvár, Tököl, Kecskemét, Kerekegyháza, Nagykanizsa, Kaposvár, 
Sopron), Erdélyben Szatmárnémetiben, Felvidéken pedig 3 plébánián 
(Szenc, Fél, Párkány) mûködik Antióchia közösség. Az aktív tagok létszá-
ma összesen kb. 500 fõ. A közösségek általában évente kétszer tartanak 
Antióchia Hétvégéket, amely alkalom az új tagok meghívására a Közösségbe, 
a megújulásra és az Antióchia továbbadására más plébániáknak. Az elmúlt 
11 év során kb. 2500 fiatal vett részt Antióchia Hétvégén.

Nemzeti koordinátorok: Bittsánszky János és Sári
Cím: 1088 Budapest, Baross u. 28.   Tel.: 1/318-9711
E-mail: bittsanszky@antiochia.hu   Honlap: www.antiochia.hu
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bárka kÖzÖsség

Minden embernek meg kell keresnie élete célját,  

törékenységének és gyengeségének értelmét. (Jean Vanier)

A Bárka indulása

Az elsõ Bárka közösség 1964-ben alakult egy 
franciaországi faluban, Trosly–Breuil-ben. Jean 
Vanier – Isten hívó szavára válaszolva – egy álla-
mi intézetbõl házába fogadott két értelmi fogya-
tékos férfit, Raphaelt és Philippe-et. Hármójuk 
szövetsége lett az elsõ Bárka közösség… Nap-
jainkban szerte a világon már több mint 100 
Bárka Közösség létezik.

A magyar Bárka 

A magyar Bárka a rendszerváltás idején indult útjára. Kiemelkedõ esemény 
volt ebben Jean Vanier 1989-es magyarországi lelkigyakorlata. 

Az 1991-ben Draskóczy Ildikó vezetésével civil szervezetként megalakult 
Bárka Közösség elsõként hozott létre Magyarországon teljesen új ellátási for-
mát biztosító lakóotthoni elhelyezést felnõtt korú középsúlyosan, súlyosan, 
illetve halmozottan sérült fiatalok számára. Kiemelkedõen közhasznú tevé-
kenységként az alapítvány jelenleg 2 lakóotthont mûködtet, valamint nappali 
ellátást és foglalkoztatást biztosít a Dunaharasztiban és annak környékén 
családokban élõ értelmileg sérült fiatalok számára. 

A Bárka Alapítvány tagja a Nemzetközi Bárka Szövetségnek (L'Arche 
International, www.larche.org). A Nemzetközi Bárka Szövetség ernyõszerve-
zetként fogja össze az egymástól mind szervezetileg, mind anyagilag teljesen 
független és önálló Bárka közösségeket. A magyar szervezetnek legszorosabb 
kapcsolata a francia, az olasz, a svájci és a szlovén közösségekkel van, velük 
alkot egy Közép- és Dél-európai Zónát.



„Jézus arra hívott meg minket, hogy együtt legyünk: hiszen a másik ember

 Isten ajándéka számomra a mai napon.” (Jean Vanier)

Otthon és keresztény közösség 

A Bárkában biztosított ellátási forma különlegessége, hogy az otthonokban 
hosszabb-rövidebb ideig a feladatot vállaló fiatal segítõk közösségi formában 
élnek együtt az értelmileg sérült emberekkel. Munkájukat önkéntesek és 
szakemberek segítik. A közösségi életet a hétköznapok mellett az ünnepek, 
a közös imák és lelkigyakorlatok gazdagítják. A helyi katolikus és protestáns 
(református, evangélikus és baptista) közösségekbe felekezeti elkötelezett-
ségük szerint kapcsolódnak be – az elindulástól kezdve ökumenikus alapo-
kon nyugvó – Közösségünk tagjai. 

Munka és alkotás

1993-ban a családokban élõ sérültek számára is megnyílt a Bárka Kézmûves 
Mûhelye, ahol jelenleg 25 értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személy-
nek nyújtunk nappali ellátást és foglalkoztatást. A sérültek Dunaharaszti, 
Szigetszentmiklós és Budapest környékérõl érkeznek hozzánk. A nappali el-
látáson túl a kezdetektõl hangsúlyt fektettünk a sérült emberek színvonalas, 
fejlesztõ hatású foglalkoztatására: ez a kreativitást, az egyéni fejlõdést helyezi 
elõtérbe a bedolgozó jellegû, sokszor alacsony szintû munkákkal szemben.

2003-tól lehetõségünk nyílt a sérült személyek által elõállított minõségi 
kézmûves termékek piaci forgalmazására is országos népi-iparmûvészeti vá-
sárokon: Mûvészetek Völgye (Kapolcs), Mesterségek Ünnepe (Budai Vár),  
Karácsonyi vásár (Budapest, Vörösmarty tér). Az itt megnyilvánuló komoly 
érdeklõdés sürgetõvé teszi munkánk további fejlesztését, bõvítését.

Társadalmi küldetés

„A Bárka jel a világban, amely létével hirdeti: a sérült ember élete érték…”

( Jean Vanier)

A lakóotthonok és a mûhely mûködtetése mellett a Bárka fontos feladatá-
nak tartja a sérült embert teljes értékûként elfogadó szemléletének magyar-
országi terjesztését, minél szélesebb körû megismertetését, s ezáltal a  
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közvélemény formálását is. A Közösségbe érkezõ sok-sok látogató, valamint 
a Bárka által szervezett rendezvények, kiadványok – Jean Vanier könyvei, 
Bárka-naptárak, CD-k – mind ezt a célt segítik.

Évi rendszerességû alkalmaink (évente kétszer BBB – Bárka Barátok Bulija 
régi és új barátok, támogatók számára; nyílt napok a Kézmûves Mûhelyben; 
lelkigyakorlatok szervezése; nemzetközi találkozókon való részvétel) is ezt a 
törekvésünket segítik. Fõiskolák, egyetemek szakmai gyakorlati helyeiként 
szoros kapcsolatunk van a felsõoktatással – önkénteseink, munkatársaink 
egy része így ismerkedett meg velünk.

Kapcsolatok:
Bárka Alapítvány
Cím: 2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 3.
Honlap: www.larche.hu
E-mail: barka@larche.hu
Tel./fax: 24/516-265
Tel.: 24/461-837

Adószám: 19664383–2–13

Felelõsök: 
A most folyó közösségvezetõ-választás idõszakában 
hármas vezetés mûködik

Intézményvezetõ: Debreczeni Zsófia 
70/335-7408; barka@larche.hu
Szakmai koordinátor: Balázs Péterné 
70/335-7409; barka@larche.hu 
Kézmûves Mûhely: Jakab Áron 
70/330-05708; muhely@larche.hu
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Chemin neuf közösség

A Chemin Neuf Közösség egy imacsoportból született 
1973-ban a franciaországi Lyonban. Ökumenikus elhi-
va-tottságú katolikus közösség, amelyben házaspárok, 
csalá-dok, cölibátusban élõ férfiak és nõk, papok a közös-
ségi életet választották, az Egyház és az Evangélium szol-

gálatában. A Chemin Neuf Közösség Loyolai Szent Ignác lelkiségébõl és a 
Franciaországban kb. 35 éve jelen lévõ Karizmatikus Megújulás tapasztalatá-
ból egyaránt táplálkozik. 1984 óta a Közösséget Lyon érseke a Krisztushívõk 
Hivatalos Társulása rangjára emelte. A Chemin Neuf Közösségnek mára már 
több mint 1000 tagja van Európa, Afrika, Amerika és a Közel-Kelet mintegy 
25 országában. A Chemin Neuf „Kommunion” (a Chemin Neuf Közösséghez 
közel álló testvériségi kör) mintegy 9000 embert gyûjt egybe a világon.

A Közösség tagjainak nagy része foglalkozását megõrizve dolgozik a világban, 
mások teljesen az Egyház szolgálatában állnak. A Közösség saját munkájából 
és adományokból él, tagjai életközösségben (ugyanazon házban lakók) vagy 
kerületi közösségben (azonos városban lakók) élnek, s a hét folyamán több 
alkalommal találkoznak közös imádságra, az Eucharisztia megünneplésére. 
A tagok mindannyian 7–12 fõs kis csoportokban, úgynevezett fraternitékben 
találkoznak megosztásra vagy közös étkezésre. 

Az egység szenvedélye

A Közösség lelkiségét kezdettõl fogva meghatározta a különbözõ felekezetû 
keresztény testvérek találkozása, és hû akar maradni az imához, melyet 
Jé-zus halála elõtt mondott: „Hogy mindnyájan egy legyenek, ahogyan Te 
Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy õk is egy legyenek mibennünk, és 
így el-higgye a világ, hogy te küldtél engem.”

 
A Közösség katolikus, ortodox, anglikán, református és evangélikus egy-
ház-hoz tartozó tagjai együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak: anélkül, 
hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal 



való egységrõl. Az egység szenvedélye így magában foglalja az emberek és az 
Egyház egységét, az egységet férfiak és nõk, házaspárok, családok és szerze-
tesek között. Egység a különbözõ népek és etnikumok között, megosztás sze-
gények és gazdagok között. 

Az egység útja hosszú, s a találkozások, útkeresztezõdések veszélyesek is 
lehetnek, azonban tapasztalatból tudjuk, hogy ez az út egy kiteljesedett élet 
hordozója lehet. 

Missziók az Egyház és a világ szolgálatában

„A Közösség célja nem önmagában van, közös örömünk, hogy testvérek vagyunk 

Krisztusban, ami nem jelent mást, mint azt a közös vágyunkat, hogy elvigyük

 az emberekhez a feltámadás jó hírét.” (A Közösség Konstitúciójából)

Alapítása óta a Közösség egyik alapvetõ missziója a keresztények képzése, 
hogy így támogassa õket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelõssé-
geik hordozásában. Több lelkigyakorlatos házat és képzési központot bíztak 
a Közösségre Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban, Magyarorszá-
gon, Lengyelországban, a Csehországban, Kongóban, Elefántcsontparton, 
Martinique-on. A töltekezésnek és a csendnek ezeken a kivételezett helyein 
egész évben mindenféle korosztályból érkezõ csoportok követik egymást egy 
hétvégére, egy hétre, egyhónapos lelkigyakorlatra, bibliai elõadásokra, hittani 
képzésre. Ezek Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai szerint zajlanak.

 
A Chemin Neuf Közösség 1980 óta több mint 40 országban szervez Kána-
heteket házaspárok és családok részére. Ezek a hetek leggyakrabban az egy-
házmegyék családpasztorációs programjaiba illeszkednek. Magyar-országon 
is immár tíz éve minden nyáron szervezünk házaspárok számára Kána-
hetet. 

A Kána-hetekbõl született a Kána Testvériség a házaspárok és a családok 
evangelizációjáért. A Kána-heteken a házaspár elgondolkodhat a házasság 
lényegérõl, idõt szánva az egymással és a Teremtõnkkel való találkozásra, aki 
az embert „férfinak és nõnek teremtette”, és szüntelenül újjáteremti a meg-
bocsátásban és az örömben. A Kána-hetek alatt újra megélhetjük az Istenre 
való ráhagyatkozás kegyelmét, melyben õ a mindennapok vizét menyegzõi 
borrá változtatja.

chemin neuf közösség 25
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„Alakuljatok át értelmetek megújulásával, hogy felismerjétek, 

mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.”

A 18–30 éves fiatalok számára a Közösség minden évben bibliai és teoló-
giai képzést szervez Franciaországban, ahol a Közösség tagjaival együtt élve 
ta-pasztalatot szerezhetnek a közösségi életrõl is. Franciaország-szerte több 
nagyvárosban egyetemi kollégiumot mûködtetünk. A tanulmányokat elõ-
térbe helyezve ezek a kollégiumok lelki és bibliai képzést is nyújtanak az év 
folyamán.

Azoknak, akik szeretnének megtanulni franciául, angolul vagy németül, 
ugyanakkor szeretnék felfedezni a közösségi életet, háromhónapos nyelv-
iskolát ajánlunk. Együtt építeni az egységet és a szeretet civilizációját – ez azt 
is jelenti, hogy megtanuljuk a másik nyelvét.  

Magyarországon is rendszeresen szervezünk találkozókat, hétvégéket, csen-
des lelkigyakorlatot ennek a korosztálynak. Budapesten és több vidéki város-
ban pedig Net for God csoportok mûködnek. Ez az imaháló azért jött létre 
2000-ben több mint ötven országban, hogy lehetõséget nyújtsunk azoknak 
a fiataloknak – de mára már minden korosztálynak –, akik szeretnének „a 
mélyre evezni” Krisztus követésében, a szeretet és a béke társadalmát építe-
ni, ugyanakkor rendszeres bibliai képzésben részt venni. 

Magyarországi elérhetõségeink:
A Közösségrõl általában: Csomor Judit (Neszmély)
Tel.: 34/450-367 vagy 20/828-9570; 
E-mail: cheminneuf@freemail.hu    Honlap: www.chemin-neuf.org
2544 Neszmély, Fõ út 56.  Tel.: 20/828-9570

Házasok Kána missziója: Uracs Gábor és Katalin (Vác)
Tel.: 20/823-2623;  
E-mail: uracsgabor@vipmail.hu

Ifjúsági Misszió: Sárvári Cecília (Budapest)
Tel.: 1/235-0088 vagy 20/823-2614; 
E-mail: ifjusagi.misszio@freemail.hu



Ciszterci obláció

Suscipe Domine secundum eloquium tuum… 

Fogadj el engem szent igéd szerint, hogy Neked éljek! 

(Zsolt 11)

A Szent Benedek Reguláját követõ 900 éves ciszterciek kezdettõl számos 
ob-látusról tesznek említést. Feljegyezték például, hogy Szent Bernát nagy 
csoporttal tért vissza Párizsból 1130-ban. Az ifjak egy része jelentkezett a 
Rendbe, míg mások ott maradtak világi segítõnek.

Oblátusnak nevezték azokat, akik rendi szolgálatra ajánlották föl munkáju-kat. 
Nem követhették a Rend szigorú szabályait, de ígéretet tettek arra, hogy:

– felhagynak régi, világias szokásaikkal, és életüket mindenben Isten felé 
fordítják (conversio)

– a családosok vagy egyedül élõk tartják az állapotbeli tisztaságot  
(castitas)

– hitüket minden módon ápolják és õrzik, megvallják (stabilitas)
– követik a napi zsolozsmás életet, amennyire lehet.

Ezekre a hagyományokra építette dr. Kalmár Ödön OCist, Budapest–
Szentimreváros plébánosa a „Ciszterci Világi Konventet” azoknak a híveinek, 
munkatársainak, akik lelkiekben többre vágytak.

Ödön atya a házapostoli mozgalmat teremtette meg. A házak zömének 
megvolt a maga apostola, aki figyelte és segítette a lelki-testi szükségben 
lévõket. Az ostrom után, 1945-ben igen nagy szerepe volt ezeknek a buzgó 
munkatársaknak a kibombázott, nyomorgó idõsek, családok, diákok segíté-
sében (munka, élelemosztás, sorkosztos-vállalás stb).

A hívek csoportjaiból nõi, férfi, családos és ifjúsági konventeket hozott 
létre. A csoportok élén õ maga állt, vagy szerzetes káplánjait bízta meg a 
lelki-vezetéssel. 1948-ban Endrédy Vendel zirci apát jóváhagyta a kezdemé-
nyezést. Elfogadta számos áldozatos hívõ oblációját, azaz felajánlási ígéretét. 
Az így létrejött konventet befogadta a zirci apátság lelki közösségébe.

Néhány alapelv: az obláció addig kötelezi az egyént, amíg hû marad 
fel-ajánlási szándékához. A legfõbb elöljáró a fõapát vagy annak megbízott 
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helyettese. Az egyes konventek lelkivezetõje a sprituális atya. A testvérek kö-
zül õ választja ki a szolgálatban megfelelõnek tartott személyt priornak vagy 
priorisszának. Mindenki rendi nevet kap.

A Ciszterci Obláció monasztikus öröksége a zsolozsma. A kis zsolozsmásfüzet 
– újabb és újabb kiadásban – a 40-es évek végétõl segíti a liturgikus imád-
ságban azokat, akik erre elkötelezõdtek. 

Jelenleg két csoport gyakorolja a monasztikus zsolozsmás életet a Budai 
Ciszterci Szent Imre Plébánián:
1. Szent Hedvig nõi konvent
Szent Hedvig Szent Erzsébet nagynénje, I. Henrik sziléziai király özvegye. A 
ciszterci nõvérek trebnitzi kolostorának alapítója, majd rendtagja, népének 
jótevõje. 1243-ban halt meg. Síremlékénél tisztelgõ látogatáson voltak töb-
ben, a plébánia ciszterci gyökerek nyomában járó lengyel zarándoklatán.
2. Tecelin és Aleth családos konvent
Szent Bernát áldozatos, sokgyermekes szüleinek nevét viseli, életmódjukat 
követi. Az elsõ plébániai zarándoklat 1995-ben, Dijon des Fontaines-ben fel-
kereste azt a helyet, ahol Szent Bernát született. 

Ma mindkét közösség hivatása, hogy a monasztikus zsolozsmás életet a 
világban gyakorolja, és segítsen a plébániai élet minden területén a felada-
tok, munkák ellátásában. Konventgyûlés minden hó harmadik vasárnapján 
van. Közös zsolozsma ciszterci atya vezetésével szombatonként, a reggel 7 
órai szentmise keretében, illetve az esti szentmise elõtt, egyébként mindenki 
egyénileg végzi. A tagság létszáma 45 fõ. 

Az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegyén kívüli oblátus konventek 
Zircen, Baján, Egerben, Székesfehérvárott, Gödöllõn, Hatvanban, Pécsett 
mûködnek. 

A budai konventek spirituálisa Brückner Ákos Elõd OCist
1114 Budapest, Himfy u. 9.  Tel.: 1/466-5886
A nõi konvent priorisszája Balyó Béláné Erzsébet
1115 Budapest, Etele út 58.  Tel.: 1/206-7197
A családos konvent priorisszája Lápossy Tamásné Klára
1113 Budapest, Tardoskedd u. 5.  Tel.: 1/209-5658



Comunione e Liberazione

A Comunione e Liberazione (Közösség és Felszabadulás, rövidítve:  
CL) mozgalom Milánóban született 1954-ben, amikor monsignor 
Luigi Giussani a Berchet Gimnáziumban tanítva keresztény jelen-
létet kezde-ményezett a diákok között. A diákok egyre nagyobb csoportját ele-
inte Gioventù Studentescának, vagyis Tanuló Ifjúságnak nevezték. 

A jelenlegi név – Comunione e Liberazione – 1969-ben jelenik meg, ezzel 
foglalva össze azt ameggyõzõdést, hogy a közösségben megélt keresztény ese-
mény az ember igazán szabaddá válásának alapja. A Mozgalom vezér-gondo-
lata, hogy a kereszténység egy esemény, amely az egész életet elárasztja és 
meghatározza, ahogy azt II. János Pál pápa kijelenti pápai programját megfo-
galmazó enciklikájában, a Redemptor Hominisban: „Az ember Megváltója, 
Jézus Krisztus a középpontja a világegyetemnek és a történe-lemnek”; 
vagyis a hit ad megfelelõ okot cselekedeteinknek, ugyanakkor megítélésük 
forrása és kritériuma.

A CL szándéka a hozzá csatlakozók érett keresztény nevelése és az Egyház 
küldetésében való együttmûködés a modern társadalomban.

Az ember hitre nevelése keresztény közösségekben történik, amelyek az élet 
különféle területein vannak jelen: iskolákban, egyetemeken, munka-helye-
ken. A tekintélynek való engedelmességen, a szentségekben való része-sedé-
sen és az Ige hallgatásán alapuló közösségi életben az ember elmélyíti a 
kereszténység eseményének alapvetõ dimenzióit: a kultúrát, a szeretet-szol-
gálatot és a missziós lelkületet.

A CL azért nevezi magát mozgalomnak, mert nem szervezetként vagy struk-
túraként jelenik meg, nincs tagsági igazolvány, s nem szakosodik a hitélet 
egyetlen konkrét részére vagy tevékenységére sem. Ehelyett arra figyelmeztet, 
hogy a Hagyomány keresztény tapasztalatát éljük meg a jelenben. A CL célja 
az, hogy Krisztus jelenlétét javasolja egyetlen igaz válaszként minden idõk 
emberének vágyaira. A jelenlévõ Krisztussal találkozó és Hozzá csatlakozó 
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személyben a megtérés és a tanúságtétel mozgása indul el, amely hatással 
van környezetére (család, iskola, munkahely, lakóhely, társadalom stb.). 
Bár iskolai környezetben, fiataloknak szóló javaslatként született, a CL ma 
min-denkihez szól, korra, foglalkozásra, társadalmi helyzetre, nemzetiségi 
hova-tartozásra való tekintet nélkül. Valamennyi földrészen, több mint 75 
ország-ban van jelen.

„A CL karizmája nem korlátozódik egyetlen adott feladatra. Inkább úgy 
mondhatnánk, hogy mozgalmunk eredeti jellege az a módszer, ahogy meg 
lehet élni a kereszténység tapasztalatát. Ebben az értelemben két tényezõt 
hangsúlyoznék ki. Egyrészt annak hirdetését, hogy Isten emberré lett, törté-
nelmileg társul szegõdött az ember életútjához. Másrészt annak kijelentését, 
hogy a názáreti Jézus az összhang, közösség, egység egy jelében, az Egyház-
ban, az Õ titokzatos testében van jelen. Ebbõl a két alkotóelembõl fakad a 
missziós lendület, hogy Õt mindenki megismerje és elismerje mint a törté-
nelem és az idõ Urát. (…) Az elsõ hittanórától kezdve, amit a milánói Ber-
chet Gimnáziumban tartottam, azt próbáltam megmutatni a diákoknak, 
hogy mi hajt engem: nem meggyõzni akartam õket arról, hogy igazam van, 
hanem meg szerettem volna nekik mutatni a hit ésszerûségét, vagyis azt, 
hogy azért kell szabadságuknak a kereszténység üzenetéhez csatlakoznia, 
mert az, amit mondok, megfelel a szívük vágyainak, ami az ésszerûség defi-
níciójához tartozik. Csak a felismerésnek ezen dinamikája által válik a moz-
galomhoz csatlakozó személy kreatívvá és fõszereplõvé, betanult szövegek 
gépies ismételgetése helyett. Ezért van az, szerintem, hogy egy karizma nem 
tervszerûen hoz létre társadalmi tényezõt, hanem egy találkozásban meg-
változott emberek mozgalmaként. Az ilyen emberek megkísérlik emberibbé 
tenni azt a világot, azt a környezetet, azokat a körülményeket, amelyekkel 
találkoznak. Krisztus megélt emlékezete elkerülhetetlenül jelenlétet hoz létre 
a társadalomban, függetlenül bármiféle kitervelt végeredménytõl”. (L.G.)

A Mozgalomhoz csatlakozók alapvetõ képzési formája a hetenkénti hit-okta-
tás, amelynek neve „a Közösség Iskolája”. Ennek elemei: ima, lehetõleg 
közös éneklés, egy szöveg, az azon való személyes elmélkedés és a közösségi 
találkozás. A Közösség Iskoláját, mely missziós jellegû, nagyrészt a munka-
helyeken, iskolákban vagy plébániákon tartják. A Közösség Iskolája révén sok 
nem hívõ vagy hitét nem gyakorló fiatal és felnõtt tért vissza a szentségekhez 
(gyónás, áldozás) vagy kérte a keresztséget.
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Az ingyenes szeretetre való nevelés célját szolgálják a közösen végzett és sza-
badon felvállalt szeretetszolgálatok.

A Mozgalom hivatalos információs lapja a TRACCE – Litterae Communionis 
c. havilap.

A Mozgalom felnõtt tagjai – szabadon és teljes személyes felelõsséggel – létre-
hoztak kulturális, karitatív és vállalkozói mûveket, az Egyház szociális tanítása 
szerint és a katolikus mozgalom vonalába illeszkedve. Sokan ezek közül köz-
remûködtek a Compagnia delle Opere (Mûvek Társasága) létrehozásában és 
növekedésében; ezen társaság több mint 30 000 karitatív és vállalkozói kezde-
ményezést fog össze, amelyek az Egyház társadalmi tanításának elveit az em-
beri szükségletekre adott válaszként próbálják megvalósítani.

A Mozgalom által immár huszadik éve megrendezett egyik kiemelkedõ kul-
turális esemény a rimini Meeting, amely minden augusztusban egy héten 
át kínál színvonalas kiállításokat, elõadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, 
színielõadásokat, koncerteket.

A Mozgalmon belül létrejött közösségi formák közül az egyik legkiemelke-
dõbb a Testvériség (Fraternitá). Ez világiak pápai jogú társulása, amelyet a 
70-es években volt egyetemisták hoztak létre azzal a céllal, hogy közösség-
ben mélyítsék el Egyházhoz tartozásukat a felnõtt életben és az azzal járó 
felelõsségben is. A Testvériséget II. János Pál pápa 1982. február 11-én is-
merte el, hangsúlyozván a CL szerepét az Egyház evangelizációs munkájá-
ban, különösen a társadalom elkereszténytelenedett területein, ahol az em-
beri élet és a társadalmi együttélés alapelvei forognak kockán. 

Ma a Testvériség csaknem 40 000 tagot számlál, szabadon szervezett kisebb-
nagyobb csoportokban. Az elkötelezõdés célja az, hogy az egyes ember élet-
szentségre jutását segítse, ezt célozza a barátság és az osztozás is. A Testvéri-
séghez csatlakozás a személytõl az egyéni imaélet napi rendszerességét kéri, 
lelkigyakorlaton való részvételt, valamint a Testvériség missziós, karitatív és 
kulturális kezdeményezéseinek anyagi támogatását.

A Mozgalom tapasztalatából és annak kibontakozásaképpen született meg 
a Memores Domini nevû apostoli társulás, amelyet a Szentatya hivatalosan 
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1988-ban ismert el. A társulás tagjai olyan világiak, akik Isten színe elõtt 
el-kötelezik magukat, hogy szüzességben éljék meg Krisztus emlékezetét a 
munka világában missziós jelenlétként, hogy a hitet újra bevezessék az em-
berek életébe. A tagok férfi és nõi házakban élnek, Szent Benedek regulá-
ját követik, egyesítve az elmélkedõ és a missziós életmódot. Önmagukat, a 
közösséget és munkatársaikat arra emlékeztetik, hogy az Úr alkotja és birto-
kolja a valóságot és a történelmet, s minden Belõle áll. A szüzességnek és a 
házasságnak ugyanaz a célja: úgy élni, mint Krisztus, birtoklás nélkül birto-
kolva, és az élet legfõbb törvényeként a szentséget élni meg.

A Fraternitá San Carlo Borromeo (Borromei Szent Károlyról nevezett Papi 
Testvériség) 1985-ben jött létre a CL-n belül. A Mozgalomhoz tartozó papok 
célja egy olyan közösség létrehozása volt, amelynek tagjai támogatják egy-
mást hivatásukban, megélik a CL karizmáját, különös tekintettel a misszióra, 
amelynek vállalására tudatosan készülnek. 

Luigi Giussani 1922-ben született Desióban, egy Milánó környéki faluban. A 
Milánói Fõegyházmegyében járt szemináriumba, pappászentelése után ugyan-
ott tanított teológiát. Kutatásainak tárgyát képezte a keleti (különösen a szláv) 
illetve az amerikai protestáns teológia, valamint a hithez és az Egyházhoz 
csatlakozás ésszerû okai. Több alkalommal járt külföldi tanulmányúton. 
1954 és 1964 között a milánói G. Berchet Gimnáziumban tanított hittant. 
Itt kezdte tanulmányaival és publikációival felhívni a figyelmet az Egyházon 
belül és kívül a nevelés kérdésére. Ezekben az években született és erõsödött 
meg a mai CL Mozgalom, amelyet személyesen vezetett haláláig. 1964-tõl 
1990-ig a milánói Katolikus Egyetemen tartott elõadásokat „Bevezetés a teo-
lógiába” címmel. 2005. február 22-én bekövetkezett haláláig vezette a CL-t, 
annak Testvériségét és a Memores Domini apostoli társulást. 

A Mozgalom jelenlegi vezetõje Julián Carrón atya.

Magyarországon a CL a 80-as évek második felében kezdett gyökeret verni, 
magyar fiatalok közösségében, olasz barátaik révén. Jelenleg egy 25 fõbõl álló 
felnõtt (családosok és egyedülállók) és egy 10–12 fõs egyetemista közösség 
mûködik. A közösségen belül tizenhárman tartoznak a Testvériséghez, egy 
közülük a Memores Domini tagja. A közösség életét ugyanaz jellemzi, mint 
más közösségekét: egymást segítõ barátság, egyéni elmélkedések és annak 
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megosztása a Közösség Iskolájában; lelkigyakorlatok, táborok, ünnepek és 
erõinkhez mért jelenlét a magyar Egyház életében. A Borromei Szent Károly 
Papi Testvériség két tagja szolgál 2005 õszétõl Budapesten.

Luigi Giussani atyának eddig négy könyve jelent meg magyar nyelven:
A modern ember vallási tudata – A keresztény tapasztalat útján, Vigilia 
1999
A vallásos érzék, Vigilia 1999
A kereszténység kihívásának eredete, Vigilia 2002
A nevelés kockázata, Szent István Társulat 2005

A magyar közösség felelõsei: Németh Tamás és Edina
Cím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 133.
Tel.: 1/275-7323
E-mail: cl.h@freemail.hu
Honlap: www.clonline.org/hu



CursiLLo

A Cursillo története 

A Cursillo gyökerei az 1936 és 1939 közötti véres 
polgárháborút épphogy túlélt Spanyolországba, 
Mallorca szigetére nyúlnak vissza. A háború 
hatására morálisan szétzüllött ország lelki meg-
újulásának elõsegítésére az Egyház nagy-szabá-
sú ifjúsági zarándoklatot szervezett Santiago de 

Compostelába, Szent Jakab sírjához. A zarándoklat vezetõinek rövid tanfo-
lyamokat (ez a spanyol cursillo szó jelentése) szerveztek papok és világiak 
vezetésével. Az egyhetes tanfolyamok alapvetõ célja az volt, hogy a résztvevõk 
lelki élete erõsödjön. A zarándoklat után sokakban felmerült a kérdés, hogy 
mi lesz ezután? Hogyan lehetne megõrizni a tüzes zarándoklelkületet a min-
dennapokban? A választ a Gondviselés egy fiatal világi, Eduardo Bonnin sze-
mélyében adta meg, aki felismerte, hogy az egész keresztény élet zarándok-
lat, amelyben egymást lel-kesítjük és segítjük az úton. Alapgondolata az volt, 
hogy a világot és az embe-reket nem a szervezetek, intézmények mozgatják, 
hanem sokkal inkább a közvetlen környezet, amelyben az emberek élnek. A 
környezetet kell meg-változtatni. Nem tanítani, meggyõzni kell az embereket, 
hanem életünkkel, barátságunkkal vonzóvá tenni ezt az életformát. Bonnin 
és társai a módszert úgy dolgozták ki, hogy az elérhetõ legyen a különbözõ 
társadalmi és kultu-rális rétegeknek, hívõknek és hitetleneknek egyaránt. 
Amit ma Cursillónak nevezünk, egyformán történik a világ minden táján, 
úgy, ahogy Bonnin és barátai a Szentlélek segítségével megálmodták. 

Mi a Cursillo?

A Cursillo tulajdonképpen az élet zarándoklatként való megélése. Szûkebb 
értelemben apostoli eszköz, és mint ilyennek ugyanaz a célja, mint az Egyház 
egészéé: hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Ami sajátossá teszi, az annak 
vizsgálata, hogy hol tudunk maradandó hatást kifejteni a világra. Mi Jézus 
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azon tanításából indulunk ki, mely szerint „Isten országa köztetek van”, 
vagyis az emberek közötti szeretetkapcsolatokban. Minden embernek, így a 
kereszténynek is szüksége van társakra, õszinte baráti kapcsolatokra, amit 
kis közösségben könnyebben megtalál. Csak valódi közösség támogatásával 
tudjuk megvalósítani küldetésünket, hogy a társadalommal megismertessük 
a kereszténységet. Ha fel akarjuk kínálni a világnak azt a lehetõséget, hogy a 
keresztény életet és az ebbõl fakadó méltóságot válassza, akkor ehhez öröm-
teli életünk példáját kell megmutatnunk. A Cursillo mint lelkiségi mozgalom 
célja éppen az, hogy megmutassa az embereknek a keresztény lét örömét. 
Olyan embereket keres, akik a társadalom összetartói, mozgatói és az evan-
gélium, a megváltás közvetítõi. 

A Cursillo mindenkit hív, aki a közösség meghatározó egyéniségévé válhat, 
aki ott teljesíti küldetését, ahol él és dolgozik, nem válogat a különbözõ társa-
dalmi rétegek, nemek vagy életkor szerint. Habár munkánk a „világhoz” köt, 
mindig és mindenütt az egyházat képviseljük, Krisztust akarjuk elvinni azok-
ra a helyekre, ahová más módon nem jutna el. A Cursillo csak akkor kezdi el 
mûködését egy egyházmegyében, ha tevékenységére a megyés-püspök áldá-
sát adta. Az egyébként világi vezetésû mozgalom egy püspök által kinevezett 
lelkivezetõ révén állandó kapcsolatban van az Egyház apostoli közösségével. 

Kereszténységünk a világban: Behatolhat-e a kereszténység világi életünk 
számtalan területére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e? Áthathatja-e a világot 
gyümölcsözõbben és korszerûbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy 
igen. A Cursillo egy módszert mutat és ad át, amely által lelkiségünk fejlõd-
het. Olyan utat kínál, amely élhetõ és megosztható mindenkivel, akik folya-
matosan Istennel akarnak élni. 

Kiket vár a Cursillo? Mindazokat, akik felelõséget éreznek az életük iránt, 
akik nyitottan, elkötelezetten akarják élni kereszténységüket. A vallásukat 
kevésbé ismerõket vagy azt rendszeresen nem gyakorlókat is hívjuk. Az ide-
ális életkor 25–65 év, mert az aktív életet élõ embereket próbáljuk megszólí-
tani. A hétvége egymásra épülõ témái miatt nagyon fontos, hogy a résztvevõk 
a 3 nap teljes egészén legyenek jelen. Ettõl eltérni nem tudunk. 



A pápák és a Cursillo 

A pápák a Cursillo terjedését megalakulása óta nagy rokonszenvvel figyelték. 
1963-ban, VI. Pál pápa Szent Pál apostolt nevezte meg a Cursillo védõszentje-
ként. „A keresztény tanításnak ez a módszere máris nagyszámú hívõre ki-
terjedt és bõséges gyümölcsöket hozott, melyek: a keresztény családi élet 
megújítása, a plébániák élõvé tétele, hûséges kötelességteljesítés a magán- és 
közügyek terén”. II. János Pál pápa pedig ezzel az üzenettel fordult a Cursillo 
tagjaihoz: „Hálát adok az Úrnak az adományok és a világosság bõségéért, 
amely rajtatok keresztül kiárad az emberekre… Ha a földkerekséget fel-
készítettétek a kegyelem elfogadására, akkor a cursillók által sok testvérnek 
felkínálhatjátok az Úrral való találkozás intenzív, felszabadító és örömteli 
élményét. Legyetek tehát mindig eleven élesztõ kovász! A harmadik krisztusi 
évezred küszöbe és az újraevangelizálás sürgetõ kényszere, fõleg a missziós 
tevékenység találjon Bennetek olyan elkötelezett emberekre, akikben új tûz 
lobog, és akiket eltölt a legmegfelelõbb módszer. Hordozzátok Jézust minden 
környezetben, és így mutassátok meg a távollevõk számára az irgalmas Atya 
arcát és megújult egyházélményeteket.” (1995. május 6.) 

Elérhetõségeink: 
Cursillo – Titkárság 
Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7. 
(Szent István-bazilika plébániahivatal)
Tel.: 30/971-6858  
E-mail: bpcursillo@freemail.hu    Honlap: cursillo.uw.hu

Budapesti és Országos Ultreya
Szent Kereszt-templom – 1091 Budapest, Üllõi út 145.

Az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye felelõse: Telek Mihály 

Eger: Szent János Továbbképzõ Központ, 3300 Eger, Foglár György u. 6.
Nyíregyháza: Lelkipásztori Intézet 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
Máriapócs: Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokház, 4326 Máriapócs, 
   Kossuth tér 17.
Kõszeg: Isteni Ige Társasága, Cursillo Mozgalom, 9730 Kõszeg, Park u. 1. Pf. 2.
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Családok Jézusban közösség

A Familien mit Christus katolikus közös-
ség 1985-ben alakult Németországban, 
és azóta kínál rendszeresen programokat 
keresztény házaspároknak és családok-
nak, egyetlen estétõl a hétvégi lelkigyakor-
latokon keresztül egészen a kéthetes csa-
ládos kurzusokig. 

1989 óta lelkigyakorlatos házat tartanak 
fenn egy bajor zarándokhelyen, Heiligen-
brunnban. Itt a ma is mûködõ forrás vizé-
tõl 1662-ben meggyógyult egy beszélni 
nem tudó fiú. A házasságban ma is fon-
tos, hogy megnyíljunk és megtanuljunk 
beszélni… 

A regensburgi püspök által is elfogadott közösség célja a Jézusban való öröm 
és elkötelezett élet megélése és fejlesztése a családban.

Mi 1998 húsvétján egészen különleges módon, meggyõzõdésünk szerint 
a Lélek vezetésén keresztül kerültünk kapcsolatba a Közösséggel. Hosszas 
mérlegelés és imádkozás után döntöttünk úgy, hogy 1999 januárjában csat-
lakozunk a Közösséghez, és egyben – a vezetõkkel egyetértésben – lehe-
tõséget adunk egy magyarországi testvérközösség megalakulására.

A Családok Jézusban Közösség magyar szimbólumának a Springer Orsolya 
által rajzolt, két egymással összekapaszkodó, a Lélek templomában élõ fát 
választottuk, a házasság jelképeként. A fák törzse két imádságra kulcsolt 
kéz-re emlékeztet, a galamb pedig a házasságot egyben tartó és szüntelenül 
meg-újító Szentlelket jelképezi.
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A Közösség feladatai között jegyesoktatás, házasságra való felkészítés, vala-
mint házas, családos és jegyes lelkigyakorlatok, hétvégék szervezése és 
veze-tése szerepel. A Közösség tagjai ezenkívül igyekeznek a lakóhelyük sze-
rinti egyházközségben részt venni a házasok, családok programjainak szer-
ve-zésében.

Székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 1. 
Vezetõk: Dr. Gorove László és Kriszta
Létszám: kb. 20 házaspár

Elérhetõségek:
Tel.: 1/316-9275
E-mail: jegyesoktatas@par-beszed.hu
 lelkigyakorlat@par-beszed.hu
 csaladokjezusban@par-beszed.hu
Honlap: www.par-beszed.hu



együtt nagyasszonyunk 

Dicsõségére házasközösségek

e.n.D. házasközösségek

Az Equipes Notre Dame (E.N.D.) Közösség hivatalosan 
Párizsban, 1947. december 8-án jött létre. A háború ide-
jén volt már számos „Equipe” – amit leginkább „hegy-
mászó csapat”-nak fordíthatunk. Az együtthaladásban egymást segítve deré-
kon összekötözik magukat, hogy segíthessenek, ha kell, és ismerve a közös 
célt, együtt haladjanak, egymásra számítva. 

A Közösség alapokmányát és elindulását az abból fakadó szükséglet, vágy inspi-
rálta, hogy a Notre Dame templomhoz tartozó alapító házaspárok – Caffarel 
abbéval együtt – a házasságot tudatosan a szentté válás útjának tekintették. 

„A házasság révén a szentségre törekedni.” Ez egy olyan zarándokút, amelyen 
a Közösség tagjait a lelkiség karizmája segíti: a hit gazdagsága a házasságra, a 
házasság gazdagsága pedig a hitre van megelevenítõ hatással.

Társadalmunk sokféle gondolattal és szemléletmóddal állandó pergõtûz alá 
veszi a házasságot – és a partnerkapcsolat egész más modelljeinek ígéretével 
jelent kihívást a házasoknak. Emiatt nem mindig könnyû az, hogy keresztény 
házasként éljünk – Isten jóságát és emberbarátságát a házasságban lássuk 
meg önmagunk számára, és tegyük láthatóvá gyerekeinknek, rokonainknak, 
barátainknak és másoknak.

Mégis sokan mennek ezen az úton, és megkísérlik, hogy egyedül küzdjenek 
meg a nehézségekkel. Másképp is lehetséges ez: megkísérelhetjük, hogy más 
párokkal együtt törekedjünk megtalálni utunkat. Egyrészt jó érzés másokkal 
megosztani örömünket, másrészt az is jó, hogy nem vagyunk egyedül, ha 
akár házasként, akár emberként krízisbe kerülünk.
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Az Együtt Nagyasszonyunk Dicsõségére (E.N.D.) házasközösségek olyan modellt 
kínálnak, amely házaspároknak segíthet abban, hogy Jézus üzenetét a házas-
ságban a maguk számára élõvé és mások számára megtapasztalhatóvá tegyék. 

Az E.N.D. közösségek tagjai különösen fontosnak tartják, hogy:
•  szabadon beszéljenek minden kérdésrõl és témáról,
•  elfogadják egymást olyannak, amilyenek,
• a családdal, egyházzal és társadalommal kapcsolatos problémákkal, szük-
ségletekkel és félelmekkel kapcsolatban ne érezzék magukat egyedül,
•  tanuljanak együtt imádkozni,
• felfedezzék, hogy az emberek évszázadokon át milyen tapasztalatokat sze-
reztek, és élnek meg ma is Istennel.

Magyarországon az E.N.D. közösségek a rendszerváltás éveiben kezdtek elter-
jedni. Budapesten, Budapest környékén, Debrecenben és a Romániához tar-
tozó Déván élnek közösségeink. A háború után Európában és más kontinen-
seken is elterjedt házasközösségek száma 6000. Az egyes régiók, csoportok 
önállóak, nemzetközi szinten rendszeres a felelõsök tapasztalatcseréje. Hét-
évente vannak a tagok számára is nagy zarándoklatok és találkozók.

Modellünk néhány egyszerû szabályon, „Sarkalatos Ponton” nyugszik:

• 3–6 házaspár közösséget alkot.
• Havonta egyszer van közösségi összejövetel. Váltakozva egy-egy otthonban 
találkozunk, együtt étkezünk (szendvicset vagy más egytálételt). Megbeszél-
jük az elõkészített témát, és együtt imádkozunk. Mindenki beszélhet arról is, 
hogyan sikerülnek erõfeszítései, melyeket annak érdekében tesz, hogy élete 
a hiten alapuljon, vagy milyen más személyes nehézsége van éppen. Segíteni 
és segítséget elfogadni magától értetõdõvé válik.
• Jó, ha van a közösségnek egy pap tagja is. Õ a lelki tanácsadó, és a csopor-
tot barátként kíséri útján.
• Minden házaspár idõt szakít arra, hogy Isten színe elõtt beszéljenek és 
meghallgassák egymást. Ez az ún. „Éberség ideje”.
• Célt tûzünk ki, amit törekszünk elérni.
• Évente házaspárjainkkal együtt lelkinapokat vagy az „életorientáció napjait” 
tartjuk.



• Fontos nekünk, hogy a Biblia üzenetét egyre inkább megismerjük és meg-
értsük. A Szentírás szavairól való elmélkedés a velük való ima és a csoport-
beszélgetések lényeges része.
• A Közösség már nevében is jelzi, hogy Mária nagy ideál: az õ bátorsága, 
bi-zalma, ahogyan õ tud szeretni, a konvenciókkal szembeni rettenthetetlen-
sége, segítõkészsége a rászorulókkal szemben, Isten végtelen lehetõségeibe 
vetett hite. 

Felelõsök, elérhetõségek: 
Zöldy Pál és Erzsébet 
1052 Budapest, Haris köz 2. 
Tel.: 1/337-5588 
E-mail: zoldyne@yahoo.com

Dr. Papp Tamás 
E-mail: pt@hcbc.hu
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emmausz közösség

Az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség megalakulása 1977-ig nyúlik 
vissza: ekkor került Katona István atya a pesti ferencesekhez. Az ottani leg-
buzgóbb hívekbõl létrejött egy kis közösség, amely 1979–1980-ban átélte 
a Szentlélekben való megújulást, és attól kezdve viseli jelenlegi nevét. Köz-
pontjuk a ferences nõvérek zuglói, Thököly út 120. alatti kolostorában van, 
amely a Bosnyák téri plébániához tartozik.

A Közösség névválasztásáról: az imaközösség tagjait nagyon megragadta a 
Lukács evangéliumában (24,13–35) szereplõ történet, amely azt mondja 
el, hogy Jézus csöndes vándorként egyszerûen odamegy a tanítványokhoz, 
meg-kérdezi tõlük, miért szomorkodnak, elkíséri õket, bemegy velük a 
vendég-fogadóba. Ennek az egész történetnek van valami elmondhatatlan 
kedves-sége. Hétköznapi életünkben, feladataink végzése közben is napon-
ta tapasz-taljuk, hogy Jézus hozzánk szegõdik, és megkérdezi tõlünk is 
– ugyanúgy, mint az emmauszi tanítványokat –, hogy miért szomorkodunk, 
mi a bajunk, miben segíthet, s végül rávilágít az igazságra.

Az Emmausz Közösség, ahogy azt a neve is mutatja, karizmatikus közösség, 
vagyis a Szentlélek alapvetõ szerepére hívja fel a hívõk figyelmét. Az egyház-
történelem némely századában különösen a missziók ügye foglalkoztatta az 
egyházat, máskor pedig szociális intézményeket hozott létre vagy katedráli-
sokat épített. Most az Egyház elsõsorban az evangelizáció felé fordul, ami-
nek alapja a Szentlélek. Nélküle el sem lehet indulni evangelizálni. Ebben a 
töré-keny korszakban, amelyben élünk, annak jött el az ideje, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsunk a Szentlélekre, hogy irányt mutasson nekünk, mert ma 
minden összekuszálódott. Mi azonban nem feledhetjük, hogy Krisztus az Út, 
az Igazság és az Élet. 

Tudatosítanunk kell a Szentlélek szerepét a keresztény közösség körében, 
hogy be kell fogadnunk szívünkbe a harmadik isteni személyt, kérjük a segít-
ségét, hogy ne csak pünkösdkor vagy bérmáláskor, hanem a mindennapok-
ban is legyen életünk középpontjában. 
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A Közösségnek jelenleg 240 tagja van, különbözõ korosztályokból. Évente tar-
tanak lelkigyakorlatot, havonta lelkinapokat, elõadásokat a legkülönbö-zõbb 
témákban, mint például a lelki sérülések gyógyítása, bevezetés a miszti-kába, 
szemlélõdõ lelkigyakorlat vagy belsõ szabadulás a rossz megterhelé-sektõl. 
Hetente egyszer 25 imacsoportban gyûlnek össze a hívek. 

Az Emmausz Közösségnek országos folyóirata is van, a Marana Tha, amely a 
Szentlélekben való megújulást akarja segíteni. Évente hatszor jelenik meg, 
16 oldalon, 2000 példányban. 

A lap két fõ rovatból áll: a Tanúságtevõk rovatban az olvasók írják le, 
ho-gyan sikerült megoldaniuk különbözõ lelki gondjaikat Isten segítségével, 
hogyan találták meg életük célját az Úr követésében. A teológiai rovat pedig a 
mindennapi, gyakorlati élet szempontjából vizsgálja, milyen alapjai vannak 
Jézus követésének. 

A Közösség vezetõje: Katona István atya
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 120.
Tel./fax: 1/222-5306
E-mail: maranatha.hu@freemail.hu
Honlap: www.maranatha.hu
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Az Emmánuel Közösség a Katolikus Karizmatikus Megújulás gyümölcseként 
jött létre. Gyökerei 1972-ig nyúlnak vissza, amikor Pierre Goursat, aki akkor 
már csaknem 60 éves volt, és egy fiatal orvostanhallgató lány, Martine Laffitte 
(Catta) a Szentlélek indíttatására naponta összejött, hogy imádkozzanak és 
di-csérjék az Istent. Rövidesen azt vették észre, hogy olyan sokan csatlakoztak 
hozzájuk, hogy sokkal nagyobb helyet kell keresniük összejöveteleik számá-
ra, sõt több csoportot kell alakítaniuk. Az elmúlt 30 év alatt mind az öt kon-
tinens-re kiterjedt a Közösség jelenléte, papi és szerzetesi hivatások támadtak 
(Franciaországban az évente szentelt papok tíz százalékát a Közösség adja).

A Közösség „lelki központja” a közép-franciaországi Paray-le-Monial 
városka, ahol több mint 300 évvel ezelõtt élt Alacoque Szent Margit. Itt érin-
tette meg a Közösséget a Jézus Szíve-tisztelet. A Közösségre jellemzõ a Mária-
tisztelet, valamint az Egyház tanításához való ragaszkodás és az Egyház sze-
retete.

Az Emmánuel Közösség tagjai egyedülállók, házaspárok, papok, illetve 
Isten országáért szûzi életet vállaló férfiak és nõk. A különbözõ életálla-
potok erõsítik, kiegészítik egymást. A Közösség nem monasztikus, hanem 
„világban élõ közösség”: minden tagja megmarad eredeti lakhelyén, mun-
kahelyén. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét hétköznapi életünkben, a család-
ban, mun-kában, barátok közt és amerre járunk. Isten megélt jelenlétének 
öröme késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk a közöttünk élõ Istenrõl. 
Össze-köt bennünket az a meghívás, amivel az Úr ebbe a közösségbe hívott 
meg mindegyikünket, hogy együtt törekedjünk az életszentségre, szolgáljuk 
és hirdessük Krisztust. 

Magyarországon lassan másfél évtizede vannak a Közösségnek elkötele-
zett tagjai, nagyrészt Budapesten, de kisebb csoport van Délvidéken, Székes-
fehérváron, Kaposvárott és Erdélyben is.

Közösségi életünk elsõdleges színtere a házicsoport: hetente 6–10 fõs cso-
portokban találkozunk imádkozni, megélni a testvéri szeretetet és tanúságot 
tenni arról, hogyan van jelen életünkben Isten, hogyan vezet bennünket a 
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Szentlélek. Havonta közösségi lelkinapra, évente kétszer lelkigyakorlatos hét-
végére jövünk össze. A Közösség kifelé irányuló szolgálataiban közösen ve-           
szünk részt, ki-ki lehetõségei szerint.

A Közösség lelkiségének három alapkegyelme van:

1. Adoráció: az imaélet megújulása
A Közösség tagjai megtapasztalták, hogy az imádság, az imádás, a napi kap-
csolat Istenünkkel elengedhetetlen feltétele annak, hogy valódi keresz-tény, 
tanúságtevõ életet élhessünk. Fontosnak tartjuk a rendszeres egyéni imát 
(naponta egy óra elkötelezett tagok esetében), közösségi alkalmainkon a 
közös imát, a szemlélõdõ imádást, szentségimádást egyénileg és közösség-
ben. Rendszeresen veszünk részt szentmisén hétköznap is.

Az Eucharisztia éve alkalmából Székesfehérváron „Adorációs iskolát” indí-
tottunk, amely havonta egy alkalommal vezet be az Oltáriszentségben jelenlévõ 
Úr imádásába. 2006 februárjában kezdõdött „Adorációs iskola” Budapesten is, 
a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Hívásra más budapesti plébániára is 
szívesen elmegyünk.

2. Kompassió: 
Az imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra indít bennünket, hogy 
isteni Mesterünk példájára irgalmas szeretettel forduljunk szükséget szen-
vedõ embertársaink felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi szükségrõl legyen 
is szó. Ez az irgalmas szeretet az, amely a Közösség szolgálatainak javát létre-
hozta és fenntartja. 

Ilyen szolgálat többek között az egyedülálló szülõk (elváltak, külön élõk, 
özvegyek, leányanyák) számára rendszeresen megszervezett hétvégesorozat, 
az S.O.S IMA-telefonszolgálat és az Alfa-kurzus is.

3. Evangelizáció: 
A megismert Igazság, életünkben megtapasztalt öröm és szabadság arra 
késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit velünk tett a 
mi Urunk. Ez azt jelenti, hogy az Istentõl elszakadt világban hirdetjük Jézus 
Krisztus evangéliumát életünk minden területén: családunkban, munka-
helyünkön, ott, ahol szabadidõnket eltöltjük, és nyilvánosan is. 



Az Emmánuel Közösség szolgálatai: utcai evangelizáció, plébániai misszió, 
ÁVE hétvégesorozat házaspároknak és egyedülálló szülõknek, S.O.S IMA-
telefonszolgálat (száma: 1/214-2125), nyitott imaalkalmak felnõtteknek és 
fiataloknak, evangelizációs iskola, Alfa-kurzus, „Adorációs iskola”, kiengesz-
telõdési estek. Idén immár 7. alkalommal rendeztük meg Kaposvárott nyári 
lelkigyakorlatos táborunkat fiataloknak és családoknak.

A Közösség magyarországi felelõse: Szentkereszty László és Judit
Postacím: 1027 Budapest, Fõ u. 73.
Iroda: 1027 Budapest, Bem tér 4.
A Közösség létszáma Magyarországon kb. 120 fõ. 

A Közösséggel kapcsolatos felvilágosítás: 
Tel.: 23/545-385
Szentkereszty Judit: 30/480-9881 vagy Madocsai Bea 30/357-9218
E-mail: emmanuel@freemail.hu 
Honlap: www.emmanuel.hu 
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éLet kenyere közösség  
(Communauté du Pain de Vie)

Közösségünk egyike azoknak a – katolikus Egyház 
megújulása során létrejött – új közösségeknek, 
amelyekben családosok, egyedülállók és papi vagy 
szerzetesi életmódot választók a Közösség egyen-
rangú tagjai lehetnek, és vagyonközösségben 
élnek. De az Élet Kenyere Közösségben a tagok 
nemcsak egymással osztják meg, amijük van, ha-
nem azokkal a segítségre szoruló emberekkel is 
(pl. hajléktalanok, alkoholról vagy kábítószerrõl leszokottak) akiket – korlá-
tozott számban, bizonyos idõre és bizonyos feltételek mellett – befogadnak 
házukba. A Közösség tagjai önként szegénységet vállalnak Jézusért, aki ezt 
mondta: „amid csak van, add el és oszd szét a szegények között, így kincsed 
lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem.” (Lk 18,22)

Az Élet Kenyere Közösséget 1976-ban Franciaországban alapította Pascal 
Pin-gault, feleségével és egy másik házaspárral együtt, miután megtértek és 
befogadták a Szentlelket. Egy intenzív imaéletben eltöltött idõ után – miköz-
ben egyházi közösséghez még nem kapcsolódtak – egy, az Eucharisztiával 
kapcsolatos megtapasztalásuk után eldöntötték, hogy a katolikus egyházhoz 
kívánnak tartozni. 1984-ben kapott a Közösség hivatalos egyházi jóváhagyást, 
mint krisztushívõk magántársulása. Jelenleg (2005) Európa, Afrika, Amerika 
és Ázsia 25 országában, összesen 49 helyen mûködnek a Közösség házai.

Magyarországon a Közösség 1988 óta létezik, és 1993 óta Martonvásáron 
mûködik. Itt egy egyszerû kis házban élünk; imádkozunk és dolgozunk. 
Általában házon kívüli pénzkeresõ munkát is végzünk, azon túl pedig hittel 
hagyatkozunk rá Isten gondviselõ szeretetére. Jézus mondta: „Ne aggodal-
maskodjatok… Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért 
ti elsõsorban az Isten Országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá.” (Mt 6,31–33).



A házunkban lévõ kis kápolnában rendszeres szentségimádást és liturgiákat 
tartunk, amelyek mindenki elõtt nyitottak. Örömeinket és gondjainkat az 
Oltáriszentségben jelen lévõ Jézus elé tesszük le, és a velünk élõ szegényeket 
is erre buzdítjuk.

A Közösség hivatása, lelkisége

Eucharisztikus élet: szentségimádás a Közösség valamennyi házának kápol-
nájában, kihelyezett Oltáriszentség elõtt, általában órás váltásokban. Lehetõ-
ség szerint napi szentáldozás. A Közösséghez tartozó különbözõ életállapotú 
emberek (házaspárok, családok, egyedülállók, szerzetestestvérek és -nõvérek, 
papok, diákonusok, zarándokok és remeték) a közös imádásban kapott ke-
gyelem által egyetlen „eucharisztikus nép”-et alkotnak.

Fontosnak tartja a Közösség, hogy világszerte – és különösen a legszegé-
nyebbek körében – megvalósuljon Jézus imádása és a szükséget szenvedõk 
szolgálata.

Közösségvállalás a szegényekkel és a kicsinyekkel: A Közösség  szerte a 
világon befogad házaiba szegényeket és különbözõ segítségre szoruló embe-
reket, miközben maga is szegényen él. Lehetõségei szerint segíti a közös-
sé-gen kívül élõ rászorulókat is. Az anyagi javak tekintetében radikálisan az 
Evangélium eszményéhez tartja magát, és karizmatikus hittel hagyatkozik rá 
az Úr gondviselõ szeretetére. Ugyanakkor környezetében is szeretettel veszi 
körül a kicsinyeket és a gyermekeket, tudva azt, hogy aki evilágon a leg-
kisebb, Isten Országában az a legnagyobb. Szolidaritást vállalva a közeli és 
tá-voli szegényekkel, a békességet építjük az emberek között.

A Közösség lelkisége megismerhetõ az alábbi magyar nyelvû könyvekbõl:
•Búzaszemek az élet kenyerébõl (a Közösség születésének története)
•Együtt a szegényekkel (az evangéliumi szegénység megélése)
•Útban az Úr felé (rajzos könyvecske a keresõ emberrõl és a szentségimádásról)

Cím: 2462 Martonvásár, Dózsa György u. 1. 
Tel.: 22/460-616  E-mail: mihalffy@bkv.hu
Honlap (francia nyelvû): www.paindevie.net 
Németül: www.brot-des-lebens.de 
Folyóirat (francia nyelvû): www.en-quete.net
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Ferences Világi rend

A ferences család és a Világi Rend

Assisi Szent Ferenc történelmi idõkön áthúzódó, az Egyházat is újjáformáló 
hatása máig is érezhetõ. Az õ életének eszményéhez és mintájához kötõdik 
(ahogy ma nevezzük) a „Ferences Család” alapítása, mely három „rend” közös-
ségében és egymásrautaltságában mutatkozik meg.

Megtérése után – ahogy õ mondta – „társakat adott (neki) az Úr” (Végr. 14). 
Így zarándokoltak együtt Rómába, hogy a „pápa úrtól” (1. Reg. 24,4) jóvá-
hagyást kérjenek életmódjukra. Az õ követõit, a férfiak rendjét nevezik „feren-
ces elsõ rendnek”, amelynek ma több ága van. (OFM – ferencesek, OFMConv 
– minoriták, OFMCap – kapucinusok, OFM – Ordo Fratres Minorum – a 
Kisebb Testvérek Rendje stb.) 

Ferenc nagy hatással volt Assisi Szent Klárára, aki a Klarisszák rendjének, 
másként mondva, a „ferences második rendnek” alapítója. A Gondviselõ 
Istennek, a Teremtésnek és Krisztus megváltó mûvének örvendezõ közös-
ség hatása nem kerülte el a világban élõ embereket sem. Ferencnek a világi 
hívekhez írt levele lett alapja a „Harmadik Rend” (nem harmadrend!) élet-
formájának (1221). 1289-ben a levelet regulává (szabályzattá) szerkesz-tet-
ték, amelyet IV. Miklós pápa hagyott jóvá – ez XIII. Leó pápa 1883-ban kiadott 
új regulájáig volt érvényben. E regula képezte az ún. „Szabályozott harmadik 
rendek” (Tertius Ordo Regularis – TOR) szabályzatainak alapját is.

Szent Ferenc lelkisége és tanítása ma is sok ember számára vonzó. Ma 
a világban a Harmadik Rend a legelterjedtebb, földünk öt kontinensén 420 
ezer örökfogadalmas tagot számlál. A II. Vatikáni Zsinatot követõen a rend 
hi-vatalos elnevezése „Ferences Világi Rend” lett, hangsúlyozva tagjainak 
világi állapotát és világi küldetésük méltóságát. A VI. Pál pápa által 1978-
ban jóvá-hagyott, megújított Regula a zsinat szellemében visszatér az eredeti 
forrá-sokhoz, ugyanakkor figyelembe veszi a mai kor emberének életkörül-
ményeit és gondolkodását.
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A Ferences Világi Rend lelkisége (néhány kiemelt mondat regulánkból)

A Ferences Világi Rend tagjai „… a Szentlélektõl indíttatva saját világi állapo-
tukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét, és fogadalommal kö-
telezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint élnek…” (FVR Reg. 2.). 
A Rend tagjai családosok vagy egyedülállók lehetnek, de vannak sorainkban 
egyházmegyés papok is. A rendhez tartozás érvényes feltétele a katolikus hit 
megvallása, az Egyházzal való egység. Ferences hivatásunk az Evangélium 
szerinti életre szólít, ezért lehetõleg naponta olvassuk a Szentírást, elmélke-
dünk szavain, és igyekszünk életünket hozzá mérni. Mindannyiunkat bátorít, 
hogy az „Evangélium életerejétõl áthatva, gondolatvilágunkat és cselekedete-
inket Krisztuséhoz alakíthatjuk annak a gyökeres belsõ változásnak az útján, 
amelyet az Evangélium ‘megtérésnek’ nevez, és amelyet az emberi gyöngeség 
miatt naponta újra kell kezdeni”. Valljuk, hogy „a kiengesztelõdés szentsége 
a Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele, és ugyanakkor kegyelem forrása”  
(FVR Reg. 7.)

Az Egyházban való élõ jelenlétet különösen az Eucharisztia ünneplése, a 
zsolozsma imádkozása (közösségben is), és az egyházközségben végzett kü-
lönbözõ szolgálatok jelentik számunkra.

A szemlélõdés és az imádság Krisztussal való közösségünk formálója, 
de ez az alapja a világban való tanúságtételünknek is. Fontos része életünk-
nek a közösségben végzett lelkigyakorlat, melyet a helyi testvéri közösségek 
maguk szerveznek meg. Az Oltáriszentség tiszteletének felbecsülhetetlen ér-
téke van. Teljes csendben hódolni a Szent Testével jelen lévõ Krisztus elõtt, 
hogy mi is átélhessük Szent Ferenc nyomán: „Ebben a világban Isten Szent 
Fiából nem láttok egyebet, mint az Õ Szent Testét és Vérét.” (FVR Reg. 5.) És 
persze hordozni Õt (szentáldozás után) élõ szentségtartóként a családban, a 
munkahelyen, és mindenütt, amerre járunk, megszentelve ezzel a körülöt-
tünk élõ világunkat. 

Törekednünk kell rá, és gyakorolnunk kell a „szív tisztaságát” amely az 
igazi testvériség forrásához vezet: „Mint az eljövendõ világ tanúi, hivatásuk-
hoz hûségesen azon legyenek, hogy a szív tisztaságát megszerezzék, hogy így 
szabadon szerethessék Istent és testvéreiket.” Regulánk kiemeli a munka 
értékét is, „Úgy értékeljék a munkát, mint ajándékot és mint eszközt, amely 
által részt vehetnek a teremtésben, a megváltásban és az emberi közösség 
szolgálatában.”(FVR Reg. 16.) Így válhatunk valóban a Teremtõ örvendezõ 
munkatársává.
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A világi élet sajátosságai miatt a szegénység értelmezése általánosabb, mint 
általában a szerzetes rendeknél: „A világi ferencesek igaz lelkülettel ragasz-
kodás nélkül használják az ideig való dolgokat, amikkel anyagi igényeiknek 
eleget tesznek, tudatában lévén, hogy az Evangélium szerint csak kezelõi a 
rájuk bízott javaknak. … az Atyai ház felé vezetõ úton igyekezzenek megtisz-
títani szívüket minden birtoklási és uralkodási vágytól” (FVR Reg. 11.). Szoli-
daritást kell vállalnunk a valóban szegényekkel, mások szükségeire nyitottan, 
a megosztás készségével kell élnünk, törekedve igényeink csökkentésére és 
az egyszerûségre.

„Egész életük … által legyenek jelen és vegyenek részt az igazságosság 
elõmozdításában, különösen a közélet területén, és ne habozzanak ezért el-
kötelezni magukat konkrét és hitükkel összeegyeztethetõ formában.” (FVR 
Reg. 15.) A társadalom mindennapi problémáiban, megoldásaiban is tevé-
keny és hatékony elkötelezettséget kell vállalnunk, talentumaink szerint, 
akár a politika területén is. 

A közösségi élet

A Ferences Világi Rend alapsejtje a helyi közösség, amelynek tagjai rend-sze-
resen találkoznak.

A közösségeket 5 tagú tanács vezeti, elöljárója a „miniszter” (szolga!). 
A közösség a tanács tagjait titkos választás útján választja meg, 3 éves szol-
gá-latra. A közösségeket a régiók tanácsai fogják össze, a régiókat pedig az 
Országos Tanács. Magyarországon ma az FVR-t 5 régióban, 38 testvéri közös-
ségben 480 örökfogadalmas és kb. 50–60 befogadott, illetve egy évre fogadal-
mat tett testvér és nõvér alkotja.

A különbözõ szintû tanácsok szervezésében évrõl évre rendszeres talál-
kozók, képzések, táborok adnak alkalmat az egymástól földrajzilag távolabb 
élõ tagok testvéri találkozásának. 

A Rendünkhöz való csatlakozás a helyi közösségben a lelkiséggel való is-
merkedéssel kezdõdik.

Ezt az általában egy-két évig tartó ismerkedést a ferences hivatásban való 
elkötelezõdés igénye esetén a befogadás szertartása követheti. Ennek során 
a jelölt – még nem véglegesen – a közösség tagjává válik. A legalább egy-
éves kezdeti képzést (noviciátus) követõen elõbb ideiglenes (egy évre szóló), 
majd örökfogadalommal (életre szóló ígéret) válik a testvér/nõvér a közösség 
elkötelezett teljes jogú tagjává. Amint az élet minden területén, a ferences 
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életben is fontos, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Közösségeink éle-
tének elengedhetetlen része a folyamatos képzés. Egész életünkön át egyre 
közelebb kerülni Szent Ferenc (a Teremtõ és a teremtett világ szeretetkap-
csolata) eszményéhez. 

A szentségi élet és közösségi élet eseményei, ünnepei, személyes kap-
csolatai alakítják életünket, személyiségünket. Istenkeresõ utunk izgalmas 
és változatos, idõnként konfliktusoktól sem mentes, de mindannyiunkra bá-
torítóan hatnak Szent Ferenc atyánk végrendeletének szavai:

„És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya 
áldásával, a földön pedig teljék be az õ szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló 
Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel” Ámen.

Közösségünket elérheted: 
Ferences Világi Rend Országos Tanácsa
Cím: 1024 Rómer Flóris u. 4.
E-mail: fvr@axelero.hu
Paczolay Balázs FVR országos miniszter
Tel.: 20/823-4388
E-mail: paca@iosephinum.hu



házas hétVége 

A HH világméretû lelkiségi mozgalom (Worldwide Marri-
age Encounter), amely a szentségi kapcsolatok megerõsí-
tését szolgálja, a II. Vatikáni Zsinat gyümölcse.

Teremtõnk szándéka, hogy az ember már itt a földön 
boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nõnek bennün-
ket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. 
Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a 
gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlõdésének is. 

A katolikus Egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közös-
ség-alkotó szentség eltérõ módon, de ugyanazt a célt szolgálja: Krisztus szerete-
tének megélését és továbbadását. 

Ebben segít a Házas Hétvége lelkiség, amikor utat mutat a házaspárok, a 
papok és szerzetesek számára, hogyan tudják megújítani és elmélyíteni kap-
csolatukat egymással, illetve közösségükkel.

A Hétvége súlypontjai:
– Ki vagyok én?
– Kik vagyunk mint házaspár? Hogyan tekintünk egymásra?
– Milyen jelentést hordoz életadó szeretetünk az Egyház és a társadalom 

számára?

A Hétvége menete

Az Elsõ Hétvége péntek este kezdõdõ, vasárnap délután szentmisével záru-
ló összefüggõ program, ezért nem lehet késõbb csatlakozni vagy csupán egy 
ré-szén részt venni. Elengedhetetlen az is, hogy férj és feleség közös elha-
táro-zással, végig együtt legyenek jelen. A Hétvégét három házaspár és egy 
pap együtt vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a résztvevõkkel, majd 
egy-két kérdés alapján a résztvevõ párok nyugodtan megbeszélhetik, ami az 
õ kapcsolatukat érinti.
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Ha házaspárok, papok vagy szerzetesek igény-
lik, lehetõséget kínálunk számukra, hogy 
lakóhelyükhöz közel havi rendszerességgel 
egy este hasonló programban folytassák és 
elmélyítsék, amit az Elsõ Hétvégén megéltek.

Eddig 5000 házaspár és 400 pap vagy szerze-
tes vett részt programjainkon.

A Házas Hétvége egész Magyarországon és a 
határainkon kívüli magyarlakta területeken 

30 régióba szervezetten mûködik, bõvebb felvilágosítás a honlapon olvasható 
(www.hazashetvege.hu) vagy a nemzeti felelõsöktõl kérhetõ. 

A jelenlegi Nemzeti Felelõs Team:

Thorday Attila atya
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 5.
Mobil: 30/530-6201 vagy 20/823-4580
E-mail: thorday@gmail.com

Mikesy Pongrác & Judit
Cím: 2131 Göd, Pesti út 100/b
Tel.: 27/333-227, mobil: 20/411-7168
E-mail: mpongi@vnet.hu
Honlap: www.hazashetvege.hu



hit és Fény 

 
 
 

A Hit és Fény 1971-ben született a franciaországi 
Lourdes-ban, válaszként az értelmi fogyatékos gyer-
mekek és szüleik szorongására és magányára. Ez a 
mozgalom a világon mindenütt katolikus alapú, öku-
menikus szellemiségû közösségeket hívott életre. 

Alapítói a francia Marie-Hélene Mathieu gyógypedagó-
gus és a kanadai Jean Vanier, aki 1964-ben a francia-
országi Trosly–Breuil-ben megalapította a Bárka Közösséget (L'Arche) család 
nélküli, intézetben élõ sérültek számára. A Hit és Fény jelenleg 72 országban 
1310 közösséget számlál, 

 
A közösségek taglétszáma 20–30 fõ között mozog, bennük a sérültek, szülõk 
és segítõk ideális esetben azonos arányban vannak.(Hazánkban léteznek in-
tézeti sérültekbõl és segítõkbõl álló, szülõk nélküli csoportok is.) A közös-
ségek az országon belül régiókba szervezõdnek, az országok zónákba s a zó-
nákat fogja össze a párizsi székhelyû nemzetközi Hit és Fény.

 
A Hit és Fény magyarországi ága 21 elfogadott és 3 alakuló közösséget  
számlál. 

 
 
A Hit és Fény lelkülete 

Közösségeinkben segítõk és fogyatékosok együtt haladnak Krisztus útján. 
Kö-zösségeink rendszeres havi/kétheti alkalmain szeretetteljes légkörben 
va-gyunk együtt. Ezek a találkozások egyfajta kapaszkodót jelentenek sérült 
ba-rátainknak és szüleiknek. 
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Minden ember értékes, úgy, ahogy van. Sérült testvéreink elõtt pedig sok tit-
kot felfed a Mi Urunk, hiszen õk különösen kedvesek elõtte. A Hit és Fényben 
tehát õk különös jelentõségû kapcsok Isten és köztünk, sokat tanulunk 
tõlük. Segítenek felismerni és felvállalni fogyatékosságunkat, fájdalmainkat, 
sérültségeinket és ezekkel együtt állni embertársaink és Isten elé.

 
Az ünneplésnek nagy szerepe van életünkben. Az ünnepek közös megtartása 
sok sérült számára az egyetlen fórum, ahol lehetõségük van a bensõségesség 
megélésére. Mindazonáltal ez mindannyiunk számára nagyon kedves és tölte-
kezést biztosító alkalom.

 
Programjaink:
– évközi találkozók
– nyári táborok
– lelkigyakorlatok 
– képzések
– imaórák

Elérhetõségeink:
Honlap: www.hitesfeny.gportal.hu
E-mail: hitesfeny@gmail.com

Nemzeti felelõsök: Harmat Péter és Harmat Üveges Zsuzsanna
E-mail: hapedig@gmail.com
Tel.: 20/828-0590

Titkárok: Gulyás Péter János és Gulyásné Molnár Szilvia
E-mail: peturban@gmail.com
Tel.: 20/212-8666
Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 31/J III. em. 9/A

Hit és Fény Alapítvány és Egyesület
Adószám: 19650421–1–42 
Számlaszám: (OTP BANK) 11705008–20134488–00000000 



kaLász

katolikus asszonyok és Lányok szövetsége

Napjainkban szinte teljesen hiányzik az ifjúság nemeknek megfelelõ nevelé-
se. Ennek hatása az a társadalmi jelenség, hogy a nõ korunkban sokszor csu-
pán árucikk szerepét tölti be, a nõi méltóság egyre inkább háttérbe szorul. 
Ez ellen száll harcba a KALÁSZ (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége), 
ezt az ûrt hivatott pótolni a nevelés területén. Egyesületünk legfõbb feladata, 
hogy a katolikus keresztény erkölcs szellemében készítse fel a lányokat sajá-
tos nõi hivatásukra: a hitvesi és a családanyai szerepre, az otthont teremtõ, 
életet ápoló és gondozó szeretetre.

Az 1936-ban alapított egyesület eleinte a falusi lányokkal foglalkozott, mivel 
õk szorultak leginkább arra, hogy elemi iskolai tanulmányaik lezárása után 
tovább mûveljék, neveljék õket. Alapítóink: Luczenbacher Rita és Stettner 
Andrea. A Mozgalom gyorsan terjedt, sorra alakultak a lánykörök, a lányok 
népfõiskolákon és egyéb tanfolyamokon vettek részt. 1950. évi feloszlatása és 
az ezt követõ 40 év szünet után az egyesület 1989-ben kezdte meg újra mû-
ködését – ekkor már nem csak a falvak, hanem a városok területén is. 

Célunk a keresztény értékek közvetítése, erõsítése, a lányok felkészítése a nõi 
hivatás betöltésére és a társadalom újjáépítésének segítése a családokon ke-
resztül. A különbözõ korosztályú lány- és asszonycsoportjaink, valamint az 
országos központ az alapítók által megfogalmazott négyes célkitûzés szelle-
mében végzi munkáját: katolikus hitükben erõs, erkölcsükben tiszta, nem-
zeti kultúránk értékeit ápoló, mûvelt, hivatástudattal rendelkezõ nõk, felesé-
gek és családanyák képzése. 

A KALÁSZ tagsága közel 1000 fõ, de jelentõs pártoló tagságunk is. Az egye-
sület tagjai részben az idõsebb generációkból, még a szövetség feloszlatása 
elõtti idõbõl származó egykori lánycsoportok tagjaiból kerülnek ki, õk képe-
zik nagymama-csoportjainkat. Szervezetünkhöz azonban egyre több fiatal is 
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csatlakozik. Az alapítók céljait is figyelembe véve programjainkat elsõsorban 
nekik tervezzük. Tevékenységeink körébe tartoznak a rendszeresen, egy év-
ben több alkalommal is megrendezett nyári gyermek- és ifjúsági táborok, 
a családi életre felkészítõ, fiataloknak szóló kurzusok, kézmûves-, fõzõ- és 
tánctanfolyamok. Tagjaink számára rendszeresen lelkigyakorlatokat, zarán-
doklatokat rendezünk. Amellett, hogy a KALÁSZ vezetõi napi munkakapcso-
latban vannak velük, csoportjaink vezetõi évente egyszer egymással is talál-
koznak. 

„Tíz falu, egy asztal” mozgalmunk nemzetközi hírre tett szert. Szent 
Istvántól ered a gondolat, hogy 10 falunak legyen egy közös temploma. Ezt 
a gondolatot elevenítettük fel a millecentenárium jegyében, s azóta számos 
al-kalommal az ország különbözõ tájain egy-egy falu meghívja a környezõ 10 
falut a közös oltár, kultúra, lakoma asztalához. 

Az egyesület saját kiadásában jelenteti meg az „Új Kalász” címû folyóiratot. 

Nemzetközi fórumokon is jelen vagyunk. Egyesületünk teljes jogú tagja a 
WUCWO-nak (World Union of Catholic Women Organisations – Katolikus 
Nõi Szervezetek Világszövetsége). A KALÁSZ elnöke, Nényei Gáborné tagja 
a WUCWO vezetõségi testületének, képviselõink rendszeresen vesznek részt 
a WUCWO által rendezett nemzetközi konferenciákon, találkozókon. Teljes 
jogú tagja vagyunk az ICRA-nak (International Catholic Rural Association 
– Katolikus Falusi Világszövetség). Megfigyelõként bekapcsolódunk az Actio 
Catholica Nemzetközi Fórumának munkájába.

Várjuk sorainkba azokat a katolikus lányokat, asszonyokat, akik tevékeny-
sé-günket fontosnak tartják, célkitûzéseinkkel egyetértenek! Jelentkezni a 
KALÁSZ-Központban lehet.

A KALÁSZ elnöke Nényei Gáborné, titkára Pávics Lászlóné, alelnöke 
Ullrich Magdolna.
KALÁSZ-Központ: 
Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy u. 10. I./9. 
Tel.: 1/356-4534 
E-mail: ujkalasz@hu.inter.net    Honlap: www.ujkalasz.hu



katoLikus karizmatikus 

megÚJuLás

A Katolikus Karizmatikus Megújulás kezdetei

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyûlt össze a Dugnesne Egyete-
men (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, 
hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben 
és a bérmálásban kaptak. Tudták, hogy Isten meghallgatja kéréseiket, csele-
kedni fog. Ami történt, arra viszont nem számítottak: Az egyetem kápol-
nájá-ban voltak együtt, mikor a Lélek ereje töltötte el õket, mint egykor, 
az elsõ pünkösdkor az apostolokat. Kitárt karral imádkoztak, dicsõítették 
a Teremtõt, megtapasztalták a karizmák kiáradását. Imaéletük megválto-
zott, hatalmas vágy égett bennük, hogy továbbadják az örömhírt, hirdessék 
Krisztus evangé-liumát. 

Így indult a Megújulás, melyet 1975-ben VI. Pál pápa „az Egyház és a világ 
nagy lehetõségének” nevezett. Az azóta eltelt több mint 30 év alatt a világ közel 
150 országában kb. 80 millió ember – katolikusok és keresõk – tapasztalta 
meg életében Jézus közelségét, egészen személyes szeretetét és a Szentlélek 
újbóli kiáradását.

A Katolikus Karizmatikus Megújulás jellemzõi

A Megújulás egyik legfontosabb jellemzõje az Egyházhoz való hûség. Tanítása 
nem tartalmaz új tanokat. Közösségei és tagjai alávetik magukat a minden-
kori pápának és püspököknek, fontosnak tartják és igénylik a lelkipásztorok 
segítõ közremûködését. 

II. János Pál pápa 1992. március 14-én Rómában, a Katolikus Karizmati-
kus Megújulás Nemzetközi Tanácsa tagjaihoz intézett beszédében így szólt a 
Megújulásról: „A II. Vatikáni Zsinat után hamarosan megjelenõ Megújulás a 
Szentléleknek egy igen különleges ajándéka volt az Egyház számára. Jel volt, 
amely sok katolikusnak azt a vágyát fejezte ki, hogy – mint az Atya fogadott 
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fiai és leányai – még teljesebben élhessék meg a keresztségbõl fakadó méltó-
ságukat és elhivatottságukat, hogy a mélyebb egyéni és csoportos imákon ke-
resztül megismerhessék Krisztusnak, a mi Üdvözítõnknek megváltó erejét, 
és hogy – ugyanannak a Léleknek a fényében olvasva a Szentírást, Aki azt 
su-galmazta – követhessék is annak tanítását.” 

 
A Megújulás három fõ vonása:

– A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben (meg-
térés) és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
– A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonnyá válik 
a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme, a Jézusnak át-
adott élet. 
– A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsõsé-
gére és az Egyház szolgálatára.
A Megújulás lelkisége középpontba helyezi az Eucharisztiát, a Szentírást; a 
karizmatikus imacsoportok, kisközösségek fõ feladatuknak tekintik a dicsõ-
ítést, engesztelést, szolgálatvállalást, az evangelizációt és annak az örömnek a 
továbbadását, melyet saját életükben megtapasztaltak (tanúságtétel).

A Katolikus Karizmatikus Megújulás Magyarországon

Hazánkban a Karizmatikus Megújulás története az 1970-es évekre nyúlik 
vissza, s azóta egyre nõ azon hívõk (papok és világiak) száma, akik felfigyel-
nek életükben a Szentlélek szavára, befogadják ajándékait (karizmáit), és 
en-gedik föléledni szívükben a keresztségük, bérmálkozásuk óta bennük 
pislá-koló pünkösdi lángot, amely hazánkban is új lendületet ad az ima-
csopor-tokon, plébániai közösségeken keresztül az egész katolikus Egyház 
életének. 

1989 a fordulat éve lett, olyan lehetõségek adódtak, melyek pár évvel 
korábban még merész álomnak tûntek: kórházlátogatás, börtönmisszió, 
alkoholbetegek mentése, könyvek, újságok kiadása. Az imacsoportok vissza-
tértek a plébániákra, s már nemcsak egyénileg, hanem mint közösség is segí-
tették az õket befogadó papok munkáját. 

1992 õszén megrendezték Budapesten az elsõ Országos Karizmatikus 
Találkozót, ahol több ezer katolikus testvér közösen dicsõítette az Urat, imád-
kozott, leborult az Oltáriszentség elõtt, tanítást hallgatott, s részt vett Krisztus  
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legnagyobb áldozatának bemutatásán, a szentmisén. Azóta is évrõl évre talál-
koznak a Karizmatikus Megújuláshoz tartozó közösségek tagjai. A talál-kozók 
célja egyrészt az, hogy az ország területén és a határon túl mûködõ kariz-
matikus közösségeknek, imacsoportoknak találkozási lehetõséget nyújtson, 
alkalmat a megismerkedésre, tapasztalatcserére, a közös ünneplés által és 
az elõadások segítségével a megerõsödésre, feltöltõdésre, másrészt hogy a 
kívülállók, érdeklõdök, keresõk lehetõséget kapjanak arra, hogy kap-csolat-
ba kerüljenek élõ közösségekkel, hallják azt az Örömhírt, amire min-den 
embernek szüksége van. A rendezvények szervezõje a Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, mely a vatikáni ICCRS (Nemzet-
közi Katolikus Karizmatikus Megújulás Központja) buzdítására jött létre, s 
melynek tagjai (kb. 45 fõ) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjai-
nak, illetve régióinak küldöttei. Õk választják a 12 tagú Szolgáló Bizottságot, 
melynek feladata a karizmatikus imacsoportok, közösségek közötti kapcso-
lattartás, koordináció.

Erre azért van szükség, mert a közösségek (a nagyobbak, mint a Nyolc 
Boldogság, Emmausz, Emmánuel, Új Jeruzsálem, Hét Láng Szövetség, Szoci-
ális Testvérek Társasága stb.) és a karizmatikus megújulás gyümölcseként 
született kisebb-nagyobb imacsoportok egymástól függetlenül, földrajzilag 
gyakran távol, saját arculatuknak, hivatásuknak, karizmáiknak megfelelõen 
mûködnek, és kevés lehetõségük adódik arra, hogy egymást megismerjék, 
egymás szolgálataiból erõt merítsenek. Az Országos Tanács és a Szolgáló 
Bizottság feladata tehát az ország területén mûködõ imacsoportok, közössé-
gek összefogása, tájékoztatása, vezetése a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia és helyi megyéspüspökök irányelvei alapján.

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottságának 
elnöke dr. Gorove László.

Az Iroda címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C lph. 4. fszt. 35.
Tel.: 1/877-4803, 1/877-4804
E-mail: karinform@freemail.hu
Honlap: www.karizmatikus.hu

katolikus karizmatikus megújulás



keresztény élet közössége

A Keresztény Élet Közössége a Világiak Pápai Tanácsának elismerése szerint 
„krisztushívõk pápai jogú nemzetközi társulása” az Egyházjogi Törvénykönyv 
312. kánonjának megfelelõen.

Történet

1563-ban, a Jézus Társasága jóváhagyása után 23 évvel P. Jean Leunis, a 
Római Kollégium tanáraként egyetemi csoportokban, világiakkal elkezdi fel-
fedezni a lelkigyakorlatok lelkiségét laikusok számára.

1564-tõl ezek a csoportok „Congregatio Mariana” (Mária Kongregáció) 
néven nevezik magukat.

1580 körül már Magyarországon is virágzó kongregációk vannak, az elsõt 
Pázmány Péter vezeti Kolozsvárott.

1584-ben XIII. Gergely pápa az Omnipotentis Dei kezdetû bullával jóvá-
hagyja mint egyházi közösséget.

1773-ban IV. Kelemen pápa rendelettel megszünteti a Jézus Társaságát, 
amivel együtt jár valamennyi hozzá kapcsolódó mozgalom betiltása is. Néhány 
hónappal késõbb a Mária Kongregációk engedélyt kapnak, hogy tovább mû-
ködhessenek, a helyi püspököknek alárendelve. Ez azzal jár, hogy a Kongre-
gáció csoportjai számban erõteljesen növekednek – közel 150 év alatt. 

1920-ra 2500-ról 80 000-re nõtt a csoportok száma. De ez egyben az el-
sekélyesedés ideje is volt. A kongregációk többnyire a Mária-tisztelet csoport-
jaivá alakultak át.

1924-ben a Jézus Társasága felállítja Rómában a Mária Kongregációk 
központi titkárságát az idõközben sok helyen formálissá vált, izolált helyi 
csoportokból álló tömegszervezet megújítására.

1948-ban XII. Pius pápa „Bis saeculari” kezdetû apostoli konstitúciója 
tisztázza a Kongregáció tulajdonképpeni identitását, és sürgeti a szentignáci 
lelkiséghez való visszatérést.
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1953-ban létrejön a Mária Kongregációk Világszövetsége, és a következõ évi 
találkozó kiindulópontja lesz egy világméretû megújulásnak. A II. Vatikáni 
Zsinat szellemében „csaknem új alapítás” jön létre, elfogadják az ún. Általá-
nos Alapelveket, és a Mária Kongregáció 1967-ben Keresztény Élet Közössége 
néven határozza meg önmagát. Ezt VI. Pál pápa 1971-ben jóváhagyja. Azóta 
három-, késõbb négyévenként Világtalálkozókat, ún. Küldöttgyûlést rendez-
nek annak kifejezésére, hogy a Keresztény Élet Közössége világközösség, és 
hogy a világ kihívásaira közösen keressék a mindig aktuális válaszokat, a 
szolgálat és elkötelezettség formáit és módjait.

Magyarországra ez a megújult lelkiség – az ismert okok miatt – késõn jutott 
el. 1990-tõl kezdve élnek és mûködnek nálunk a Közösség csoportjai, évente 
gyarapodik a számuk.

Lelkiség

A Keresztény Élet Közössége a keresztény misztérium teljességébõl akar 
meríteni, az egész Evangéliumot akarja megélni. Az egész emberrõl van szó, 
az ellentétek feszültségében keressük az egységet: a hit és az élet, a belsõ el-
mélyülés és a kifelé való elkötelezettség, az egyházi szolgálat és a világ felé 
való küldetés, a lelki növekedés és a teljes emberré érés, az Evangélium hir-
detése és az igazságosságért való küzdelem, az egyéni út és a közösség út-
jának integrációjára törekedve.

A Közösség sajátos „spirituális klímája” a Szent Ignác-i lelkiség

Lelkiségünk középpontjában Krisztus áll, mi pedig részesedünk keresztjében 
és feltámadásában, s hogy erre a középpontra egyre jobban rátaláljunk, jel-
legzetes eszköznek tekintjük Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatait. 

A lelkigyakorlatok arra valók, hogy formálják a lelket, és elõkészítsék az em-
bert a Szentlélek mûködésére. A lelkigyakorlatok arra segítenek, hogy egyre 
növekvõ szabadsággal kövessük Krisztust, és életünk Isten meghívó szerete-
tére adott válasszá legyen.

keresztény élet közössége
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Életforma

A Keresztény Élet Közössége olyan 5–10 fõs csoportokból áll, akik rendsze-
resen összejönnek, megosztják egymással tapasztalataikat, együtt imád-koz-
nak, segítik egymásban képességeik kibontakozását, kölcsönösen kihívást és 
megerõsítést jelentenek egymás számára, együtt gondolják át mindazt, ami 
az egyéneket és a Közösséget foglalkoztatja, és nyitottak az élet különbö-zõ 
kérdései iránt (család, hivatás, társadalom, Egyház…) A Közösség tagjai 
lehetnek férfiak és nõk, házaspárok és egyedülállók, világiak és papok.

A Közösség tagjainak életmódját az jellemzi, hogy naponta imádkozva figyel-
nek Isten szavára – Krisztussal való életük középpontja az Eucharisztia ün-
neplése (szentmise) –, imádságos visszatekintést tartanak életük rövidebb 
és hosszabb szakaszait érintve (nap, hónap, év…), hogy így megtanulják 
az Evangélium szellemében látni az eseményeket és saját magatartásukat. 
Igénybe veszik a tapasztalt emberekkel való beszélgetést, akik kísérõként 
segítik õket lelki életük útján; felelõsségteljes, egyszerû, ember- és termé-
szetkímélõ életmódot folytatnak.

A Közösség tagjai a hit útját járják, mert megtapasztalták, hogy Jézus Krisztus 
fontossá vált az életükben, mert bíznak abban, hogy a Jézussal való találko-
zással Õ maga ajándékoz meg, és ezzel átalakítja életüket, mert felismerték, 
hogy ma szükség van arra a tanúságtételre, amit a Jézus Krisztussal való 
élet-közösség jelent; és mert hiszik, hogy Máriát, Isten Anyját küldetésük õs-
mintájának tekinthetik.

Szolgálat

A KÉK világméretû közösség az egyházon belül, mely szolgálatával a világ felé 
fordul. Csoportjai abban látják elsõdleges feladatukat, hogy együtt munkál-
kodnak az Egyház küldetésében: Jézus örömhírének továbbadásában. Fel-
adatuknak tekintik munkálkodni az igazságosság és béke, az ember belsõ 
szabadsága érdekében. Ezt teszik közvetlen környezetükben (család, lakó-
hely, munkahely…), de tágabb keretekben is, pl. egyházi vagy társadalmi 
szervezetekben.
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A csoportok konkrét elkötelezettségük és lehetõségeik szerint eltérõ módon 
dolgoznak: másképpen Manilában, New York-ban vagy Magyarországon; 
másképpen munkásként vagy orvosként; másképpen egy családcsoport vagy 
egyetemistákból álló csoport tagjaként.

Magyarországon leginkább kialakult szolgálatunk a lelkigyakorlatok tartása. 
Évente kb. 10 rövidebb-hosszabb kurzust és lelkigyakorlatot kínálunk az or-
szág különbözõ lelkigyakorlatos házaiban; adventben és nagyböjtben ún. hét-
köznapi lelkigyakorlatokat 4–5 helyszínen: plébániákon, szerzetesházakban. 
Ez a résztvevõk heti egyszeri találkozásával egyénileg végezhetõ a kézbekapott 
anyag segítségével. Minderrõl évente elõzetes tájékoztatót adunk ki.

A Közösségnek körülbelül 100 tagja van, sokan dolgoznak szociális területen, 
de közös munkákat, elkötelezettségeket még nem tudtunk szervezni.

Közösségeink mindegyike egy sejtje Krisztus Titokzatos Testének. A tagokat 
összeköti egymással a közös elkötelezettség, az azonos életforma és a sze-
retet anyánk, Mária iránt. Felelõsségünk, hogy a közösség értelme kibonta-
kozzon, nem szorítkozik csupán saját csoportunkra, hanem kiterjed egész 
Közössé-günkre, az egyházi közösségre, amelyhez tartozunk (plébánia, egy-
ház-megye), az egész egyházra és minden jóakaratú emberre.

A Közösség képviselõi:

Horváth Ilona
Cím: 1126 Budapest, Márvány u. 42. 
Tel.: 1/213-7637

Csupor Zsuzsa
Cím: 1014 Budapest, Úri u. 27. 
Tel.: 1/355-7876 
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mozgalom (kmm–JoC)

A Mozgalomról

A KMM–JOC Mozgalom azért jött létre, hogy különleges 
küldetést vigyen végbe a munka világában. Elsõsorban 
az egyszerû sorsú munkásfiatalokat szólítja meg, de 
azokat is szívesen látja, akik elkötelezettséget szeret-

nének vállalni a Mozgalom missziója mellett.
A JOC szíve az a hitbõl fakadó igazság, amit alapítója világosan és sokszor meg-
fogalmazott: a fiatal munkásokat Isten a saját képére teremtette, ezért õk birto-
kosai az ebbõl eredõ méltóságnak és örök életnek. Emellett ott a rideg valóság 
is: a legtöbb fiatal nincs tudatában ennek a nagyszerû dicsõségnek, és nehezen 
is fedezik ezt fel az õket körülvevõ körülmények és értékrend miatt.

A JOC azért jött létre, hogy válasz legyen erre az ellentmondásra. Misz-
sziója a következõkben foglalható össze:
– Isten szeretõ jelenlétének jele legyen a hétköznapok fiataljai (lásd 4. pont) 
számára,
– segítse a fiatalokat kilépni azokból a helyzetekbõl, melyek megkérdõjelezik 
és megsértik istengyermeki méltóságukat,
– felfedeztesse velük semmivel sem pótolható személyes meghívásukat,
– a fiatalok számára élõ tanúja legyen Isten életadó cselekedetének és Jézus 
Krisztusban megvalósuló tervének,
– hirdesse a feltámadt Úrnak, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának örömhírét,
– hirdesse Jézus Krisztusba vetett hitét, és aszerint éljen.

A kezdetek

Az elsõ világháborút követõ években a munkásság Belgiumban és Európa 
többi országában nagyon távol került az Egyháztól. Ezt tapasztalta Joseph 
Cardijn, munkás származású belga pap is. Amikor megismerkedett azokkal 



keresztény munkásifjú mozgalom (kmm–Joc) 67

a gondokkal, amelyek a munkásfiatalokat gyötörték, elhatározta, hogy har-
colni fog a munkások anyagi jólétének megteremtéséért, és azért, hogy fel-
emelje õket az Istenhez való kötõdés méltóságára.

A JOC Mozgalmat Joseph Cardijn 1925. április 18-án alapította. Mozgal-
ma vezetését azokra a fiatalokra bízta, akiknek feladatává tette, hogy „kovász-
szá” legyenek, és hassák át a munkások sokmilliós tömegét. Cardijnnak 
ked-venc mondása volt: „Minden egyes munkásfiatal élete drágább a föld 
minden aranyánál!”

A nemzetközi mozgalom két szervezetté vált szét, brüsszeli (JOCI) és 
római központtal (CIJOC – Coordination Internationale de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne). A magyar KMM–JOC teljes jogú tagja a CIJOC-nak.

A magyar munkáspasztoráció kezdetei

Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete 
(1921–1948)

A század eleji magyarországi munkásmozgalmak, szakszervezetek egyre 
inkább azok irányítása alá kerültek, akik a bajok megoldásának lehetõségét 
csak az osztályharcban, az erõszakos szocializálásban vélték megtalálni.

Magyarországon a világiak apostolkodásának legfõbb szorgalmazói a 
jezsuiták voltak. Az általuk szervezett és vezetett kongregációkban kaptak 
helyet a különbözõ társadalmi rétegek. Ebben az idõben Elsasser páter fel-
szólítására összejött közel hatvan fiatal egyetemi hallgató, akik dr. Mészáros 
János budapesti érseki helynök vezetésével megalakították a Keresztény Ipa-
ros és Munkásifjak Országos Egyesületét. Sajnos az egyetemistáknak fogal-
muk sem volt a munkásfiatalok életkörülményeirõl, otthoni és munkahelyi 
gondjaikról. A magyar katolikus munkásifjú mozgalom gyökerei azok a fiatal 
egyetemisták, akik ott maradtak a munkásfiatalokkal. Ilyen volt Dr. Kostyelik 
Ferenc fogorvos, aki egyetemi tanulmányait befejezve a megmarad munkás-
fiatalokat fogta össze.

Hasonló elhivatottságú fiatal volt Haklik Lajos, aki harmincöt esztendõs 
korára, már gazdag tapasztalatokkal, jó humorával, megnyerõ modorával 
nagy csapat fiatalt gyûjtött maga köré. A KIOE-ban dolgozott Kertész László is, 
aki 1912-ben született Székesfehérváron. A fiatalok szervezése mellett meg-
szervezte a helyi kereszténydemokrata szakszervezeti csoportot is, elõször a 
szobafestõkét, majd a cipészekét és az utcaseprõkét is.



keresztény munkásifjú mozgalom (kmm–Joc)68

1938 januárjában Cardijn egyhetes tájékoztató tanfolyamot szervezett 
Bécsben a kelet-európai papság részére azzal a céllal, hogy velük megvesse 
az alapjait az itteni országok JOC szervezeteinek. Kerkai Jenõ és Nagy Töhö-
töm jezsuita teológusok, akik nem sokkal késõbb a KALOT mozgalom szer-
vezõi lettek, és a KIOE országos elnöke, dr. Mészáros János budapesti érseki 
helynök is ott volt a találkozón.

1938-ban az Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából Joseph Cardijn 
Budapestre látogatott. A rövid látogatás során megbeszélést folytatott a KIOE 
vezetõségével. Ezután Cardijn három hónappal késõbb, augusztus végén ér-
kezett újból Budapestre.

A KIOE a háború elõtt, 1938-ban érte el fénykorát, de a háború sajnos 
sok fiatal munkást kényszerített a frontra. A háború után hiába bíztak a tár-
sadalom újjáépítésében, néhány év illegális munka után jöttek a letartózta-
tások, s 1948 augusztusában a tanoncotthonokat is államosították.

Keresztény Munkásifjú Mozgalom

Magyarországon 1990-tõl 1999-ig az újraindított Mozgalom elsõsorban pol-
gári csoportosulásként volt jelen fõleg Szeged környékén. Ezt követte a szer-
vezetépítés idõszaka, új csoportok bevonása a munkába. Magyarországon 
jelenleg egyesület formájában mûködik a szervezet.

A JOC sajátságos munkamódszere

A JOC-módszer abból a szilárd meggyõzõdésbõl indul ki, hogy minden fia-
tal-nak egyedülálló elhivatottsága, személyesen beteljesítendõ küldetése van. 
Ezt a személyes missziót elsõsorban a mindennapi életében valósítja meg, 
és ez semmivel sem helyettesíthetõ. Keresztény módszerként fiatal apos-
tolok kép-zésének hatékony eszköze, akik képesek érzékelni a Szentlélek 
mûködésének jeleit a munka világában, és tanúságot tesznek hitükrõl bará-
taik és munka-társaik között a hétköznapokban.

Ez a módszer az élet felülvizsgálata (vagy a LáSS, ítéLj, cSeLekedj módszer). 
Azok az igazságok a forrásai, amelyek a JOC alapját képezik: 

– minden fiatal Isten képére teremtetett, és értékes Isten szemében, 
– a fiatalok életében ez nem mindig jelenik meg,
– maguk a fiatalok képesek változtatni a helyzetükön.
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Láss: A JOC nem a fiatalok általános gondjaiból vagy a róluk szóló elmé-
letbõl indul ki. Ebben a fázisban megosztjuk egymással a számunkra és mun-
katársaink számára sajátos, tényszerû, legújabb és személyes, aktuális tapasz-
talatainkat. Ez az a fázis, amelyben nyitottak vagyunk az élet valóságára.

ÍtéLj: Ebben a második lépésben összehasonlítjuk azt, amit megteszünk, 
és ami megtörténik azzal, amit meg kellett volna tennünk, és aminek meg 
kellett volna történnie. Ekkor osztjuk meg egymással és ismerjük fel hitün-
ket és meggyõzõdésünket. Kinyitjuk a Szentírást, és megpróbálunk kapcsoló-
dási pontot keresni Isten szava és a saját tapasztalataink között.

CseLekedj: Ebben a lépésben, a „Láss!” és „Ítélj!” következményeként 
megbeszéljük és eldöntjük azokat a cselekvéseket, amelyeket akár egyénileg, 
akár együtt végre tudunk hajtani.

A JOC kiemelten fontosnak tartja elkötelezett felnõttek részvételét a formá-
ló-dási programban: papokét, diakónusokét, vallásos férfi és nõtestvérekét, 
vilá-gi férfiakét és nõkét, akik lelkészként, szervezõként vagy nevelõként 
vesznek részt a Mozgalomban. Az õ feladatuk az, hogy segítsék a fiatalokat a 
Mozga-lom felfedezésében, és kísérjék õket a Mozgalom sajátos jellemzõinek 
meg-élésében.

Elérhetõség és felelõsök: 
 
Keresztény Munkásifjú Mozgalom
6722 Szeged, Dugonics András tér 12.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 29. III. emelet 29.
Tel.: 62/548-940, fax: 62/548-941
E-mail: kmm@joc.hu
Honlap: http://www.joc.hu

Gyuris Csaba elnök
Tel.: 30/565-3930
E-mail: gycsaba@joc.hu

Simo Ferenc KMM–JOC lelkész
Tel.: 30/339-6089
E-mail: simoferi@freemail.hu

keresztény munkásifjú mozgalom (kmm–Joc)
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társasága egyesülete

1985-ben indult el Ausztriából Magyarországra P. Dr. Anton Gots, hogy kamil-
liánus lendületet plántáljon a Kamilliánus Családokon keresztül az embe-
rekbe. A munka jól kezdõdött, különbözõ településeken alakultak csa-ládok. 
Azonban nehézségek merültek fel az akkori vezetés részérõl, ezért az igazi 
építõmunka csak 1992-ben kezdõdött meg. A Kamilliánus Családot  mint 
hivatalos egyesületet 1992. december 15-én jegyezték be Magyar-országon. 

Az egyesület elnöke az akkori pestszentlõrinci plébános, Dr. Varjú Imre atya, 
helyettese Szabó Gábor. Az egyesület létrehozója P. Anton Gots osztrák ka-
milliánus szerzetes. Az országban gomba módra szaporodtak a Kamilliánus 
Családok.

A család egy vezetõbõl és több családtagból áll. Vannak egyéniek is, akik vala-
milyen megfontolásból nem szeretnének csoportosan tevékenykedni. Napja-
inkban egy Kamilliánus Család körülbelül 15–20 fõbõl áll, de vannak kisebb 
létszámból álló családok is. Vegyesen férfiak, nõk, gyerekek, egészségesek, 
sérültek és betegek, akik Jézus útmutatásait követve, Szent Kamill példáját 
szem elõtt tartva szeretetteljes szolgálattal támogatják, segítik egymást és a 
csoporton kívül állókat szenvedésben, betegségben. A legkülönbözõbb em-
berek vannak együtt abban a tudatban, hogy Isten arra hívta õket, hogy Jézus 
szeretetét és törõdését a betegek iránt látható módon mutassák ki. Mindezt 
imádságban, életük és szenvedésük felajánlásával és konkrét segítõ tevé-
kenységen keresztül teszik. 

Szervezetileg a családok a lehetõ legegyszerûbbek: van egy vezetõ és a segítõi. 
Nincs semmilyen anyagi befektetés a tagok részérõl. Munkájukat ingyenesen 
és önkéntesen végzik szabadidejükben. Minden tag részt vesz egy bevezetõ 
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kurzuson, majd a család irányításával végzik munkájukat. Szentmise keretén 
belül leteszik az egész anyaszentegyház elõtt a küldetési szertartást, és itt kap-
ják meg a kamilliánusok jelképét, a piros keresztet, kitûzõ formában. 

Ebben a munkában a Kamilliánus Szerzetesrend elvei és tevékenységi köre 
adja a Kamilliánus Családok szellemiségének alapjait. A kamilliánus szerze-
tesek segítenek beindítani a Kamilliánus Családokat, megadják a szellemi 
kíséretet, és segítik a csoportokat a szociális munkában. A Kamilliánus Csalá-
dok a helyi lelkésszel karöltve segítik a betegek, elesettek és a szegények gon-
dozását, de lelkivezetõ nélkül is egy intenzív tevékenységben dolgozó csapatot 
alkotnak az egyházközösségben. Õk azok, akik a plébánia szerves részeként a 
betegeket, a szenvedõket szolgálják, és õk azok, akikre rá lehet bízni a beteg-
pasztorációs munkát. Vannak Kamilliánus Családtagok, akik nem csak saját 
plébániájukon, hanem másutt is mûködnek. Minden családnak meg-van a 
saját tevékenységi köre. Vannak, akik kórházakban látogatják a betege-ket, 
vannak, akik az öregek otthonába járnak, vannak, akik a hajléktalanokat lát-
ják el, vannak, akik magánházakban teljesítenek szolgálatot, és vannak, akik 
a cigánysággal, a kisebbségekkel foglalkoznak. 

A Kamilliánus Családok kimondottan világi mozgalom. Ökumenikus szel-
lemben tevékenykednek, ami azt jelenti, hogy más keresztény felekeze-tek 
hívei is igazi és teljes jogú tagok lehetnek. 

A kamilliánus kolostor 1995-ben telepedett le Nyíregyházán, innen történt a 
családok irányítása, immár szerzetes segítségével. A kamilliánus kolostorban 
tevékenykedett P. Dr. Anton Gots mint házfõnök. Az atya elhivatott a betegek, 
elesettek és a szegények életének megsegítésében. Anton atya a Kamilliánus 
Családok vezetõivel számtalan kurzust vezetett. Itt készítette fel a világiakat 
a kamilliánus feladatokra. 

A Kamilliánus Családok a város két kórházában segítenek a betegek lelkigon-
dozásában. Õk külön kiképzést kaptak. Ez a team igen rövid idõ alatt magas 
szintû elismerésben részesült a kórház orvosi és ápolói részérõl, és integ-
rá-lódott az intézmény humánpolitikai részlegébe. A lelkivezetés a kórház 
veze-tésének segítségét és pártfogását is élvezi. Mint mindenütt, a lelki gon-
dozás itt is liturgiából, a szentségek kiszolgáltatásából, különbözõ osztályok 
meg-látogatásából és személyes beszélgetésekbõl áll. Az öregek otthonában a 
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szentmiséken részt vesznek a kamilliánusok, és segítik a lelkész munkáját. 
Betegekkel beszélgetnek, adományokat osztanak szét, szentségeket szolgál-
tatnak ki, és együtt imádkoznak az idõs emberekkel. Az intézetek különbözõ 
adományokat kapnak, amelyeket szintén a kamilliánusok segítségével oszta-
nak szét. 

A magánházaknál történõ látogatások, a betegek, a szegények, az elesettek 
gondozása mind-mind a Kamilliánus Családok lelkiismeretes munkájával 
történik. Az országban mûködõ kamilliánusoknak a helyi plébános ad segít-
séget a lelkigondozásban. A családok száma egyre bõvül. Számukra évente 
kétszer tartunk lelkigyakorlatokat – Dobogókõn és Nyíregyházán –, de van-
nak bevezetõ kurzusok is, ahol a csoport dolgozni fog, valamint vannak hét-
végi elmélyítõ lelkigyakorlatok az ország különbözõ pontjain. Az országban 
jelenleg 28 településen 44 család mûködik, 750 taggal. 28 szociális otthon-
ban és 30 kórházban vannak jelen. A Kamilliánus Családokba szeretettel vár-
nak minden kedves hívõt, aki, önzetlenül áldozatos munkával segíteni tud a 
betegeken, szegényeken és az elesetteken.

Az egyesület hivatalos neve: Magyar Kamilliánus Családok Társasága 
Egyesülete
Székhelye: 1181 Budapest, Batthyány út 84/b. 

A Kamilliánus Családok vezetõje 
Szabó Gábor 
Cím: 1144 Budapest, Ond Vezér út 25.
Tel.: 1/222-7802

A kamilliánus kolostor 
Cím: 4405 Nyíregyháza, Pásztor út 1/a
P. Dr. Anton Gots házfõnök
Tel.: 42/501-710 
Fax: 42/501-713
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Az eredet, az alapító

Hogyan lehet megmagyarázni, hogy egy német 
szerzetes pap, Kentenich József SAC ötven évvel a 
II. Vatikáni Zsinat kezdete elõtt ennek a zsinatnak 
a szellemében megújulási mozgalmat indított el a 
Katolikus Egyházban, s hogy ebben a mozgalom-
ban sok minden életre kelt abból, ami a zsinat 
után szerte a világon sokrétûen és bõségesen elindult? 

A magyarázat egyszerû. Kentenich atya nem talált ki új egyházat. Az üdv-
történet során a Szentháromság Isten bõségesen megajándékozta az emberi-
séget. A magát feldaraboló kereszténységben ebbõl a gazdagságból az elmúlt 
századokban túlságosan is kevesen merítettek. Kentenich atya, akit 1910-
ben szenteltek pappá, egészen csendben sok mindent befogadott és sokak 
szá-mára újra kibontakoztatott belõle. A II. Vatikáni Zsinaton a püspökök és 
tanácsadó teológusaik a maguk módján szintén felfedezték és befogadták, 
hogy Jézus Krisztus milyennek alapította és a Szentlélek hogyan formálta, ve-
zette és akarja vezetni a keresztény közösséget. A kettõ itt összeért.

Kentenich atya 1885. november 18-án Németországban, a Köln melletti 
Gymnichben született. Szorosabb kötõdése a Szûzanyához 9 éves korában 
kezdõdött, s az ifjúban hamarosan kialakult a gondviselõ Isten iránti figyel-
mes és követõ hajlékonyság, mely lehetõvé tette számára, hogy az emberek, 
dolgok és események mögött felfedezze Õt és az Õ – szeretet-tervébõl fakadó 
– indításait.

Elöljárói 1912-ben a rend új, a Rajna jobb partján, Koblenz térségében 
fekvõ Vallendar nevû városka keleti, Schönstattnak nevezett szélén épült 
gim-náziumban a tanulók lelkivezetõjévé nevezték ki. Megbízatása mögött 



kereste és felfedezte a Gondviselõ szándékát, és teljesen a tanulók rendel-
kezésére bocsátotta magát, mint e szándékok megvalósításának eszközét. E 
megbízatása teljesítése során jött létre a Schönstatt mozgalom.

XVI. Benedek pápa még mint Ratzinger bíboros írta Kentenich atyáról: 
„Életébõl, szavaiból és mûvébõl fény és erõ árad… Legyen Mária, az Egyház 
anyja, aki által mindig hagyta magát vezetni, mindannyiunk számára véde-
lem és segítség; hûséges szolgája, Kentenich József atya által nyissa meg so-
kak számára az Egyház iránti szeretet útját, hogy … népünket a hit új ereje 
és öröme töltse el.” 

A II. Vatkáni Zsinat összehívása elõtti öt évtizedben kevesen tudták meg-
élni, hogy Kentenich atyában és hûséges követõiben tulajdonképpen magára 
talált az Egyház. A kezdeményezés üldöztetésnek és rágalmazásoknak volt 
ki-téve. Hat évvel a náci koncentrációs táborból való szabadulása után Kente-
nich atyát az illetékes egyházi vezetés Észak-Amerikába számûzte. Tizennégy 
éves számûzetését alapítónk derûs nyugalommal élte meg, nem szállt szem-
be az egyházi hatósággal, tovább szerette az egyházat annak minden töké-
let-lenségével együtt, anélkül, hogy Istentõl kapott küldetésébõl bármit is 
fel-adott volna. Akaratának megfelelõen szarkofágján a következõ felirat áll: 
Dilexit ecclesiam (Szerette az egyházat). 

Schönstatt – közösségek közössége

A Nemzetközi Apostoli Schönstatt Mozgalom minden földrészen, sok ország-
ban elterjedt. Gazdagon tagolt, a közösségek közössége. A négy közösségfajtán 
belül több mint húsz ágazat ad lehetõséget az otthonra találásra.

A zarándokmozgalom a leglazább közösség: azoké, akik fõleg úgy kötõd-
nek a Schönstatthoz, hogy – akár lélekben is – újra meg újra elzarándokol-
nak Schönstattba vagy valamelyik Schönstatt-központba. és merítenek a lel-
kiség gazdagságából, a természetfölötti légkörben megerõsödve – vagy éppen 
megszelídülve – térnek vissza mindennapjaikba. Mintegy fordított irányú a 
zarándokló Szûzanya mozgalma. Mária mint az egyes emberek és a családok 
anyja és nevelõje, ellátogat a házakba, találkozik az emberekkel, akik ezáltal 
újra megnyílnak Isten akarata iránt. A folyamat a következõ: valaki felelõs-
séget vállal egy Mária-képért, megszervez egy kört, és figyelemmel kíséri a kép 
útját. A képet általában két- vagy háromnaponta adják tovább házról házra. 
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Szorosabban kötõdnek a szûkebb értelemben mozgalomnak, illetve „ligá”-
nak is nevezett közösségek: fiúk, lányok, egyedülálló férfiak, nõk, anyák, diá-
kok, világi papok és nem utolsósorban családok közösségei. Magyarországon 
a családmozgalom jött elõször létre 1983-ban, ma mintegy kétszáz család tar-
tozik a közösségbe. Dinamikusan bontakozik ki a fiúk és a lányok mozgalma. 
Külön-külön és a családmozgalomtól is függetlenül, önállóan dolgoznak.

A szövetségi közösségek tagjai évfolyamonként szervezõdnek, és egy-
egy évfolyam állandó, megmaradó közösség lesz, bizonyos értelemben élet-
közösséget alkot (nem együttlakást). Az életszentségre való törekvésben a 
szövetség tagjai meghatározott eszközök (pl. lelki napirend és annak írásos 
ellenõrzése) alkalmazására és rendszeres apostoli munka végzésére kötele-
zik el magukat. Általában a mozgalomnak azon tagjai hoznak létre szövetsé-
gi közösségeket, akik a kötöttebb létformához vonzódnak. Világi papoknak, 
családoknak, anyáknak, egyedülálló nõknek van többek között szövetsége. A 
szövetség évfolyamai nemzeti alapon szervezõdnek. Magyarországon 1995 
óta létezik a családszövetség, 2003-ban alakult a harmadik évfolyam.

A kötelék egyházjogilag „institutum saeculare”, világi intézet, melynek 
egyházjogi alaptörvényét XII. Pius pápa 1947-ben hirdette ki. A Schönstatti 
Mária-nõvérek a legrégebben alapított ilyen közösség az egyházban (1926). 
Rajtuk kívül vannak a Schönstatti Atyák, az Egyházmegyés Papok Köteléke, 
a Mária-fivérek Köteléke, a Schönstatti Nõk Köteléke és a Családok Köteléke. 
Ezek a közösségek nemzetköziek, és a leginkább a szerzetesközösségekhez 
hasonlítanak. Magyarországon egy Mária-nõvér él állandóan, három nõvér 
jár ide rendszeresen és dolgozik a családok, a nõk és a leányifjúság körében. 
Hat fiatal magyar származású nõvér készül apostoli tevékenységének meg-
kezdésére. A Schönstatti Atyák közösségéhez tartozik P. Beller Tilmann, aki több 
mint húsz éve segíti a magyarokat, hogy elmélyüljenek és megerõsödjenek a 
lelkiségben.

A lelkiség

A schönstatti lelkiség teljesen be akar illeszkedni az üdvtörténetbe; abba a 
folyamatba, melyben az Isten az Õ népét vezette – és vezeti. Egyfelõl az eddi-
giekre épít, azokból merít, másfelõl egészen „itt” akar lenni a jelenben, hatni 
akar rá, hogy a jövõ arculatát Isten akaratának engedelmeskedve segítsen 
alakítani.

magyar schönstatt családmozgalom 
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A Schönstatthoz való csatlakozást az 1914. október 18-án a Szûzanya és az 
alapító közösség között létrejött szeretetszövetségbe való lényegi, majd for-
mális, ünnepélyes bekapcsolódás jelenti. A szeretetszövetség bensõséges ele-
ven kapcsolat a Szûzanyával, és egyúttal részvétel a Szûzanyának az Atyához, 
a Fiúhoz és a Szentlélekhez fûzõdõ kapcsolatában. Az a nyitottság és enge-
delmesség, mellyel Mária Isten hívását fogadta és elfogadta, számunkra is 
életfeladat. 

Ezért központi szerepe van a Mozgalomban a nevelésnek és az ön-neve-
lésnek. Igyekszik komolyan venni a természetes és természetfölötti ben-sõ 
kapcsolatát, a Gondviselés valóságát („a Gondviselésbe vetett gyakorlati hit”), 
az Isten által igényelt emberi közremûködést („Semmit Nélküled, semmit 
nélkülünk”), az Isten gyermekeinek szabadságát („megkötöttség – amen-
nyi feltétlenül szükséges; szabadság – amennyi csak lehetséges; lélek-ápolás 
– minden mennyiségben”).

A schönstatti apostolkodás kétirányú. Az egyik irány a saját közösség, 
azoknak a közössége, akik minél teljesebben azonosulnak Schönstatt-tal, a 
Mozgalom tagjai lesznek. A másik irány, hogy az értékeket mintegy „haszno-
sításra saját körükben” továbbadjuk az arra nyitottaknak. Ezen utóbbi cél 
szolgálatára alapította meg Magyarországon 1996-ban 18 Schönstatt-család 
a Családakadémiát. A Családakadémia egyfelõl elõadásokat kínál fel család-
közösségeknek, plébániáknak stb., másfelõl kétéves képzés keretében ún. 
családtrénereket képez. 2005 õszén indult a 6. évfolyam.

A hely

Schönstatt mint hely az egyre szaporodó, eddig több mint 160 Schönstatt-
központ eredete, mintája és központja. A Schönstattban található szentély az 
Istenhez, a Szûzanyához, az alapítóhoz és a lelkiséghez való kötõdésünk jel-
képe, kegyhely és zarándokhely. 

Dél-Amerikában tapasztalták meg elõször a schönstattiak, hogy nehéz a 
messzi Schönstattban levõ kápolnával kapcsolatban lenni. Felépítették ezért 
a szentély pontos mását, és megtapasztalták, hogy Mária ott is kifejti anyai és 
nevelõnõi tevékenységét. Így kezdõdött el az, hogy mindenütt a világon, ahol 
nagyobb schönstatti közösség jön létre, építenek egy ilyen „leányszentélyt”. 
Az elsõ magyarországi Schönstatt-szentélyt 2005. április 2-án Óbudaváron 
szentelte fel Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek.
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A szentélyhez kapcsolódóan folyik tovább az építkezés: a folyamatos képzés-
hez szükséges épületek jönnek létre, ahol a közösség tagjai hosszabb-rövi-
debb idõket töltenek és töltekeznek.

Elérhetõség, további tájékozódási lehetõség: 
Cím: 8272 Óbudavár, Fõ u. 14.
Tel./fax: 87/479-026
E-mail: info@schoenstatt.hu 
Honlap: www.schoenstatt.hu

magyar schönstatt családmozgalom



mária Légió

A Mária Légió 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigí-
liá-ján alakult Írországban, Dublinban. Frank Duff volt az, aki összehívta 
társait, azzal a céllal, hogy valami nagyot, nemeset tegyenek Jézusért, az 
emberekért. 

Magyarországon a II. világháború elõtt már volt ilyen szervezõdés, de a kom-
munizmus idején mint minden, tiltott volt. A 90-es évek elején alakult újra egy 
lelkes osztrák világi fiatalember – azóta bencés pap – munkája nyomán. 

A Mária Légió mint világi apostolokból álló szervezet az Egyház rendjébe 
illeszkedve, mindig a helyi plébános beleegyezésével, õt segítve mûködhet. Ez 
a legelsõ és legfontosabb feladata, vagyis, hogy az amúgyis túlterhelt papok 
válláról vegyen le a terhekbõl, az atyák jobbkeze legyen. 

Minden csoport feltétlenül egy már mûködõ szervezet segítségével jöhet 
létre, annak támogatásával, s a késõbbiekben is a többi csoporttal való állandó 
kapcsolattartással.

A Mária Légió tagja lehet bárki: nemre, családi állapotra, iskolai végzett-
ségre való tekintet nélkül, ha egyházilag rendezett életet él. Egy a fontos, hogy 
érezze: nem elég imádkozni, tenni kell, apostolkodni kell, hisz ez minden 
megkeresztelt egyén keresztségi kötelessége is.

Kétfajta légiós tagság létezik: 
– aktív tagok, akik heti rendszerességgel kapcsolódnak be a légió apostoli 

tevékenységébe. Párosával, akárcsak annak idején az apostolok, heti 1–2 óra 
(általában a plébánossal megbeszélt) apostoli munkát vállalnak. 

– segítõ (auxiliárius) légiósok, akik naponta 5 tized rózsafüzér és ima-
lapunk, a Tessera elimádkozásával imáikkal esdik ki az égiektõl a kegyelme-
ket az aktív tagok munkájához.

Az aktív tagok hetente egyszer összeülnek a Mária Légió egész világon azo-
nos kézikönyvének szabályai alapján megtartandó ülésre. A tagok által kivá-
lasz-tott elnök vezetésével kb. másfél órai idõtartamban találkoznak, mely 
során elimádkoznak 5 tized rózsafüzért, a Tessera imádságait, megbeszélik 
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az elõzõ idõszakban végzett apostoli munka tapasztalatait, s az újabb felada-
tok kiosztá-sára is sor kerül. Amennyiben van lelkivezetõjük, õ egy pár perces 
elmélkedést tart a számukra. Az ülésen – praesidiumon – elhangzott fonto-
sabb informá-ciókat az írnok lejegyzi, így a csoport tevékenysége folyamatosan 
követhetõ. Nagyon szép szokás, hogy „igent” mondanak a Szûzanyának, ahogy 
õ igent mondott, mikor Gábriel arkangyal által Isten a világ legnagyobb aján-
dékával lepte meg: õ lehetett a születendõ Messiás édesanyja. Õk is mindig 
igent akar-nak mondani, amikor õrangyaluk indíttatására embertársaik mellé 
állnak, hogy a Szûzanya vezetésével, a Szentlélek erejével apostolkodjanak.

A Mária Légió célja

Az egység és a szeretet jegyében, kézikönyvünk elõírásait szeretettel betartva 
törekedjünk Krisztus ügyét szolgálni Szûz Mária segítségével. Hisz a Légió 
szelleme egyszersmind a Szûzanyáé. Szûz Mária által mindenkit egy lépéssel 
közelebb akarunk vezetni Jézushoz a szentségek vétele útján. Vagyis a lelkek 
megmentése, az Egyházba, Istenhez vezetése a cél.

A Mária Légió tevékenységi köre

Óvodás, kisiskolás gyerekek számára játékos, imádságos együttlétet: „Názá-
ret” csoportot alakítunk. E csoportokat tizenéves fiatalok is ügyesen vezetik. 
Nyaranta táborokat szervezünk számukra, ahová a hittel még nem találko-
zott társaikat is elhozhatják. Több gyerek találta már meg így a hithez vezetõ 
utat. De vannak, akik bejárnak iskolákba, fogyatékosok intézeteibe, s ott imá-
ra, énekre tanítják a gyermekeket.

Az ifjúsági csoportok tagjainak fõ feladata, hogy saját családjukban, isko-
latársaik, barátaik között tegyenek tanúságot életük példájával, hitük meg-
vallásával, s aktívan közremûködjenek a szentmiséken. Õk is rendszeresen 
összejönnek, a felnõtt légiósokénál kötetlenebb imaórára.

A felnõtt praesidiumok tagjai fõleg plébánosi felkérésre végzik önkéntes 
apostoli munkájukat. Felkeresik a megkeresztelteket, megbérmáltakat, s 
azokat, akik a szentségek felvétele után elmaradtak a templomból. Ima-cso-
portokat vezetnek, felnõtt korú istenkeresõk részére hitrõl beszélgetõ, ún. 
Patrícius-köröket vezetnek.
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Idõs, beteg, egyedülálló embereket látogatunk meg otthonaikban, szociális 
otthonokban. Kórházakban, elfekvõkben lévõknek nyújtunk lelki vigaszt.

Foglalkozunk mentális problémák miatt pszichiátriai kezelésre szoruló 
emberekkel. Személyes lelki beszélgetéssel készítjük fel a betegeket a szent-
ségek vételére, szentmisére hívjuk õket. Többen közülünk áldoztatási joggal 
is rendelkeznek. Fontos a helyes útról eltévelyedettekkel való beszélgetés. Így 
a börtönpasztoráció, a hajléktalanokkal való foglalkozás. Az utcalányokkal is 
szóba elegyedünk, megpróbáljuk visszaterelni õket a helyes útra. Idõnként 
utcai apostolkodást szervezünk, amikor egy-egy településen – a plébános 
úr kérésére – akár több napon át is igyekszünk megszólítani az embereket. 
Sokfelé, fõleg faluhelyen, temetés elõtt rózsafüzér imával búcsúztatjuk az 
eltávozottakat, az útszéli kereszteket rendben tartjuk. 

Szervezetten imádkozunk a családban gyermeket váró szülõkért és magzatai-
kért, de a lelki adoptálást – a meg nem született, abortusztól veszélyeztetett 
magzatokért – is terjesztjük. 

Imaórákat, engesztelõ virrasztásokat vezetünk. Ez mind lelki és nem 
anyagi jellegû segítségnyújtás. A fizikai munkából is kivesszük részünket a 
plébániákon, minden olyan munkában, amit világi személy elvégezhet. Sok 
helyütt a légiósok irodáznak, takarítanak, oltárt díszítenek, vasalnak. 

Amikor bármilyen apostoli munkába belekezdünk, imádkozunk, majd 
meglátogatjuk a megbeszélt helyet. Utána megköszönjük az égieknek a 
ka-pott kegyelmeket. Sokszor csak ámulunk, hogy lelkileg milyen nagy él-
ményeket élünk át egy-egy beszélgetés kapcsán. Azért megyünk, hogy adjunk 
– mindig csak lelki beszélgetést, tilos az anyagi szolgáltatás bármilyen for-
mája – s milyen sokat kaptunk!

A Mária Légió munkája sokkal gazdagabb, hiszen minden egyházközségben 
más és más a lehetõség és az igény az apostolkodásra. Soha nem erõszakkal, 
hanem vezetõnk, Szûz Mária példáját követve szelíden, gyengéd szeretettel 
közelítünk a megszólított emberek felé. 

Úgy tartjuk, hogy a legnagyobb magyar légiós – bár akkor még nem volt ilyen 
szervezet – Szent István király volt. 

A Mária Légió megalakulása óta minden pápa apostoli áldását adta a légió 
munkájára. Nagy példaképünk II. János Pál pápa, aki nagyra becsülte a Mária 



Légió munkáját, s többször ösztönözött az apostoli munka kiterjesztésére.

Minden hónapban összeül a Mária Légió vezetõsége, hogy megtárgyalja, se-
gítse az országban mûködõ, illetve az országhatáron túli magyarok lakta 
terü-letek légiósainak munkáját, akik ezeken az összejöveteleken csoportjaik 
munkájáról rendszeresen beszámolnak. Az aktív apostolkodó csoportok szá-
ma: kb. 350 (állandó növekedésben), átlagban 8–12 fõvel – Erdély, Kárpát-
alja magyarlakta területei is ide tartoznak. A segítõ (imádkozó, auxiliárius) 
légiósok száma több ezer fõ.

Központ: Budapest, Szent István-bazilika
Régia elnöke: Kondé Gábor
Cím: 1021 Budapest, Rózsás u. 39.
Tel.: 1/284-8285

Lelkivezetõ: Zahar Béla plébános
Cím: 3070 Bátonyterenye, Alkotmány u. 17.
Tel.: 32/355-950
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mária mûve

(Fokoláre mozgalom)

A XX. század közepén, 1943-ban az olaszországi Trento váro-
sában született lelkiségi mozgalom (a focolare jelentése: csa-
ládi tûzhely), amelyet a Katolikus Egyház késõbb Mária Mûve 
néven fogadott el. 

Alapítója, az olasz tanítónõ, Chiara Lubich a II. világhábo-
rú alatt elsõ társnõivel az óvóhelyen a Szentírás olvasása közben fedezte fel, 
hogy Isten végtelen szeretetére úgy válaszolhatnak, ha az Evangélium igéit 
tettekre váltják. Megértették, hogy a sokszor hallott szavak új, egyedülálló, 
egyetemes, mindenkihez szóló üzenetet hordoznak. Az Igét élve teljesen 
megváltozott az életük, sõt, egyre többen csatlakoztak hozzájuk.

Mindnyájan megtapasztalták, hogy az Evangélium igaz, és Jézus – aki ott él 
az Õt és egymást szeretõ emberek közösségében – napjainkban is beváltja 
ígéreteit. Ezért sokan úgy érezték, hogy nem annyira egy mozgalommal, ha-
nem a közöttük élõ Jézussal találkoztak.

Több evangéliumi idézet jellemzi ezt az idõszakot. 

• Jézus szavára: „Kérjetek, és adnak nektek” (Mt 7,7; Lk 11,9) – kértek a 
szegények számára, és Isten mindannyiszor elárasztotta õket minden jóval, 
amit elvittek azoknak, akik szükséget szenvedtek. Így Trento szegénynegyedé-
nek felszámolásához is hatékonyan hozzájárultak.

• „Adjatok, és adnak majd nektek is” (Lk 6,38) – olvasták egy nap. Oda-
adták a rászorulóknak, amijük csak volt, és a sokszorosát kapták vissza.
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Bár az egész Evangélium elbûvölte õket, Jézus néhány igéje különösen meg-
határozó volt számukra. Ilyen volt: 
• Isten és a felebarát iránti szeretet.
• A kölcsönös szeretet, azzal a mértékkel, amit Jézus kért, hogy legyünk készek 
az életünket is odaadni egymásért.
• Befogadni és megszülni Krisztus lelki jelenlétét közöttünk (ahogyan VI. Pál 
mondta), melyet Õ ígért meg: „ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én 
nevemben…” (Mt 18,20).
• Megvalósítani az egységet a Szentháromság példájára, vagyis az emberek 
között olyan kapcsolatokat teremteni, amelyekben a különbözõség gazdagság 
,és mindenki személyisége a másik iránti nyitottságban és ajándékozásban 
bontakozik ki.
• Mindenekelõtt azonban Jézus fõpapi imájának egy mondata ragadta meg 
õket: „Szent Atyám (…), legyenek mindnyájan egy, ahogyan mi.” Úgy érez-
ték, hogy Jézus e vágyának beteljesüléséért születtek, vagyis hogy hozzájárul-
janak az egység megvalósulásához az emberek között.

Késõbb a fent idézett evangéliumi igék lettek az alappontjai az egység lelkisé-
gének, mely egyszerre személyes és közösségi út.

Fontos pillanat volt, amikor ráébredtek arra, hogy Jézus akkor szenvedett a leg-
többet, amikor fájdalmai csúcsán a kereszten az Atyától való elhagyatottságot 
átélve így kiáltott: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46). 
Jézus itt mutatta meg leginkább irántunk való szeretetét. Benne találták meg 
az Istennel és a testvérekkel való egység kulcsát, és Õt választották életük ide-
áljának. Ettõl kezdve az Õ arcát ismerték fel saját szenvedéseikben és test-
véreikében. Õt látták a világ minden kis és nagy megosztottságában.

A háború befejezése után a Mozgalom gyorsan terjedt Olaszországban, majd 
egész Európában és a kontinenseken is. Ma 186 nemzetben van jelen, világ-
szerte mintegy 7 millióan tartoznak hozzá különbözõ nemzetiségû és vallású 
emberek. A Szentszék elõször 1964-ben fogadta el a Mozgalom statútumait, 
a megújított szabályzatot pedig a Világiak Pápai Tanácsa 1990-ben hagyta 
jóvá. Magánjellegû és egyetemes társulássá, és ezzel egyidõben pápai jogú 
társulássá nyilvánította.

A lelkiség nemcsak más keresztény felekezetek között terjedt el, hanem 
párbeszédet folytat a nagy vallások híveivel: zsidókkal, muzulmánokkal, 



buddhistákkal, sintoistákkal, szikekkel stb. Sok nem vallásos meggyõzõdésû 
ember is részt vesz a Mozgalom céljainak megvalósításában, és együtt-
mûködik olyan egyetemes értékek érvényesítésében, mint a béke, a törvé-
nyesség, az emberi jogok, a szolidaritás stb.

A Mozgalomhoz különbözõ társadalmi rétegekbõl származó és külön-
bö-zõ foglalkozású emberek tartoznak: családok, fiatalok, gyerekek, papok, 
szer-zetesek és püspökök. 

A Mozgalomnak 18 ága van. Ezek között található 5 széleskörû mozgalom is, 
melyek a következõ területeken mûködnek: az Új Család Mozgalom a csalá-
dok egységéért, az Új Emberiség a társadalom megújulásáért, a Plébánia 
Mozgalom egyházi környezetben, ill. a Fiatalok az Egyesült Világért és a 
Gyerekek az Egységért a fiatalok körében tevékenykedik.

Az egység lelkiségének gazdasági kifejezõdése, a „közösségi gazdaság”, mi-
szerint a vállalkozók a hasznot közösbe teszik, egy részébõl a szegényeket se-
gítik, egy másik részét a „Szent Pál-i” értelemben vett „új emberek” képzését 
szolgáló struktúrákra, a harmadik részét pedig a vállalkozás fejlesztésére for-
dítják. Eddig 750 vállalkozás csatlakozott a tervhez több mint 30 országban.

Új utak nyíltak a társadalmi élet különbözõ területein, a politikában, a 
tudomány, a mûvészet világában, a kultúrában is. Megalakult az ún. Abba 
Iskola, amely az egység kultúrájának kidolgozásán fáradozik.

A világon több mint 30 kis „városka” született, ahol evangéliumi alapo-
kon igazi társadalmi együttélés valósul meg. Az itt található családi házak, 
a templom, a különbözõ hivatású lakosok képzését szolgáló „iskolák” és a 
megélhetést biztosító kézmûves mûhelyek mellett igazi termelõ tevékenység 
is folyik.

A Fokoláre Mozgalom számos társadalmi megnyilvánulásából kitûnik, 
hogy ezek az új kezdeményezések messze túlmutatnak a Mozgalom hatá-
rain, ugyanis az alapító, Chiara Lubich eddig összesen 15 díszdoktori címet 
kapott.

Hazánkba a 60-as években érkezett a Fokoláre Mozgalom. A közeli országok, 
az NDK, Jugoszlávia, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország fokolárjainak 
szeretete által kialakuló személyes kapcsolatok lassan-lassan közösséget 
teremtettek. 

A Mozgalomnak Magyarországon jelenleg 1000 belsõ tagja van, és mint-
egy 10 000 ember csatlakozott hozzá más-más elkötelezettséggel.
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Nyaranként a Máriapolik (többnapos lelkigyakorlatok) szolgálják a lelki el-
mélyülést, de az év folyamán is lehetõség van különbözõ csoportokban, helyi 
közösségekben a találkozásra.

A Mozgalom szívében a férfi és nõi fokolárok állnak, melyek tagjai szüzek 
és házasok, akik az evangéliumi tanácsok szerint teljesen Istennek szentelik 
életüket. Hazánkban jelenleg 3 nõi és 3 férfi fokolárban, illetve ahhoz tarto-
zóan összesen 60 Istennek szentelt férfi és nõ él.

10 éve jelenik meg havonta az Új Város c. folyóirat, az olasz Città Nuova 
testvérlapja. Szintén havonta nyomtatják 15 ezer példányban az Életige szó-
rólapot. Ez a Szentírás egy-egy mondatát és Chiara Lubich hozzá fûzõdõ teo-
lógiai magyarázatát tartalmazza, melyet egy hónapon át próbál életre vál-tani 
a Mozgalom minden követõje.

A magyarországi tagok is bekapcsolódnak a havi rendszerességû világ-
méretû telefonösszeköttetésbe, hogy értesüljenek a Mozgalom életének leg-
frissebb híreirõl, és szorosabbra fûzzék kapcsolatukat az alapítóval. 

Magyarországi központok: 

Nõi Közösség: Tóth Ilona országos felelõs 
Cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter u. 25.
Tel.: 1/403-1985, fax: 1/402-1760, 

Férfi Közösség: Ferentzi Csaba országos felelõs 
Cím: 1163 Budapest, Kisterenye u. 54.
Tel.: 1/403-1741, fax: 1/403-5400

E-mail: info@fokolare.hu 
Honlap: www.fokolare.hu

Új Város szerkesztõsége: 
Cím: 1163 Budapest, Kisterenye u. 54. 
Tel.: 1/328-0785, fax: 1/328-0784
E-mail: ujvaros@fokolare.hu 



máriás Papi mozgalom

1972. május 8-án P. Stefano Gobbi olasz pap részt vett 
egy fatimai zarándoklaton. A Jelenési Kápolnában a 
hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Itt belsõ 
sugallatott kapott, hogy a Szûzanya felhasználja õt 
mint alázatos és szegényes eszközt, hogy összegyûjtse 
mindazokat a papokat, akik elfogadják felhívását, és 
felajánlják magukat az õ Szeplõtelen Szívének. Szilárd 
egységben maradnak a Pápával és az Egyházzal, hogy a 

rájuk bízott híveket Mária anyai szívének biztos menedékébe vezessék.
A Mozgalom mára elterjedt Európában és a világ minden részén. Több száz 

püspök, több ezer pap és sok millió hívõ a Mozgalom tagjának vallja magát. 

A Máriás Papi Mozgalom feladatai:
1. Mária Szeplõtelen Szívének tett önfelajánlás (TOTUS TUUS)
2. Egység a Pápával és az Egyházzal
3. Elvezetni a híveket a Máriára való teljes ráhagyatkozásra (ahogy a kis-gye-
rek fogja anyja kezét)

I. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azzal kezdõdik, hogy Jézus 
mennybemenetele elõtt kiadja a missziós parancsot. Ezután az apostolok 
és tanítványok Jézus anyjával, Máriával visszamentek Jeruzsálembe a cöná-
kulumba, az utolsó vacsora termébe, és kilenc napon át együtt imádkozva 
kérték, várták Jézus ígéretének beteljesülését, a Szentlélek kiáradását az 
Egyházra. És a tizedik napon eljött a Szentlélek tüzes lángnyelvek alakjá-
ban.

Ezért pünkösd az Egyház születésnapja, ahol közbenjáróként ott van 
Mária, a Szentlélek mátkája, az Egyház Anyja.

A Máriás Papi Mozgalomnak ez a szentírási és dogmatikai alapja. A világ, 
Európa és hazánk nagy része missziós területté lett, keresztény gyökerei el-
rothadtak, ezért csak egy új pünkösd, a Szentlélek ereje és Mária közben-
járása tudja megmenteni.
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A Máriás Papi Mozgalom ezért cönákulumokat, családi és templomi ima-
közösségeket szervez, ahol – az apostolok példájára – együtt imádkozunk 
Máriával, az Isten anyjával az Egyház és a világ megújulásáért.

„Az emberiség mai problémáit csak az imádkozó emberek tudják megoldani…” 

(II. János Pál pápa)

II. A Mozgalom másik fontos eleme a felajánlás

1. Isten mint végsõ menedéket, saját édesanyját küldte, az Istentõl elszakadt, 
hitehagyott emberiség megmentésére: „Tartsatok bûnbánatot, térjetek meg, 
imádkozzátok a rózsafüzért, és ajánljátok fel magatokat Szeplõtelen Szívem 
menedékébe” – hangzik üzenete.

A Szûzanya megkérdezte a fatimai pásztorgyerekektõl: 
„Fel akarjátok-e ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok e kezébõl a 

szenvedést, amit majd küld, jóvátételül minden bûnért, amivel az emberek 
õt megbántják, s a bûnösök megtéréséért?”

„Igen” – válaszolták a gyermekek.
A jelenések során megrendítõ hatással volt rájuk a pokol látványa, amit 

a Szûzanya megmutatott nekik, és azt mondta:
„Sokan azért jutnak ide, mert nincs, aki imádkozzék, és áldozatot hoz-

zon értük”
Ettõl kezdve a kis látnokok még buzgóbban imádkozták a rózsafüzért, 

és bátran vállalták az áldozatokat és vezekléseket a bûnösök megtéréséért. 
Így jutottak el az isten- és emberszeretet legmagasabb fokára – a Szentatya 
2000. május 13-án boldoggá avatta õket.

Mindebbõl következik, hogy a Mozgalom célja nem puszta jámborkodás, 
hanem élet vagy halál kérdése. Vagy megtérés, vagy pusztulás. Harmadik út 
nincs. Vagy Krisztus zászlaja, vagy a sátán zászlaja – a „semlegesség” a sátán 
legnagyobb hazugsága.

III. A cönákulum menete:

1. Imádkozzuk el a rózsafüzért (öt tized)
2. Imádkozzunk a Szentatyáért (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsõség)
3. Olvassunk a Gobbi atya által kapott üzenetekbõl
4. Újítsuk meg a felajánlást a Szûzanya Szeplõtelen Szívének

máriás papi mozgalom
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A Máriás Papi Mozgalom hazai központja a Budapest VI. kerületi Szent Család 
Plébánia (Bajza u. 56.). A Szondi utca 67. szám alatti Szent Család-templom 
21 éve minden hónap 13-án, a fatimai üzenet emléknapján megtelik a 
Budapestrõl és az egész országból érkezõ zarándokokkal, és a Rákosi Mátyás 
által felrobbantott „Regnum Marianum templom” ide menekített padjaiban 
déli 12–14 óráig imádkozunk a Boldogasszonnyal a magyar jövõért.

Minden szombaton este 17-tõl 19 óráig cönákulum van: szentségimá-
dás, engesztelõ rózsafüzér, szentmise és önfelajánlás a Szûzanya Szeplõtelen 
Szívének.

A Mozgalom folyóirata, a „Mária Kora” negyedévenként jelenik meg, és 
már négyezer példányban terjesztjük az egész országban. Megrendelhetõ a 
Szent Család Plébánián.

A Máriás Papi Mozgalom hazai elindítója és elsõ magyarországi felelõse: 
† Dr. Erdõs Mátyás apostoli protonotárius, 
az esztergomi szeminárium volt lelki igazgatója

Jelenlegi képviselõi:
1. A Máriás Papi Mozgalom országos felelõse: 
Gyulai Oszkár plébános 
Szent Család Plébánia 
Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 56. 
Tel.: 1/312-3870 
Mobil: 20/823-1417

2. Országos társfelelõs: 
Katona Farkas OCist plébános 
Cím: 9491 Hidegség, Fõ u. 49. 
Tel.: 99/376941

3. Sóti János SJ plébános 
Törökbecse (Vajdaság) 
Tel.: +381-237-71-554



méCs CsaLáDkÖzÖsségek

„Van néhány házaspár a plébánián, akik szívesen össze-
járnának beszélgetni, imádkozni, de nincs ötletük, ho-
gyan fogjanak hozzá. Tudnátok-e segíteni?” – valahogy 
így hangzik az elsõ kérdés, ami a legtöbbször oda vezet, 
hogy egy-egy alakulófélben lévõ vagy már mûködõ házas-
közösség a MÉCS Családközösségekhez csatlakozik. 

Mi a MÉCS, milyenek a MÉCS Családközösségek?

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szervezõdõ, szentségi házasság-ban 
élõ házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk ke-resztül 
a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerõsödve 
egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban. 

A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépíté-
sébõl adódó betûszó. Josef Cardijn bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj” mód-
szere alapján a beszélgetések három fõ részre tagolhatók:

Megfigyelés – egyéni, személyes tapasztalatok, élmények
Értékelés – a felvetõdõ problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében
Cselekvés – elhatározások megfogalmazása.

A MÉCS Családközösségek havonta egy-két alkalommal, templomi közössé-
gi helyiségben vagy a családoknál találkoznak. Egy csoportot általában hat-
nyolc házaspár alkot; a beszélgetéseken lehetõség szerint pap is jelen van. A 
külön-külön mûködõ MÉCS Családközösségek az év során néhány alkalom-
mal találkoznak egymással (nagyböjti lelkinap, évnyitó és évzáró alkalmak, 
lelkigyakorlatok).



Magyarországon az elsõ MÉCS házasközösségek a Keresztény Család-közös-
ségek Nemzetközi Szervezetének (ICCFM: International Confederation of 
Christian Family Movements) európai vezetõ házaspárja kezdemé-nyezésé-
re, Bíró László családreferens püspök úr támogatásával 1996-ban indultak. 
2006 tavaszán közel ötven MÉCS közösség mûködött országszerte.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül; erõsödnek a 
házasságok, boldogabbá válik a családi élet. A házaspárok között tartós barát-
ságok alakulnak ki. A házascsoportok jelenléte erõsíti a plébániai közösséget, 
és a házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és 
állják meg helyüket. 

MÉCS beszélgetési anyagok

Minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak a MÉCS évrõl évre kidol-
gozott beszélgetési anyagai. Fontos, hogy a közösségek az Egyház meg-újuló 
életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a házaspá-
rok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez egyrészt 
komoly segítséget, másrészt a szükséges iránymutatást biztosítják a MÉCS 
beszélgetési anyagok. 

Az éves MÉCS füzetek tíz alkalom beszélgetési anyagát tartalmazzák. Az éves 
témasorozatok a következõk: 

Alapértékeink; Erõs házasság; Vágyak és korlátok; A szeretethimnusz és 
a házasság; Szentségek és életfordulók; Erõforrásaink; Ünnepeink; Az öt 
szeretetnyelv; A házasság második évtizede; A család a harmadik év-
ezredben.

Sok keresztény család érzi: a mai világban igen nagy szükségük van arra, 
hogy más családokkal megerõsítõ, baráti közösséget alkossanak. Ezért sok 
család hoz létre családközösségeket. A MÉCS nekik kínál konkrét segítséget. 
Régóta bevált beszélgetési módszerük, jól felépített éves tematikáik keretbe 
foglalják a rendszeres közösségi beszélgetéseket. 

MÉCS NAPOK
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1999 óta a MÉCS Családközösségek házaspárok, fiatalok, fiatal párok, egyéni 
résztvevõk, sõt papok, szerzetesek számára is rendszeresen szerveznek lelki-
gyakorlatos programokat. A MÉCS Napok a Marriage Encounter alapítója, 
Gabriel Calvo atya eredeti programsorozatát (F.I.R.E.S.) nyújtják a magyar 
családoknak: 

– MÉCS Napok Házasoknak I. és II. (3 évnél régebb óta egyházilag érvényes 
/ill. rendezhetõ/ házasságban élõknek)
– MÉCS Retorno Házasoknak
– MÉCS Napok Fiatal pároknak (együttjáróknak, jegyeseknek, 3 éven belül 
házasodottaknak)
– MÉCS Napok Fiataloknak (tizen- és huszonéves fiataloknak)
– MÉCS Retorno Fiataloknak
– MÉCS Napok Egyéni résztvevõknek (bármilyen életállapotú felnõtteknek)
– MÉCS Napok Papoknak, szerzeteseknek
– MÉCS Családi beszélgetés (hatórás program családoknak tizenéves gyer-
mekekkel)

 
Valamennyi MÉCS program célja az, hogy a résztvevõk – a témavezetõk sze-
mélyes tanúságtételei és kérdések alapján – õszintébb kapcsolatba kerül-
jenek önmagukkal, egymással és Istennel. E programokon nemcsak a MÉCS 
Családközösségekhez tartozó házaspárok és családtagjaik vehetnek részt, ha-
nem minden érdeklõdõ. 

A papi MÉCS Napok során a résztvevõ atyák házaspároktól és paptársaktól 
hallanak arról, mit jelent számukra a pap személye, szolgálata, a papokkal 
való testvéri együttmûködés Isten Országáért.

Információ: 
Ménesi Balázs és Krisztina
Levélcím: MÉCS, 1458 Budapest, Pf. 88.
Tel.: 20/480-0485
E-mail: mecs@storage.hu; info@mecsnapok.hu
Honlap: www.mecs.org.hu; www.mecsnapok.hu



a neokatekumenáLis Út

 

A Neokatekumenális út 1964-ben, Madridban 
Palomeras Altas barakkjainak lakói között vette 
kezdetét Francisco (Kiko) Argüello és Carmen 
Hernandez által, akik a velük élõ szegények 
ké-résére Jézus Krisztus evangéliumát kezdték 
ne-kik hirdetni. Az idõ múlásával ez a kerügma 
(a Jó Hír hirdetése, az üdvösség misztériuma, 
ami megvalósult Jézus Krisztus halálában és 
feltámadásában, és megvalósul ab-ban, aki ezt 

befogadja) az „Istenszava – Liturgia – Közösség” által formált három lábon 
nyugvó kateketikai szintézisben öltött testet azzal a céllal, hogy az embereket 
a testvéri közösségre és érett hitre vezesse. Ez az új tapasztalat a II. Vatikáni 
Zsinat által ébresztett megújulás talajából sarjadt ki. Az Út a püs-pökök és 
plébánosok szolgálatában áll, mint a keresztség újrafelfedezésének és a hit 
állandó nevelésének útja azon hívek számára, akik szeretnék fel-eleveníteni 
életükben a keresztény beavatás gazdagságát bejárva a megtérés és a kate-
kézis ezen útját. Mint ahogy II. János Pál írta, ebben a folyamatban fontos 
segítséget nyújthat „a keresztség utáni katekézishez a ‘katekumená-tus’ 
formájában, a ‘felnõtt keresztség’ néhány elemének megismétlésével, oly 
módon, hogy a hívõ ember átélje a kapott keresztség mérhetetlen és rend-
kívüli gazdagságát, és az ebbõl következõ felelõsséget átvigye az élet gyakor-
latába.” (Christifideles laici, 62)

Az Út – amely a plébániákon különbözõ korú és társadalmi helyzetû 
emberekbõl álló kis közösségekben halad – végsõ célja, hogy a híveket foko-
za-tosan a Jézus Krisztussal való bensõséges kapcsolatra vezesse, hogy õket az 
Egyház aktív tagjaivá és az Üdvözítõ örömhírének mindenütt hiteles tanúivá 
tegye. Az Út ezenfelül a keresztségre készülõ felnõttek keresztény beavatásá-
nak eszköze. Az Út a statútumban megjelölt Kateketikai Direktóriumban (v. ö. 
statútum 2 cikk 2.p.) foglalt irányvonalak szerint valósul meg.
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II. János Pál többször és különféle módon szólt a Neokatekumenális Úthoz, 
hogy aláhúzza az evangéliumi radikalizmus és a rendkívüli missziós lendü-
let gyümölcseinek bõségét, amelyet az Út hoz a laikus hívek, a családok, a 
plébá-niai közösségek életébe, valamint a papi és szerzetesi életre támasz-
tott hiva-tások gazdagságát. Az Út „a katolikus nevelés” a társadalomnak és 
korunk-nak megfelelõ útjának bizonyult. (AAS 82 [1990]; 1513–1515) (a 
Neokate-kumenális Út Statútumának a Világiak Pápai Tanácsa általi jóváha-
gyásáról szóló határozat. Vatikán, 2002. június 29.)

A Neokatekumenális Út ezen elismerése a tanítóhivatal rendelkezésének 
a gyakorlatba való konkrét átültetését jelenti, és hatékonyan szolgálja II. Já-
nos Pál és XVI. Benedek pápa egyházformáló törekvéseit is.

Az Út a nevét – Neokatekumenális Út – 1989-ben az Istentiszteleti és  
Szentségi Kongregációtól kapta.

1974-ben VI. Pál pápa hangsúlyozta, hogy a katekumenátusra minden-
képpen szükség van. Keresztség elõtt vagy után – ez másodlagos, hiszen az a 
fontos, hogy az egyházat a keresztség lépcsõin hitre vezetettek alkossák. 

Ma már 5 kontinens 110 országában elterjedt pasztorációs formáról be-
szélhetünk. Az elmúlt esztendõkig 16 700 közösség mûködött az egész világon 
– 5000 plébánián, 880 egyházmegyében. Magyarországon a Neokatekume-
nális Út 1983 óta van jelen, a – II. János Pál pápa által meghirdetett – Szûz 
Mária-évben érkezett. Azóta 8 egyházmegyében 16 plébánián 34 közösség él.

Az Út a helyi püspök engedélyével, felnõtteknek szóló katekézissel indul, 
és csak ott, ahol a helyi egyház plébánosa kéri. A heti kétszeri találkozások 
al-kalmával a keresztség magját 3 pillérre támaszkodva – az Istenszava, 
Liturgia és Közösség – segítik kicsírázni, így az emberek lépésrõl lépésre újra 
felfedezik a keresztség gazdagságát.

A Neokatekumenális Út úgy jelenik meg, mint a megújulás eszköze; egy 
karizma, hogy a plébániákon – kis közösségeken keresztül – megvalósuljon a 
II. Vatikáni Zsinat lendülete. Ezekben a közösségekben megjelenik az Egy-ház 
a mai generációban, mint a feltámadott Krisztus teste, aki az örök életet adja 
az embereknek: az ellenség iránti szeretetet. 

Tényleges tapasztalattá vált, hogy a közösségekben élõ testvérek életé-
nek láttán az egyháztól már teljesen elszakadt fiatalok és idõsek, nem meg-
kereszteltek és megkereszteltek visszajönnek az Egyházba, papi és szerzetesi 
hivatások ébrednek a közösségekben, régen felbomlott házasságok újból 
élednek, fiatal házasok vállalják a születendõ gyermekeket Isten akarata sze-
rint, gyakori a sokgyermekes család.
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1993-ban II. János Pál a denveri Ifjúsági Világtalálkozón meghirdetett fel-
hívására – „nem az Evangélium szégyenlésének idejét éljük, hanem tetõk-
rõl való hirdetését” – világszerte népmissziók kezdõdtek. Utcákon, tereken, 
aluljárókban népmissziók indultak, az Úton járó idõsebb közösségek tagjai 
az Egyház dicséretének liturgiáján belül tanúságtételekkel hirdették az öröm-
hírt és hívták az embereket katekézisekre.

 Ma már gyakorlattá vált az is, hogy az egyes plébániákon induló kateké-
zisek elõtt a régebben járó testvérek kettesével házról házra járva személye-
sen hívják az embereket a plébánián induló katekézisekre. Ezekben a misz-
sziókban különleges módon tapasztaljuk országszerte, hogy az emberek 
bizalommal fordulnak a Katolikus Egyházhoz ezen a karizmán keresztül. 

Ez a missziós lendület vitte ki a közösségeket egész Európában, mintegy 50 
városban – Bécsben, Amszterdamban, magyar részrõl Budapesten is – a te-
rekre hirdetni az Örömhírt, és hívni a fiatalokat Kölnbe, találkozni a Pápával. 
Mint élõ hagyomány, minden ifjúsági világtalálkozó után az utat vezetõ 
kate-kéták hívására hivatásébresztõ katekézisen veszünk részt. Bonnban, 
2005-ben mintegy 110 országból 100 000 fiatal vett részt a hivatásébresztõ 
kate-kézisen; 90 püspök jelenlétében 2000 fiú és 1000 lány állt fel a papi 
vagy  szerzetesi hivatásra. Hasonló hivatásébresztés történik minden egyházi 
év kezdetekor a Nemzeti Találkozón is, megvalósítva a hivatások támogatá-
sá-nak pasztorációs célját. Ennek a tevékenységnek tényleges gyümölcse a 
„Redemptoris Mater” szemináriumok létrejötte. Az egész világon ma már 
63 ilyen szeminárium mûködik, ahol a papjelöltek a Neokatekumenális Út 
mozgalmában való részvétel által a nevelés folyamatának sajátos és alapvetõ 
elemével találkoznak, ugyanakkor felkészítik õket az „Isten egész népét szol-
gáló valódi papi választásra, a papság testvéri közösségében.” 
(II. János Pál Pastores dabo vobis apostoli buzdítás, 68)

A Neokatekumenális Út vezetõi: 
Bruno Lulli, Anna Maria Federici és Andrew Sziklay Kelly
Walton Gusztáv címén: 
1027 Budapest, Fõ utca 75. III. 2.
Tel.: 1/202-5305
Mobil: 30/369-6364
E-mail: gwalton@freemail.hu



nyolc boldogság  

katolikus közösség

Jogállás

„A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség 
krisztushívõk jogi személyiséggel bíró, nemzet-
közi magántársulása, amelyet a Világiak Pápai 
Tanácsa hagyott jóvá a CIC 298., 299., 305. és 
322. kánonja alapján.” (Szabályzat 1.§)

Hivatás és lelkiség

A Közösséget Efraim és Josette Croissant alapította egy másik fiatal házas-
pár-ral, Jean-Marc és Mireille Hamellel együtt 1973-ban, Franciaországban. 
A két házaspár arra kapott meghívást, hogy Isten szolgálatára szenteljék éle-
tüket. Miután saját életükben megtapasztalták az élõ és cselekvõ Krisztust, 
arra éreztek indíttatást, hogy közösségben élve tegyenek tanúságot az isteni 
szere-tetrõl. Számukra a „Közösség nem emberi terv vagy vágy gyümölcse; 
más-honnan, messzebbrõl jövõ bizonyosság volt és maradt”. (Efraim) A 
közösségi életet Valence-ban kezdték meg. Hamarosan más házaspárok és 
egyedülállók is csatlakoztak hozzájuk. Idõvel néhányan az Isten Országáért 
vállalt szüzes-ségre éreztek hívást, és a szegénység, tisztaság és engedelmes-
ség evangéliumi tanácsai szerint magánfogadalmat tettek. Szintúgy akadtak 
olyan testvérek, akik a papi hivatást választották.

Mindenki saját életállapotának megfelelõ módon éli meg a szegénységen, 
az állapotbeli tisztaságon és az engedelmességen alapuló radikális krisztus-
követést.
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„A Közösség tagjai különbözõ életállapotú hívõk: egyedülálló vagy házas lai-
kusok, klerikusok, valamint megszentelt életû testvérek és nõvérek, egyetlen 
közösséget alkotva, mely megjeleníti Isten népét annak egységében és a hi-
vatások különbözõségében. Az õskeresztény közösség példáját a lehetõ leg-
szorosabban követve kívánják élni a javak megosztását, az önkéntes szegény-
séget, az intenzív szentségi és liturgikus életet, szorosan kötõdve a Katolikus 
Egyházhoz és annak képviselõihez; elkötelezetten szolgálva a szegényeket, és 
hirdetve az Evangéliumot.” (Szabályzat 2.§)

A Közösség sajátos karizmájához tartozik tehát, hogy az Egyházat alkotó hiva-
tások sokszínûségérõl és egymást kiegészítõ voltáról tanúskodjék. Mindenki 
saját életállapotának megfelelõen éli meg hivatását, valamint vállalt kötele-
zettségeit. Teret adunk annak, hogy a különbözõ életállapotokra szóló hívás 
sajátos kegyelme kibontakozhasson: tiszteletben tartjuk és segítjük a többie-
ket saját útjukon. Ehhez mindenki számára törekszünk biztosítani a meg-
felelõ életteret, idõt, képzést.

A Közösség hivatásának alapvonásai:

A közösségi élet középpontjában az Istennel egyesült életre való törekvés áll, 
mely elsõként a közösségi és egyéni imaéletben tükrözõdik.

– A kármelita hagyomány iskolájába lépünk, hogy hûségesen és állhatosan gya-
koroljuk a bensõ imát, törekedvén a Krisztussal való bensõséges kapcsolat-ra, 
melyre minden keresztény meghívást kapott.
– „Emészt a buzgóság házadért” (Zsolt 69,10). A közös liturgiákban a dicsõí-
tés tüzével, az ének szépségével, az Isten dicsõségének szolgálatába állított 
mûvészettel a mennyei liturgiába kívánunk bekapcsolódni.
– A Közösség a karizmatikus megújulásban született. Nyitottak akarunk ma-
radni a Szentlélek ajándékainak befogadására az Egyház szolgálatára.
– „A közösségi ima egyúttal könyörgés az Egyházért és a világ minden szükség-
letéért. Különösen is hordozzuk – amikor lehetséges, éjszakai imában – azo-
kat a fontos imaszándékokat, amelyeket az Úr bízott a Közösségre: imád-kozni 
Krisztus dicsõséges eljöveteléért, az Evangélium hirdetéséért, az Egyház egysé-
géért, hivatásokért és Isten Izrael népével kapcsolatos terveinek beteljese-désé-
ért.” (Szabályzat 41.§)
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Szeretettel és tisztelettel tekintünk az elsõ Szövetség népére, a zsidó népre, és 
felismerjük Izrael visszavonhatatlan kiváltságait, mert övé „az örökbefogadás, 
a dicsõség, a szövetségek, a hit, az istentisztelet, az ígéretek, az atyák, és test 
szerint Krisztus is közülük való.” (Róm 9,4–5)

A Közösség neve

A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet 
viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,5–7), 
erõ és gyöngeség, mindenható Isten és kicsiny gyermek, túláradó élet és tel-
jes kiüresedés. Halál, mely legyõzte a halált, hogy megnyissa az örök élet 
kapuit.

S ha Istennek úgy tetszik, hogy hol az egyik, hol a másik arcát nyilatkoztatja 
ki erõsebben, hitünkben és imádságunkban sohasem választjuk szét õket, 
hanem egészében elmélkedünk e titokról, hiszen húsvét misztériumában el-
választhatatlan a Kereszt és a Feltámadás.

Hisszük, hogy csendes áldozatunk, mely Isten Bárányának áldozatával egye-
sül, az Élet gyümölcseit termi. Törekszünk arra, hogy a mindennapok egy-
szerûségében megélt önátadásunk életszentségre vezessen az Egyház és a 
világ szolgálatában.

1991-ben a Közösség úgy döntött, hogy a „Nyolc Boldogság Katolikus Közösség” 
(Communauté des Béatitudes) nevet veszi föl, melynek viselése kevesebb ne-
hézséget okoz a különbözõ kultúrájú területeken, ahol a Közösség megtelepe-
dett. Ezzel azt a szándékunkat is kifejezzük, hogy egyre nyitottabbak legyünk 
a szegények iránt. 

Jelenleg 35 országban, 79 alapításban 1500 közösségi tag él. 

Mindamellett, hogy a Közösség új nevet vett föl, a régit mint „rejtett nevet”, 
hivatásának lényegeként változatlanul magáénak vallja, s imádságában hor-
dozza.



Szolgálatok

A szemlélõdõ élet olyan kegyelem, melynek gyümölcseit nem tarthatjuk meg 

magunknak: „Fejemet megkented olajjal, s poharam túlcsordul” (Zsolt 23,5).

Szolgálataink megoszlanak a karitatív, szociális és az apostoli tevékenységek 
között (pl. utcagyerekek befogadása Manilában, kórház fenntartása Afriká-
ban, lelkigyakorlatok, plébániai missziók szervezése).

A Közösség Magyarországon

Magyarországon 1988 óta vagyunk jelen. Homokkomáromban és Budapesten, 
az Örökimádás templomban van alapításunk. 

Javaink megosztását elsõsorban az adakozáson és a vendégszereteten keresz-
tül gyakoroljuk. Az év folyamán lelkigyakorlatokat, evangelizációkat, nya-
ranta pedig ifjúsági táborokat és zarándoklatokat szervezünk. Ezek által 
lehetõséget kívánunk adni arra, hogy a fiatalok találkozzanak a testvéri 
közösségben jelenlévõ Jézussal, és elmélyítsék a vele való kapcsolatot.

A homokkomáromi ház szolgálatai

• Ifjúságpasztoráció:
Názáret-év – Több éve fogadunk be olyan fiatalokat házunkba, akik sze-

retnének nyolc hónapot imádságban, testvéri közösségben velünk együtt dol-
gozva eltölteni, hogy felkészüljenek élethivatásukra, a társadalomban rájuk 
váró feladatokra és a keresztény tanúságtételre.

Lelkigyakorlatok – Nyári ifjúsági tábor, hivatástisztázó lelkigyakorlatok. 
Lelkinapok osztályoknak, plébániákon, katolikus iskolákban. 

• Nyolc Boldogság Kazetta- és Könyvkiadó:
Célunk, hogy egyszerû és mély lelkiséget hordozó könyvekkel, zenés és 

tanító kazettákkal segítsük a mai keresztények ima- és hitéletét.
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• Együttérzés szolgálata:
Kórházmisszió 
Rendszeresen látogatjuk a gerontológiai osztály betegeit Nagykanizsán, 

valamint HIV-fertõzött gyerekeket egy erdélyi otthonban.

• Vendégfogadás egész évben

Budapest, Örökimádás templom:

2006. szeptember 1-tõl a Közösség hét tagja kapcsolódott be a budapesti 
Örökimádás lelkészség szolgálatába.

A Közösség magyarországi képviselõje: Seidel Klára nõvér

A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség házai:

Homokkomárom
Cím: 777 Homokkomárom, Ady Endre u. 2.
Tel.: 93/356-113
E-mail: nyolcb.hk@freemail.hu

Budapest, Örökimádás templom
Cím: 1094 Budapest, Bokréta u. 35.

Honlap: www.nyolcboldogsag.hu



regina PaCis kÖzÖsség

A Regina Pacis Katolikus Közösség születése egy 
olasz házaspár, Alessandro Nottegar és Luisa Scipio-
nato nevéhez fûzõdik. A házaspár három kislányá-
val éveket töltött Brazíliában, hogy a legszegényeb-
beket szolgálhassa. Sandro mint önkéntes orvos 
dolgozott a szegények és leprások között. 

Miután visszatértek Olaszországba, ösztönzést kezdtek érezni arra, hogy új kül-
detésben szolgálják az Urat. Rövidesen a Nottegar házaspár körül egy kis ima-
közösség alakult ki. Arra éreztek hívást, hogy az elsõ keresztény közösségek pél-
dájára létrehozzanak egy közösséget, ahol laikusok, szerzetesek, családok egy 
közösségben élve megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit. 
Tanúságot akartak tenni arról, hogy a házasok is hivatottak az életszentségre. 

1986-ban a Gondviselés rendkívüli segítségével egy nagy házhoz jutottak, 
amely „Regina Pacis” néven kezdte meg közös életét és tevékenységét. Nem 
sokkal ezután Sandro váratlanul meghalt, és így az Úr a kereszt jelével pecsé-
telte le az új mûvet.

Isten segítségével, egy fiatal házaspár és sok barát támogatásával, Luisa felül-
emelkedett Sandro halála miatti nagy szenvedésén, és továbbvitte a Közös-
séget. Új fiatalok és új házaspárok léptek be. 

A Regina Pacis Közösség felépítése:

Belsõ közösség:
Mindenki saját életállapotának megfelelõen egyszerûségben, alázatban 

törekszik az Evangélium megélésére. A Közösség az Atya iránti bizalomteljes 
ráhagyatkozás légkörében él.



Családok:
A Közösség a családok identitását nem változtatja meg: a házastársak egy-

sége egymással és gyermekeikkel mindig elsõdlegesnek tekintendõ. 

Laikusok:
A laikusok életüket Krisztus, a testvérek és a szegények szolgálatába állítják. 

Szerzetesek:
A szerzetesek a noviciátus végén az Egyház hagyományai szerint tesznek 

fogadalmat. Életüket felajánlják a gyermekek, a fiatalok, a családok és a sze-
gények szolgálatára és evangelizálására. Azok a szerzetesek, akik papi hiva-
tást éreznek, a megyéspüspök beleegyezése után teológiai tanulmányokat 
folytatnak a szemináriumban, és az egyházmegyébe inkardinálódnak. 

Külsõ Közösség:
A Külsõ Közösség laikusokból, többnyire családokból tevõdik össze, akik 

a Regina Pacis Közösség lelkisége szerint élnek a világban. A Külsõ Közösség 
elkötelezi magát az imában, és törekszik az Evangélium radikális megélésére 
saját családjában, munkájában és a társadalmi életben. Mindenki saját szak-
értelme és képessége szerint törekszik konkrét módon is támogatni a Közös-
ség fenntartását és hozzátartozó tevékenységeit. 

Barátok és a fiatalok törzse:
A Regina Pacis Közösség barátai azok, akik osztoznak a Mû lelkiségében, 

és különbözõ módon támogatják azt.

A Közösség lelkisége és karizmája

A Közösség szíve Jézus, akiben az egység és kiengesztelõdés állandó forrása 
található. A krisztus-követés mintaképe pedig Mária, akinek anyai oltalmá-
ban bízva élnek. Meghatározó az ima, az elfogadó szeretet, a szegények szol-
gálata és az evangelizáció.

A napi szentmise, a szentségimádás, a liturgikus és a dicsõítõ ima, a Szent-
lélek segítségül hívása adják a Közösség életének és küldetésének megtartó és 
elõrevivõ erejét. Az imával átitatott testvéri szeretetbõl és az alapszabályból szü-
letik az egység, a derû, a bizalom és tisztelet légköre. A hét minden napjának 
sajátos imaszándéka van.
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A Közösség missziós területei 

Brazíliában három városban (Quixada, Feira de Santana, Fortaleza) mûkö-
dik óvoda, iskola a legszegényebb gyerekek fogadására. Az intézmények fenn-
tartása a távörökbefogadás által biztosított. 

Magyarországi missziós és evangelizációs tevékenységük: 
1993-ban dr. Paskai László bíboros meghívására a Közösség a fõvárosba 

érkezik.
Idõsek felkarolása: A Közösség tagjai hétköznap délelõttönként látogat-

ják a magányos, elhagyatott idõseket, segítséget nyújtva nekik. 
Családok lelkinapja: Minden hónap harmadik szombatján. A felnõttek 

tanításon vesznek részt, amit általában kiscsoportos megbeszélés, megosztás 
követ. A közös ebéd után szentségimádást végzünk, olykor egy-egy tanúság-
tételt hallgatunk meg, majd a nap szentmisével zárul. A gyerekeknek külön 
programot szervezünk.

Fiatalok lelkinapja: Minden hónap elsõ szombatján szervezzük a fiata-
loknak, akik tanításon, szentségimádáson és szentmisén vesznek részt. A 
nap folyamán jut idõ közös beszélgetésre, kötetlen együttlétre is.

Fiatalok találkozója: Szombat délutánonként 17 órától várjuk a Törzs 
tagjait, valamint minden érdeklõdõ fiatalt közös imára, baráti együttlétre. 

Szentségimádás: Egyéni szentségimádásra mindennap van lehetõség 
a Közösség kápolnájában. Közös szentségimádáson péntekenként 14.30-tól 
15.30-ig lehet részt venni.

Együttmûködés az egyházmegyével és plébániával: A Közösség min-
denekelõtt a Kassai téri Szentlélek Plébániával mûködik együtt, ahol lelki 
programokat és imaórákat szervez.

A Közösség moderátora: Luisa Scipionato Nottegar
Az anyaház címe: Italia – 37128 Verona, via Bonuzzo S. Anna 11. 
Tel.: (39-045) 551-292, Fax.: (39-045) 870-0642 
E-mail: regina.pacis@tiscalinet.it

A magyarországi közösség vezetõje: Marta Rinaldi
Cím: 1147 Budapest, Argentína tér 2/a   Tel./fax: 1/383-6031
E-mail: regina.pacis@chello.hu   Honlap: www.reginapacis.vr.it



regnum Christi apostoli 

mozgalom

Alapítás

Marcial Maciel mexikói pap 1941-ben alapította (akkor még szeminaris-
ta-ként) a Krisztus Légiója szerzetesrendet Mexikóvárosban. A Regnum 
Christi Mozgalom – melynek tagjai világi férfiak és nõk (közöttük megszen-
telt éle-tûek), egyházmegyés papok, valamint a Krisztus Légiósai – ma már 
több mint 65 ezer tagot számlál világszerte. A Regnum Christi alkotmányát 
(Statútum) II. János Pál pápa hagyta jóvá 2004. november 26-án. 

„Pontosan ez a Regnum Christi: egy apostoli mozgalom, egy evangelizáci-
ós mozgalom, egy mozgalom, amelyben minden tag komolyan, felelõsség-
tudattal akarja magára venni azt a nagy missziós parancsot, amelyet Krisztus 
adott mindazoknak, akik magukat követõinek vallják. A Krisztus Légió és a 
Regnum Christi tagjai el akarnak jutni az egész világba, hogy hirdessék az 
Evangéliumot, félelem nélkül, Isten mindenható erejére, a mi Urunk Jézus 
Krisztus szavaira támaszkodva: ‘Veletek leszek a világ végéig’.” (Marcial 
Maciel LC a chicagói Regnum Christi tagokhoz intézett 1997. május 24-i 
konferenciabeszédébõl)

Maciel atya így nyilatkozott az alapításkor megélt élményeirõl: „Azon az 
elsõ pénteken, 1936-ban a Szent Szív ünnepén, amikor úgy éreztem, hogy 
a Szentlélek a Krisztus Légiója megalapítására ösztönöz, világosan láttam, 
hogy az Úr azt akarja, hogy embereknek egy nagyobb csoportját gyûjtsem 
össze, akik majd az egész világon fogják szeretetének evangéliumát hirdetni. 
Mivel abban az idõben szemináriumi környezet vett körül, ebbõl adódóan az 
el-képzeléseimet szeminarista társaimmal osztottam meg, de az inspiráció 
mélyén éreztem, hogy a karizma nem csak azokra vonatkozott, akik késõbb 
Krisztus légiósai lettek. Minden olyan férfi és nõ, ideértve az egyházmegyés 



papokat is, megkapta, aki osztozni akart abban a szándékomban, hogy el-
vigyük Isten Jézus Krisztusban megnyilvánult szeretetének üzenetét a társa-
dalom legutolsó sarkába, a legeldugottabb szívhez is.

Így alakult ki fokozatosan a Regnum Christi apostoli mozgalom azzal a 
céllal, hogy megvalósítsuk Krisztus Országát a földön; Krisztus Országára pe-
dig alapvetõen az jellemzõ, ami bennünket, keresztényeket meghatároz, a 
felebaráti szeretet. Innen az elnevezés.” 

(Marcial Maciel LC „Krisztus az életem” c. könyvébõl)

Karizma 

A Regnum Christi lelkiségének központja a Jézus Krisztus iránti személyes 
szeretet, s ebbõl fakadóan a hiteles, keresztény felebaráti szeretet megélé-
se: személyes életszentségre törekvés és aktív apostoli tevékenység végzése. 
Az Isten és a felebarát iránti szeretettõl indítottan a Mozgalom tagjai azért 
küz-denek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma valósággá váljon mind a saját 
éle-tükben, mind pedig a társadalmakban, ahol élnek. A Regnum Christi az 
Egy-házban, az Egyházért létezik és tevékenykedik. Péter utódjához és a vele 
egy-ségben lévõ püspökökhöz való hûségével a Mozgalom az Egyház szívében 
él, és annak teljes szolgálatában áll. Tagjai arra törekszenek, hogy megéljék 
keresztségi fogadalmukat, hogy a hit mindennapi életük motorjává váljon. 

Szûz Máriát a keresztény ember legtökéletesebb modelljének tekintik. 
Ezért a Mozgalom tagjai arra törekednek, hogy bensõséges és gyermeki kap-
csolatot hozzanak létre Jézus és az Egyház Anyjával.

Apostoli tevékenység

A Regnum Christi Mozgalom apostoli küldetésének sajátossága az, hogy aktív, 
elkötelezett katolikusokat állítson Jézus Krisztus és az Egyház szolgálatába. 
A Mozgalom apostoli tevékenységeinek köre igen szerteágazó. Elsõ helyen 
érdemes megemlíteni a következõket: gyermek- és ifjúsági munka, család-
pasztoráció, oktatás–nevelés, misszió, szociális programok, hitiskolák, a kul-
túra és a tömegkommunikációs eszközök világa; ezekben minden tag képes-
ségei és körülményei szerint valósíthatja meg apostoli küldetését.
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A Regnum Christi Magyarországon

A Mozgalom Magyarországon 1996 óta van jelen. A fent említett tevékenysé-
gi körökben (fiatalság oktatása, nevelése, ifjúsági klubok mûködtetése, csa-
lád-pasztoráció, zarándoklatok, missziók szervezése, szociális tevékenység) 
mind aktív. 2002 szeptembere óta a Szent Benedek Általános Iskola és Két 
Tannyelvû Gimnázium fenntartója. 

Krisztus Légiósai és Regnum Christi férfi szekció:
P. John Simoneau LC
Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. I/2.
Tel: 1/322-0130
Mobil: 20/934-1747
E-mail: jsimoneau@legionaries.org

Regnum Christi nõi szekció:
Vadász Kinga
Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. II/7.
Tel: 1/312-1652
Mobil: 30/3070-615
E-mail: kvadasz@inteducators.org
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A Regnum Marianum kifejezés jelentése: Mária 
Országa.

A Regnum Marianum Közösség: A XIX. század 
végén Budapesten 9 katolikus pap-hittanár közös-
ségi életet kezdett a fiúifjúság nevelésére. Szer-zet-
hez hasonló, de fogadalom nélküli közösségben 
éltek. Vezetõjük a választott házfõnök. Céljuk az 

volt, hogy hazánk – Szent István királyunk szándéka szerint – valóban Mária 
Országa legyen. Az alapítók lelki mentora és támasza Prohászka Ottokár esz-
tergomi spirituális, késõbb püspök, a híres szónok és író volt.

1902-ben bekapcsolódtak egy nemzetközi katolikus egyesület, a Mária Kon-
gregáció életébe. Röviddel a cserkészmozgalom magyarországi elterjedése 
után a Közösség alapító tagja lett a Magyar Cserkészszövetségnek, 3. sz. Reg-
num Marianum Cserkészcsapatok néven. A kétféle közösség értékeit egyetlen 
életstílusba ötvözték, melynek jelmondata: „Gratia supponit naturam” (A ke-
gyelem a természetre épül).

1901-ben Majláth Gusztáv erdélyi püspök megvette számukra a Budapest 
VII. Damjanich u. 50. sz. alatti házat. Az udvar közepén egy kápolna épült, 
a közösségi élet és nevelés központja. A rendszeres kirándulások, táborok, 
szakkörök lehetõséget adtak a fiatalok nevelésére, mindezt imádságos lel-
külettel. Kórusuk, zenekaruk és bábszínházuk is volt. Nyomdájuk, az „Élet” 
nyomda sok ifjúsági könyvet adott ki. Havi folyóiratuk, a „Zászlónk” 10–18 
éves fiúknak, „Nagyasszonyunk” a leányoknak, a „Kispajtás” pedig a 10 év 
alatti korosztálynak szólt.

A kommunizmus nem kímélte a Regnumot sem. 1951-ben a Házat álla-
mo-sították, az atyákat az egyházmegye plébániáira helyezték. Az atyák ettõl 
kezdve rejtõzködve keresték neveltjeikkel a kapcsolatot. Családokhoz jártak. 
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Ennek következtében a nevelés kiegészült a lányokéval is, és idõvel az ifjúsági 
csoportok 18 éves koruk után is együtt maradtak. Így a Regnum mindenki 
számára nyitott lett, a legfiatalabbaktól a legidõsebbekig.

A zaklatások folytatódtak. Három külön koncepciós perben (1961, 1965 és 
1971) 13 papot ítéltek el összesen 71 évre, 3 laikus vezetõt pedig összesen 
4,5 évre. Az ifjúsági vezetõk az éppen szabadlábon maradt atyákkal együtt 
vezették a Közösséget, így az atyák felelõs partnereivé nõttek fel. A Regnum 
Marianum volt az egyetlen magyar ifjúsággal foglalkozó közösség, amely az 
állandó zaklatások ellenére folyamatosan élt és mûködött a kommunista 
rezsim alatt.

1991-ben R(egnum) M(arianum) K(atolikus) K(özösség) E(gyesület) néven 
civil szervezetként bejegyzik a Bíróságon. 1997-ben Regnum Marianum 
néven Paskai László bíboros jóváhagyja alapszabályát, egyházi magántársu-
lásként. A Regnum legfõbb vezetõ testülete a Házigyûlés (küldött-közgyûlés), 
5 tagú választott vezetõsége: a házfõnök és 4 tanácsadója. A Regnum struk-
túrája fokozatosan alakult ki. 1980-tól rétegekbe (korosztályokba) fogják 
össze a csoportokat. Másrészt „helyi regnumok” alakulnak, elõbb Budapest 
külsõ kerületeiben (Újpest, Remete…), majd késõbb Budapest vonzás-kör-
zetében (Nagykovácsi, Szentendre…)

A Regnum saját 3 féléves vezetõképzõ tanfolyama a „Patkoló”. 2005-ben in-
dult két másik, szintben és stílusban különbözõ: a „Mûhely” (féléves) és 
a „Röptetõ” (2 féléves). 1989-ben. Gyulay Endre szeged–csanádi püspök, 
ifjúsági referens felkérésére regnumiak indították el az Országos Katolikus 
Ifjúsági Vezetõképzõt („Hajszoló”), amely 3 vidéki helyszínen mûködik. 
Alapító vezetõje: † Darvas László, utódja: Gönczöl János. A Regnum tagjai 
nemcsak a mozgalom belsõ életét munkálják, hanem a Magyar Katolikus 
Egyház építésében sok más feladatot is vállalnak. Ezért a Közösség ma így 
fogalmazza meg küldetését: A magyar Egyház szolgálata, melyet elsõsorban 
az ifjúság nevelésével valósít meg.

1991 júliusában rendezték meg a Zánkai Nagytábort, 50 éves üldözte-
tés után elõször az egész Regnum számára. A táborban 1100 fõ vett részt. A 
második Zánkai Nagytábor – 1600 fõ részvételével – 2001-ben volt.
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Ma a Regnum Marianum Közösségnek mintegy 1600 nyilvántartott tagja 
van, köztük 30 pap és 2 püspök (Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek és 
Balás Béla kaposvári püspök). A csoportjaikba járó jelöltekkel és gyerekekkel 
együtt 2000-nél többen tartoznak hozzá.
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sant’egidio (szent egyed) 

közösség

A Szent Egyed Közösség (Comunitá di Sant'Egidio) 1968-ban alakult Rómá-
ban. A Szentszék által elismert laikus közösség. Alapeszméje, lelkisége egy-
szerû; tagjai a mindennapi munka és családi élet mellett segítenek rászoru-
ló, beteg, szenvedõ embereket, és együtt imádkoznak, erõt és reménységet 
merítve Jézus példájából és tanításaiból. A világ különbözõ pontjain a Szent 
Egyed közösségek hátrányos helyzetû gyerekeket, otthonaikban magányosan 
vagy intézetekben élõ idõseket, fogyatékosokat, hajléktalanokat, cigányokat 
segítenek, börtönben élõ rabokat és AIDS-es betegeket látogatnak. A hajlékta-
lanok és a bevándorlók számára sok városban mûködtetnek ingyenkonyhát, 
szociális központot, ahol a rászorulók jogi tanácsadást, egészségügyi ellátást, 
élelmiszer- és ruhaadományt vehetnek igénybe. A világ szegényeit leginkább 
sújtó globális problémák (éhezés, háborúk, környezetszennyezés stb.) fel-
számolása érdekében összefogásra törekszik másvallású emberekkel, közös-
ségekkel is. 

Magyarországon

Magyarországon jelenleg Budapesten, Pécsett és Gyõrben mûködnek Szent 
Egyed közösségek. Közösségünk tagjai laikusok, akik tanulmányaik és munká-
juk mellett arra törekszenek, hogy idejüket, javaikat és lelki erejüket megosz-
szák a náluk szegényebbekkel. Szociális otthonokban élõ idõseket és állami 
gondozott gyerekeket látogatunk rendszeresen. Célunk: minden pillanatban fel-
ismerni a szenvedõket, és állandóan késznek lenni arra, hogy válaszoljunk a se-
gítségért, támaszért folyamodók kéréseire. Így szerveztünk gyûjtéseket szegény 
cigánycsaládok támogatására, és egy afrikai (Bissau–Guinea) kórház újjáépí-
té-sére. Néhány évvel ezelõtt közösségünk orvos tagjai megvizsgálták egy bara-
nyai cigány település gyermeklakosságát, és a rászorulókat beutalták pécsi kór-
házakba. Részt veszünk egy aláírásgyûjtõ akcióban is, csatlakozva II. János Pál 
felhívásához, amelyben a halálos ítéletek végrehajtásának felfüggesztését kérte. 
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Imádság

A Közösség a forrást, az éltetõ erõt az Evangéliumban keresi. A rendszeres 
egyéni és közösségi imádság fontos része életünknek. Rómában a Szent 
Egyed-templomban minden este összegyûlnek a Közösség tagjai, hogy együtt 
imádkozzanak. A szentírásolvasás, az elmélkedések képezik közös életünk és 
munkánk alapját. Az imádság életünk középpontja.

Budapesten a Szent Mihály-templomban (Váci u. 47.) tartjuk esti imádsá-
gainkat szerdán és pénteken este 18 órakor. Szeretettel várunk mindenkit, 
aki szívesen imádkozik velünk a betegekért, a magukra hagyott gyerekekért 
és idõsekért, a szegényekért, az éhezõkért, a békéért.

Magukra hagyott idõsek

Az utóbbi években nálunk is egyre többen kerülnek idõskorukra intézetbe, 
méltatlan, sokszor embertelen körülmények közé. Az idõsek többsége, akiket 
ismerünk, egész életében dolgozott, mégsem élheti élete utolsó éveit ottho-
nában, békességben. Az intézetben szomorúak és elveszettek, nem kötnek 
barátságokat. Örülnek minden látogatónak, nem számít, hogy nem rokon. 
Sokat beszélgetünk; õk elmondják, mi történt velük az elmúlt napokban, 
mi mesélünk a „kinti világról”, a napi eseményekrõl. Gyakran énekelünk, 
ünnepelünk és imádkozunk együtt. Intézeten kívüli programokat is szer-
vezünk: kirándulunk, színházba vagy koncertekre megyünk, és nyáron egy-
egy hetet együtt üdülünk.

Hajléktalanok

Egyes becslések szerint egy kisváros lakosságát is elérheti a Budapesten élõ 
hajléktalanok száma. Õk az emberi, sõt, a biológiai lét legalapvetõbb feltéte-
lével sem rendelkeznek: nincs fedél a fejük fölött. Olyan, egyébként termé-
szetes viszontagságok, mint az idõjárás szeszélyei vagy egyszerû éves ritmusa, 
számukra az állandó életveszély forrásai. Közösségünk tagjai baráti szálakat 
építenek ki a Belváros utcáin élõkkel. Rendszeresen meglátogatjuk és segít-
jük õket kisebb-nagyobb problémáik megoldásában.
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Éhezõ országok

Az imádság és a szegények iránti szeretet vezette a Közösséget: megismer-
tünk távolabb élõ embereket, akiknek életkörülményei embertelenek, nyo-
morúságosak. Afrikával szemben hatalmas adósságai vannak Európának. 
Az éhezés, a nyomor, a háborúk sok helyen elkerülhetõek lennének. A béke 
mindenkinek érdeke, minden embernek joga! Az ember csak békében 
nõhet fel egészségesen, csak békében élhet boldogan. Európai közösségeink 
élel-miszer- és gyógyszersegélyekkel támogatnak több afrikai országot is. A 
Közösséget a szegények, a betegek iránti érzékenység vezette oda, hogy több 
éven keresztül munkálkodjon a Mozambikban 16 éven át folyó polgárhábo-
rú lezárulásáért. A harcoló felek 1992-ben a hosszú békéltetõ tárgyalások és 
egyeztetések helyszínén, a Sant'Egidio-templom mellett, a Közösség szék-
helyén aláírták a békét. 

Minden közösségünk életében a világ különbözõ részein alapvetõ a szegé-
nyek iránti hûség. A szegények nem csak néhány órás elfoglaltságot jelen-
tenek számunkra. Õk a testvéreink, hûséges társaink.

Magyarországi felelõsök:
Szõke Péter, Klemencz Zsuzsa

Elérhetõségek: 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28.
Tel./fax: 1/213-8997
Mobil: 30/316-7796
E-mail: clemente@t-online.hu
Honlap: www.santegidio.org/hu 
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Az Isten küld, testvéreim, tinéktek

Hogy sugarai eleven tüzét,

Amik Arcáról a szívembe égtek,

Sugározzam csendesen szerteszét

A testvéreknek, kik az éjben járnak.

Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

(Sík Sándor, 1916)

A Szentjánosbogarak célja kettõs; közösségépítés és a 
keresztény hit átadása. Ezért tartjuk szem elõtt kap-
csolataink minõségét és lelki programjaink igé-nyes-
ségét különbözõ tevékenységeink során. Ezek során 
arra is törekszünk, hogy alternatív utakat mu-tassunk 
egy olyan világban, melynek gondolkodás-módja és 
cselekvési formái szûk keretek között mozognak. 
Sajátossága még közösségünknek, hogy az egymást 

gazdagító együttlétek szorosan kapcsolódnak a mások felé kinyúló szolgá-
lathoz.

A kezdetek

A nyolcvanas évek végén Dunakeszin a két helyi plébánia vonzásában élõ 
fiatal szülõk közössége életre hívott egy gyerekklubot, amelynek neve „Szent-
jánosbogár” lett. A kezdeményezés abból a felismerésbõl indult, hogy a dön-
tõen nem keresztény szemléletû közegben, amilyen az óvoda, az iskola, saját, 
keresztény lelkületben nevelt gyerekeik átveszik a többség viselkedési mintáit. 
Az a vágy vezérelte a felnõttek csapatát, hogy a „saját bandában” a gyerekek-
nek a mindennapi keresztény értékrendet könnyebb legyen megtanulni, és 
megtapasztalni jótékony hatását az emberi kapcsolatokban. A klub mellett 
a Közösség kéthetente újságot készített a kis „szentjánosbogarak” számára. 
Amikor 1990-ben a jezsuita Szív újság fõszerkesztõje, P. Sajgó Szabolcs jezsu-
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ita ellátogatott a klub egyik foglalkozására és megismerkedett a Szent-jános-
bogár újsággal, felajánlotta, hogy beemeli a Szívbe, az onnan régóta hiány-
zó gyerekrovat gyanánt. Így a vidéki klub és újság országos ismertségre tett 
szert.

A táborok

A rovattal szorgalmasan levelezõ gyerekek számára a dunakeszi közösség 
jutal-omként három és fél napos tábort szervezett saját településükön 1991-
ben. Erre a táborra az egész országból több mint száz gyerek érkezett. Bár a 
szer-vezõk csak egyszeri rendezvényre gondoltak, a következõ év tavaszán a 
gyerekek már élénken érdeklõdtek, mikor és hol lesz a következõ tábor. Így 
hát megszervezték a következõt, ugyancsak Dunakeszin, most már több mint 
120 résztvevõvel. És a következõ évben még egyet. Két évvel késõbb már kevés 
volt az egy tábor, kettõt kellett szervezni, és már ötnaposat. A következõ évben 
pedig már hármat, és ráadásul még egy ifjúsági tábort, a már gimnazista 
korba lépõ „szentjánosbogarak” számára. Így indult aztán a Szentjánosbogár 
tábor mint állandó, évrõl évre megismétlõdõ esemény. Jelenleg 5 gyerek-, 2 
kamasz- és egy ifitábort szervezünk évente. Ezt egészíti ki az augusztusi úgy-
nevezett szenior-tábor, mely a vezetõk továbbképzését szolgálja.

A gyerek-, kamasz- és ifitáborok során a 10–20 éves korosztályba tartozó 
gye-rekekkel, illetve fiatalokkal kiscsoportokban néhány napra szeretettel-
jes, bizalomteli közösséget igyekszünk megteremteni, és élményszerûen 
megízleltetni velük, mit jelenthetnek Jézus szavai: „köztetek van az Isten 
országa.” Tudatosan szembehelyezkedünk a rossz társadalmi szokásokkal és 
megrögzöttségekkel, amelyek a gyerekek, a fiatalok és a felnõttek viszonyát 
megterhelik, és megnehezítik számukra az igazi testvériség megtapasz-talá-
sát. Stílusunk láthatóan találkozik a gyerekek és a fiatalok vágyával, mert a 
legtöbben rendszeresen visszajönnek táborainkba. A táborok során kis-cso-
portokban mindig feldolgozunk egy témát – módszerünk központi eleme a 
játék –, de természetesen nem hiányozhatnak a táborok mindig várt attrak-
ciói, a sportversenyek, az akadályversenyek, kiscsoportos jelenetek készítése 
és elõadása, valamint a tábortûz.
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A vezetõk közössége

A táborba jelentkezõk számának növekedésével egyre több csoportvezetõre 
volt szükség, akik legnagyobbrészt keresztény egyetemisták körébõl verbuvá-
lódnak, hozzák egymást, illetve évrõl évre sokan vannak, akik táborainkból 
felnõve igényt éreznek arra, hogy vezetõként is a Közösséghez tartozzanak. 
Számukra 1995 tavasza óta évente két turnusban elõkészítõt – vezetõképzõt 
– tartunk, amelynek során megismerkednek a gyerMekcsoportvezetõi maga-
tartással és saját, játékos módszerünkkel, amellyel dolgozunk a gyerekekkel. 

A fiatal vezetõk országos közösséget alkotnak, évente többször találkoznak a 
számukra szervezett bálokon, lelkigyakorlatokon, a tanév eleji egynapos „raj-
záson”, mely a nyári táborokon részt vett gyerekek találkozója is egyúttal, vala-
mint 1998 óta minden tavasszal rendezett métabajnokságon. 

Azonkívül több éve rendszeres meghívásokat kapunk katolikus iskolák osz-
tályaitól, hogy játékos, kiscsoportos módszerrel lelkinapokat tartsunk a gyere-
kek számára. A vezetõk kisebb csoportokban mennek el ezekhez az osztályok-
hoz két-, háromnapos rekollekciókra.

A mûködés feltételei

A táborok szervezése többlépcsõs és már szinte szeptem-
berben kezdetét veszi, amikor felállnak a mûhelyek, ahol 
egy-egy szorgos csapat kidolgozza a nyári táborok témáit. 
2000 telén egyesületet hoztunk létre, melynek a bíróság 
megadta a közhasznú státuszt, így közösségünk hivatalos 

elnevezése: Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület. Az egyesület elnöke Sajgó 
Szabolcs.

A Közösség munkáját a kezdetektõl Tereza Worowska fogta össze a Szív újság 
gyermekrovatának szerkesztése mellett. Azonban a megnövekedett teendõk 
ellátására létre kellett hozni egy koordinátori státuszt, melyet 2006 már-ciu-
sáig Hódsági-Molnár János látott el. Utóda 2006 márciusától Berecz Rita.
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A mindenkori koordinátoron kívül a Közösséghez tartozók munkája ön-kén-
tes, melyet mindenki nagy lelkesedéssel végez. 

A technika fejlõdésével is próbálunk lépést tartani. Ennek egyik jele, hogy 
2002 óta saját honlapot mûködtetünk, mely tartalmazza az aktuális infor-
má-ciókat. 

Tagjai vagyunk a KIFE-nek (Katolikus Ifjúsági és Felnõttképzési Szövetség).

Elérhetõségeink:
Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
2099 Dobogókõ Fény út 1.
Elnök: Sajgó Szabolcs SJ

Koordinátor: Berecz Rita

A Szentjánosbogár Iroda elérhetõségei:
Cím: 1026 Budapest Sodrás utca 13.
Tel.: 1/200-8054/120 mellék 
E-mail: info@szentjanosbogar.hu 
Honlap: www.szentjanosbogar.hu
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Áldj meg minket Krisztus, minket és mindazokat, aki-

ket ránk bíztál, 

és õrizz meg minket a nyolc boldogság lelkületében; 

örömben, egyszerûségben és irgalmasságban.

(Roger testvér imádsága)

Franciaországban, Burgundia déli részén fekszik Taizé, ahol az 1940-ben 
Roger testvér által alapított nemzetközi, ökumenikus szerzetesközösség él. 

A svájci születésû Roger testvér 25 évesen egyedül telepedett le 
Franciaországban egy olyan szerzetesközösség alapításának a tervével, amely 
a kiengesztelõdést konkrét, mindennapi valóságként éli meg. Elõtte éveken 
keresztül tuberkulózisban szenvedett, ez alatt a hosszú betegség alatt fogal-
mazódott meg benne a Közösség alapításának gondolata.

Amikor a II. világháború elkezdõdött, Roger testvér biztos volt abban, hogy 
segítséget kell nyújtania a nehéz helyzetben levõknek, éppen úgy, ahogy nagy-
mamája tette az I. világháború idején. Taizé kicsi faluja közel volt a Francia-
országot kettészelõ demarkációs vonalhoz, így megfelelõ helynek bizonyult 
menekültek befogadására. Egy szerény kölcsön segítségével Roger testvér 
megvásárolt Taizében egy házat, melyben évek óta nem lakott senki. Megkérte 
egyik nõvérét, Geneviève-t, hogy jöjjön és segítsen a menekültek befogadásá-
ban. Igen egyszerû körülmények között éltek. Roger testvér a befogadottakkal 
szembeni tapintatból, akik között zsidók és agnosztikusok is voltak, egyedül 
imádkozott, és gyakran a közeli erdõbe ment énekelni. 

1942 õszén leleplezõdtek, és azonnal el kellett hagyniuk Taizét. Roger test-
vér 1944-ben tért vissza, de már nem egyedül, hanem néhány testvérrel 
együtt. A háború után árván maradt fiúkat fogadtak be, akikrõl Geneviève 
gondos-kodott. Vasárnaponként egy közeli tábor német hadifoglyait is ven-
dégül látták. 
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A Roger testvérhez csatlakozó elsõ szerzetestársak 1949 húsvétján tettek 
örök-fogadalmat. A testvérek egész életükre szóló fogadalommal kötelezik el 
ma-gukat anyagi és lelki közösségre, nõtlenségre és teljes egyszerûségre. Ma 
a Közösség mintegy száz testvért számlál, katolikust és különbözõ protestáns 
felekezetût egyaránt, akik több mint 25 különbözõ országból származnak. A 
Közösség már puszta létezésével is a kiengesztelõdés jele a megosztott keresz-
tények és az egymással szemben álló népek között.

Roger testvér 90 éves korában 2005. augusztus 16-án lépett be az örök élet-
be. Taizében a Kiengesztelõdés Templomában az esti közös ima közben egy 
zavart elméjû személy megsebesítette, aminek következtében néhány perc-
cel késõbb elhunyt. A Közösség jelenlegi priorja Alois testvér, akit Roger test-
vér 8 évvel halála elõtt jelölt ki a Közösség felelõsének.

A mindennapi élet középpontjában Taizében a napi háromszori közös imád-
ság áll. A testvérek maguk részére semmilyen adományt nem fogadnak el, 
saját munkájukból tartják fenn magukat. Saját örökségükrõl is lemondanak, 
azt a Közösség a szegényeknek adja. Közülük néhányan már az 50-es évektõl 
kezdõdõen a világ legszegényebb részein kis csoportokban, fraternitásokban 
élnek, hogy a szegénységtõl vagy a megosztottságtól szenvedõkkel lehes-
senek. Amennyire lehet, osztoznak a körülöttük élõk életkörülményeiben. 
Ma is testvérek kis csoportjai élnek Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában.

Az 1950-es évek végétõl kezdve sok ezer fiatal keresi fel Taizét, hogy részt 
vegyen az egyhetes találkozókon, az imádságokon és a kiscsoportos beszél-
getéseken. A nyár folyamán hetente több mint 5000 fiatal érkezik egyszerre. 
Taizéi testvérek fogadják õket, akik életre szóló igennel kötelezték el magu-
kat Krisztus követésére. A dombon Szent András-nõvérek és lengyel orsolyita 
nõvérek is részt vállalnak az érkezõk fogadásában. A találkozók alatt minden-
ki naponta háromszor összegyûlik közös imára, és a testvérek bibliai beve-
ze-tõket tartanak, amit kiscsoportos beszélgetés követ. A fiatalok segítenek 
a mindennapi élet gyakorlati feladatainak elvégzésében is. Vannak, akik egy 
hetet teljes csöndben töltenek el, hogy az Evangélium még mélyebben átjár-
hassa életüket. Egy Taizében eltöltött hét lehetõséget nyújt arra, hogy ráéb-
redjünk az Istennel, valamint az emberekkel megélt közösség és szolidaritás 
között fennálló közvetlen kapcsolatra. 
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A taizéi testvérek gyakran látogatnak és vezetnek – kis és nagy – találkozó-
kat Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában. Mindez 
része annak a folyamatnak, amit a „Bizalom zarándokútja a földön” névvel 
illetnek.

Ez a zarándoklat nem gyûjti a fiatalokat a Közösség köré szervezõdõ moz-
galomba, hanem arra hívja a résztvevõket, hogy a béke és a kiengesztelõdés 
követei legyenek városukban, falujukban, helyi egyházközségükben, együtt 
minden nemzedékkel, a legkisebb gyerekektõl az idõsekig. Egy-egy találko-
zón való részvétel után saját környezetükben éljék meg mindazt, amit az 
Evangéliumból megértettek. 

A zarándoklat állomásaiként minden év végén ötnapos Európai Találkozó 
gyûjt össze sok tízezer fiatalt valamelyik európai nagyvárosban. Magyar-
országról 1987 óta sok ezer fiatal vett részt minden évben az Európai Ifjúsági 
Találkozókon, aminek már kétszer Budapest (1991 és 2001) is otthont 
adott. A taizéi találkozókra történõ közös utazásokat a budapesti Katolikus 
Ifjúsági Mozgalom szervezi. 1962-tõl kezdve a testvérek és Taizébõl küldött 
fiatalok folyamatosan járták a kelet- és közép-európai országokat, hogy közel 
le-gyenek azokhoz, akik országuk határai közé szorultak. A fal mára ledõlt, 
és az utazás jóval egyszerûbbé vált kelet és nyugat között, ezáltal az orto-
dox ke-resztényekkel meglévõ, mindig is fontosnak tartott kapcsolat szintén 
jelen-tõsen kibõvült.

Magyarországon a látogatások révén az 1970-es évektõl fokozatosan vált 
ismertté a Taizéi Közösség. A sok kisebb találkozón túl 1989-ben Pécsett, 
1991-ben Budapesten, 1998-ban Kecskeméten, 2001-ben Budapesten, 
2006-ban Esztergomban voltak nagy találkozók.

Magyarországi vonatkozások:

A rendszeres imaórák helyszíne és idõpontja, információk a találkozókról, a 
Taizébe szervezett közös utazásokról, valamint az aktuális hírek a KIM iroda 
honlapján olvashatók: http://taize.kimiroda.hu

A „Taizéi Levél” és más magyar nyelvû kiadványok, CD-k megrendel-
hetõk: Cselekvõ Remény Alapítvány, 1123 Budapest, Gyõri út 12., tel./fax: 
1/212-6400, e-mail: karwoy@mail.datanet.hu
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Budapesten hétköznaponként 13 órakor déli imaórát tartunk a Ferenciek 
terén levõ „Katakombában” (Budapest V. ker. Ferenciek tere, Kárpátia udvar 
IV. lépcsõház).

A péntek esténként 19.30-kor kezdõdõ imaórák helyszíne változó, továb-
bi információ a honlapon.

Magyarországi cím: 1123 Budapest, Gyõri út 12.
Tel.: 1/212-6400
E-mail: annazsolt2005@t-online.hu

Taizéi címek:
Postacím: Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Franciaország
Tel.: (33) 385-503-002 (találkozók), (33) 385-503-030 (Közösség)
Fax: (33) 385-503-016 (találkozók), (33) 385-503-015 (Közösség)
E-mail: meetings@taize.fr (találkozók), community@taize.fr 
(Közösség)
Honlap: www.taize.fr



táborkereszt 

a magyar Cserkészszövetség 

katolikus Cserkészeinek közössége

A magyar cserkészetet az önként vállalt tíz törvény, 
valamint az Isten, haza és embertársak szolgálatára 
tett fogadalom teszi azzá, ami. A törvények az iga-
zsá-got, az Istenhez való hûséget, a segítõkészséget, 
a testvériességet, az önfegyelmet, a természet sze-

rete-tét, az engedelmességet, a vidámságot, a takarékosságot és a testi, lelki 
tiszta-ságot vállaló életformát fogalmazzák meg. 

A Táborkereszt a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) katolikus vallású tagjai-
nak lelki közössége, amely a katolikus egyházjog alapján a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia (MKPK) által elismert, országos, jogi személyiség nél-
küli, krisztushívõk magántársulása. Az MKPK engedélyezte a Táborkereszt el-
nevezésében a katolikus jelzõ használatát, és felügyeli mûködését. 

A Táborkereszt a Cserkész Világszövetségen (Word Organization of the 
Scout Movement, WOSM) belül mûködõ Katolikus Cserkészek Világszerveze-
tének, KCSV (International Conference of Catholic Scouting, ICCS) teljes jogú 
tagja. Vezetõi, illetve küldöttei rendszeresen és aktívan részt vesznek annak 
nemzetközi közgyûlésein és rendezvényein. 

A Táborkereszt a Szentszék által jóváhagyott Katolikus Cserkészek Char-
tájának (1977) megfelelõen a Pápával és az MKPK-val a legszorosabb egy-
ségben mûködik.

A Táborkereszt célja a katolikus magyar cserkészjelöltek, cserkészek, cser-
készvezetõk és a katolikus fenntartótestületek istenhitének és az arra alapo-
zott jellemnevelésének elõsegítése. Munkája során arra törekszik, hogy 
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a katolikus cserkészek az MCSSZ célját, alapelvét és nevelési módszerét 
vallá-suknak tudatosan vállalt hite és erkölcsi rendje szerint elkötelezetten 
váltsák életre. Küldetése teljesítésében szorosan együttmûködik minden val-
lás-erkölcsi alapon álló hazai és külhoni Magyar Cserkészszövetséggel, az 
utóbbiak esetében is az illetékes püspök egyetértésével. 

Jelmondata: Isten, haza és az embertársak szolgálatára. Feladatának 
tekinti a cserkészek elmélyült hit- és valláserkölcsi életre törekvésének, isten-
szeretetük jócselekedetekben megnyilvánuló gyakorlásának, valamint Mária-
tiszteletük megélésének elõsegítését. Erõsíti õket elkötelezett egyházhûsé-gük-
ben. Szorgalmazza a cserkészet alapítója, Baden-Powell nevelési elveire épített 
és a Sík Sándor által megfogalmazott jellemnevelõ, a magyar sajátossá-goknak 
megfelelõ cserkészpedagógia alkalmazását. Ugyanakkor ápolja – Te-leki Pál 
szellemében – a keresztény magyar azonosságtudatot, a vallásos népi kultúrát 
és hagyományt. Mindezt átjárja az ökumenikus nyitottság. 

A pápák útmutatásai jelentõs hatással vannak a katolikus cserkészek közössé-
gi életére. A Táborkereszt megalapítását is nagymértékben ösztönözte XI. Pius 
pápa 1922-ben kiadott Ubi arcano Dei kezdetû enciklikája. Ebben felhívta a 
katolikusokat hitéletük öntudatra ébresztésére és az Evangéliumra alapozott 
együttes cselekvésre. Sík Sándor 1934-ben ennek szellemében hívta életre a 
Táborkereszt közösséget. Ezzel egy idõben az Actio Catholicával (AC) együtt-
mûködve jelentette meg a Táborkereszt c. folyóiratot. Mihalovics Zsigmond, 
az AC akkori országos igazgatója errõl így nyilatkozott: „A Táborkereszt… 
megjelent, hogy szolgálja a krisztusibb ember és magyarabb magyar szent 
ügyét. Az AC szívesen veszi szárnyai alá a lapot, hiszen a katolikus magyar cser-
készetbõl sarjadt ki, és a katolikus cserkészet értékes eszközének bizonyult.”

A késõbbi pápák egyre jobban felismerték a cserkészetben rejlõ evangéliu-
mi értékeket. XII. Pius, XXIII. János és VI. Pál pápa nem egyszer találkozott 
Rómában a cserkészet nemzetközi vezetõivel. Buzdították õket, hogy a kato-
li-kus cserkészet a fiatalok egyházzal való azonosulásának és az errõl szóló 
dia-lógusnak a helye. 

Magyarországon 1948 után az MCSSZ Táborkereszt lelkületû cserkész-
vezetõit is a fogadalmuk szerinti elkötelezett hit éltette tovább, az egyház-
üldözés során földalatti létre kényszerített „katakombacserkészetben”, 
1961-ben bekövetkezett fölszámolásukig. Az MCSSZ 1989-es újraindulása 
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után 1991-ben Arató László Görbe László piaristával együtt kezdeményezte a 
Táborkereszt mûködését, amelyet az MCSSZ elnöksége hivatalosan 1992-ben 
fogadott el. Ekkor Dr. Aczél László Zsongor pálos szerzetes – fiatal korában 
katakombacserkész – lett az új pap elnök. Arató László MCSSZ országos társ-
elnök mint fõszerkesztõ újraindította a Táborkereszt c. lapot, amely mindez 
ideig negyedévente jelenik meg több mint 2000 példányban, és térítésmen-
te-sen jutnak hozzá a Kárpát-medencében mûködõ cserkész-lelkipásztorok, 
cserkészvezetõk és érdeklõdõk. 1993-ban – a Táborkereszt felkérésére – az 
MKPK Balás Béla kaposvári megyéspüspököt a Közösség védnökpüspökévé 
nevezte ki. 

1993. november 4-én a cserkész-lelkipásztorok elsõ országos találkozó-
ján (Táborkereszt I. Egyházi Konvent) dr. Beer Miklóst választották meg pap 
elnöknek. Idézet dr. Ternyák Csaba püspök, az MKPK akkori titkára 1993. 
november 2-án kelt levelébõl: „Legyenek meggyõzõdve arról, hogy az egyik 
legnemesebb ügyet szolgálják akkor, amikor a Táborkereszt lelkipásztori 
tevékenységét igyekeznek elõmozdítani…”

II. János Pál személyes találkozásai során 1998 nyarán Castel Gandolfó-
ban fogadta a KCSV vezetõségét az 50 éves jubileumi ülés alkalmából. A 
Táborkeresztet dr. Beer Miklós, akkori elnök, Brückner Ákos lelkivezetõ, 
Arató László fõszerkesztõ és dr. Roszmusz András ügyvezetõ képviselte. 

Beer Miklós püspökké történt kinevezése után, 2000-ben Brückner Ákos 
Elõd OCist-et választották meg elnöknek, Beran Ferencet lelkivezetõnek, és 
megerõsítették Arató László fõszerkesztõi megbízatását. 

Az 1999. január 1-én módosított mûködési alapszabály szerint a Tábor-
keresztet az Országos Belsõ Kör (elnökség) irányítja. Szolgálatuk élén a cser-
kész pap elnök és a cserkész világi ügyvezetõ elnök áll, akiket az MKPK elõ-
zetes egyeztetésével választanak meg. A cserkészkerületekben Kerületi Belsõ 
Körök mûködnek, élükön a pap kerületi elnökkel. Évente ülésezik a Tábor-
kereszt Egyházi Konvent, amelynek szavazattal rendelkezõ tagjai a katolikus 
fenntartótestületek (plébániák, egyházi iskolák) pap, illetve világi elnökei. 
A konvent ülésein – tanácsadói joggal – részt vesznek a meghívott külhoni 
katolikus cserkész-lelkipásztorok, -kispapok és -vezetõk, valamint a testvér-
egyházak képviselõi. 

A Táborkereszt kezdettõl arra törekszik, hogy a vezetõképzésben érvénye-
süljön a hitéletre épített cserkészhivatásra nevelés, és minden cserkészcsapat-
ban, amelynek katolikus tagjai vannak, a csapatparancsnok megbízásával 
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táborkereszt összekötõ és helyettese mûködjön. Feladatuk a csapatparancs-
nokkal együttmûködve a csapat hitéleti és jellemnevelõ programját megter-
vezni, és annak megvalósítását elõsegíteni. 1997-tõl a táborkereszt össze-
kötõk tavasszal és õsszel vezetõ-továbbképzõ cserkész-lelkiségi találkozón 
(Táborkereszt Összekötõk Találkozója – TÖT) vesznek részt, amelyre meg-
hívást kapnak az érdeklõdõ cserkészvezetõk és a külhoni magyar cserkészek 
is. 2004-tõl a TÖT-öt már – a korábbi években létrehozott – Táborkereszt 
Országos Ifjúsági Belsõ Kör (OIBK) szervezi. 

Táborkereszt
Postacím: Táborkereszt – 1368 Budapest, Pf. 111. 
Tel.: 1/356-7334
E-mail: olimak@freemail.hu

Magyar Cserkészszövetség
Postacím: 1255 Budapest Pf. 192.
Cím: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A
Tel.: 1/394-5084
Fax: 1/275-9572
Honlap: www.cserkesz.hu



unio apostolica Cleri

A II. világháború elõtt az Unio Apostolica Cleri papi közösség általánosan 
is-mert volt. Az egyházmegyés papi lelkületet adó mozgalom központjai a 
szemináriumok voltak, amelyek fontos feladatuknak tekintették, hogy a 
szel-lemi és lelki képzés mellett a növendékeket az egyházmegye papsá-
gának közösségi életébe is bevezessék. A háború után ez a szervezet sem 
mûköd-hetett nyilvánosan, azonban voltak olyan atyák, akik ennek szellemét 
megõrizték és másoknak továbbadták. Az Unio Apostolica Cleri papi közösség 
hivatalos újraalapítása hazánkban 1995-ben történt. Még ebben az évben a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta az országos Direktóri-
umot, amelyet a Rómában levõ nemzetközi vezetõ is elfogadott. 

A Direktórium szerint az Unio Cleri legfontosabb jellemzõi a következõk:

Célja: A nemzetközi szabályzat szerint: Az „Unio Apostolica Cleri olyan egyház-
megyés papokból álló nyitott társulás, amelynek tagjai egymást kölcsönösen 
segítve arra törekednek, hogy a papi szolgálat által, a Lélek szerinti élet teljes-
ségére jussanak” (Szabályzat 1.)

A szabályzat néhány fontos elõírása a közösség életére vonatko-
zóan:

•Tag lehet minden egyházmegyei szolgálatban álló püspök, pap, az egyház-
megye területén szolgáló szerzetes pap és diakónus, aki a nemzetközi sza-
bály-zatot (Statútum) elfogadja, továbbá, aki évente egy szentmisét felajánl 
a Nemzetközi Szövetség szándékaira, és egy szentmise stipendiumát befizeti 
az Országos Szövetség támogatására. A szervezet baráti köréhez tartozhatnak 
a papnövendékek és a szerzetesnövendékek.
•Az egyházmegyés csoportok élén az egyházmegyei vezetõ áll, akit az egyház-
megyés közgyûlés választ 3 évre, és a megyéspüspök erõsít meg. Az õ mun-
káját a titkár és a pénztáros segíti. 
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•A közgyûlést évenként két alkalommal az országos vezetõ hívja össze az 
Országos Lelkipásztori Intézetben. Résztvevõi az országos vezetõ, a titkár, a 
pénztáros, a Tanács, az egyházmegyei vezetõk, és egyházmegyénként két-két 
képviselõ, akiket a csoportvezetõk közül jelölnek ki. Ezekre a közgyûlésekre 
meghívják a szerzetesrendek, szemináriumok képviselõit is.

Legfontosabb események és tervek:

• A papi közösség 1995-ben egy lelkiségi füzetet indított „Magyar Papi 
Egység” címmel, amely a jezsuiták által kiadott „Távlatok” kulturális folyóirat 
mellékleteként jelent meg.
• A magyarországi szervezetet 1997-ben vendégül látta a nemzetközi szerve-
zet vezetõjét Giuseppe Magrint, aki örömmel vette tudomásul a magyarorszá-
gi közösség megújítását, és beszámolt a Mozgalom jelenérõl és terveirõl.
• A magyarországi szervezet 1999-ben vendégül látta Tamás József gyula-
fehérvári segédpüspököt, aki egyházmegyéjében az Unio Cleri vezetõje.
• A szervezet az ezredforduló tiszteletére kiadta az „Elõttünk járnak” címû 
könyvet, amelyben tíz idõsebb, köztiszteletben álló lelkipásztor vall a papi 
munka küzdelmeirõl és szépségérõl.
• Az Unio Cleri az újjáalapítás 10 évfordulóján, 2005-ben kiadta az „Értünk 
élnek” címû könyvet, amelyben kilenc pap tesz tanúságot a lelkipásztori sze-
retet gazdagságáról.
• A szervezet 2005 nyarán felvette a kapcsolatot Orosch János pozsony-
nagyszombati segédpüspökkel, aki 2006-ban két paptestvérével eljött a 
közgyûlésre, és elõadást tartott.
• 2006-tól a szervezet tervei között szerepel „Papi lelkiség” címmel egy új 
évkönyv kiadása, amelynek egyik fontos célja a hivatásgondozás segítése 

Az Unio Cleri lelkisége

Az Unio Cleri statútuma (alapszabálya) kimondja, hogy a szervezet nem kínál 
különleges lelkiséget. A pap lelkületét az egyházmegyében, a plébánián végzett 
munkája, a „lelkipásztori szeretet” megélése határozza meg. Ezt a munkát 
azonban a pap csak úgy tudja elvégezni, ha egészen közeli, személyes kapcso-
latban áll meghívójával és küldõjével, Jézus Krisztussal, aki szeretetével, ke-
gyelmével megmutatja az utat, és megadja az erõt, hogy feladatát teljesíteni 
tudja. A „lelkipásztori szeretet” elmélyítését, megvalósulását segíti továbbá a 
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papok összefogása, kölcsönös segítése. Az Unio Apostolica Cleri ezért kínálja a 
paptestvéreknek a közös összejöveteleket, az egymásért végzett imákat és a köl-
csönös segítségnyújtást, különösen a megfáradt vagy beteg paptestvéreknek. Õsi 
tapasztalat, hogy a „közös munka mindig eredményesebb, mint az egyéni. A kö-
zös munkának mindig nagyobb az ereje, mint az egyéninek. A közös öröm min-
dig nagyobb, mint az egyéni.” (Rédei József: Elõttünk járnak, 121. old.)

Az 1995 õszén tartott nemzetközi közgyûlés legfontosabb feladatának azt te-
kintette, hogy a lelkipásztori munkát végzõ papok lelkiségének legfontosabb 
jellemzõire rámutasson. Eszerint a lelkipásztor lelkisége nem egy elvont foga-
lom. A lelkipásztor lelkiségét alapvetõen a munkája határozza meg. A pap kül-
detését egy egyházmegyében teljesíti, konkrét emberek veszik körül. A papnak 
az a feladata, hogy azokat szolgálja, akiket Isten rábízott. A papnak Jézus sze-
mével kell ránéznie az emberekre, észre kell vennie, ha azok nehézségekkel 
küzdenek. A lelkipásztori munkát végzõ pap lelkiségének tehát ötvöznie kell a 
nehézségekkel küszködõ családoknak, az egyedülállók, a szegények, az élet-
szentségben élõk és a botladozók értékeit és hiányait, örömeit és gondjait. 
Szépen fejezi ki ezt a lelkületet fejezi ki Szent Pál apostol a Korintusiakhoz 
írt levélben: „mindenkinek a mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek. 
Mindezt az Evangéliumért teszem, hogy részesedjek benne” (1Kor 9,22).

Székhelye: Országos Lelkipásztori Intézet
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

országos elnök: dr. Beran Ferenc
1092 Budapest, Bakáts tér 13.

országos titkár: Györgydeák Márton
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.

országos pénztáros: Fülöp Ákos
1225 Budapest, Szabadság u. 2.

A szerzetesrendek képviselõje: Brückner Ákos OCist 
1118 Budapest, Himfy u. 9.
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Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye: Fodor András
4002 Debrecen, Varga u. 4.

Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye: Futó Károly
1083 Budapest, Tömõ u. 31 

Egri Fõegyházmegye: Zajacz Ernõ
3336 Bátor, Hunyadi u. 36.

Gyõri Egyházmegye: Weibl Lipót
9235 Püski, Fõ u. 24.

Hajdúdorogi Egyházmegye: Fodor István
4281 Létavértes, Batthyány u. 53.

Kalocsa–Kecskeméti Fõegyházmegye: Farkas László
6000 Kecskemét, Kossuth u.2.

Kaposvári Egyházmegye: Maczkó Gyula
8840 Csurgó, Rákóczi u. 81.

Pécsi Egyházmegye: Garadnay Balázs
7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16.

Szeged–Csanádi Egyházmegye: Mádi György
6791 Szeged–Kiskundorozsma, Szent János tér 6.

Székesfehérvári Egyházmegye: Száraz László
8060 Mór, Köztársaság tér 4.

Szombathelyi Egyházmegye: dr. Gyürki László
9900 Körmend, Petõfi tér 3.

Váci Egyházmegye: dr. Kiss István
1174 Budapest, Kép u. 15.
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Családszolgálatunk alapjait Németországból kap-
tuk, a német mozgalmat elindító Donald Kirkby 
1981-ben vezette az elsõ két családhetet Schloß 
Hurlachban. Azóta a németországi szolgálat hatal-
mas méretûvé fejlõdött, sok területen segítik a csa-
ládok megerõsítését.

Németországi „anyacégünk” áldásos munkájának 
gyümölcseit két magyar házaspár tapasztalhatta 

meg 1995 szeptemberében az ausztriai Stadlban. Éreztük Isten hívó szavát, 
és elindultunk az úton: 1996 márciusában Ménfõcsanakon megvalósult az 
elsõ Házasszeminárium Magyarországon. Még ebben az évben két másik sze-
minárium követte, Sop-ronban és Iszkaszentgyörgyön. 

Rögtön az elsõ szemináriumon kirajzolódott, hogy Istennek tervei van-
nak velünk, a késõbbi munkatársi csapat mintegy fele már akkoriban jelent-
kezett szolgálatra. Hogyan tovább? Mit akar velünk/köztünk/általunk Isten 
véghezvinni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ (és keressük újra meg 
újra azóta is), ezért 1997 májusában összeültünk az ausztriai Guten-stein-
ban, és együtt gondolkodtunk, imádkoztunk az ausztriai családszolgálat 
vezetõivel. 

Ebben az évben már 5 szemináriumunk volt Magyarországon, és egy 
közös nyári családos hét. 1997 végén megszületett a német újság magyar 
vál-tozata is, a „TIPPEK Keresztény Családoknak”, mely azóta is megjelenik 
évi 3–4 alkalommal, 1000 példányban. 

1998-ban tovább növekedett mind a szemináriumok mind a munkatár-
sak száma, ebben az évben 8 rendezvényt tartottunk. Ekkor már láttuk, hogy 
ehhez a munkához – többek között az adóból leírható adományok szük-
sé-gessége miatt – szervezeti keretekre is szükségünk lesz, így hosszas elõ-
készületek után 1999-ben jegyezték be az Új Életet a Családoknak Alapítványt 
mint keresztény családszolgálati civilszervezetet.
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Eljutottunk Budapestre, sõt Dél-Magyarországra is, Dusnokra és Doma-
székre. Ebben az évben kezdtünk „nagykorúakká” válni: míg eddig mindig 
külföldi elõadók adtak elõ tolmács segítségével, most megvalósultak elsõ sze-
mináriumaink, amelyeket magyar munkatársak tartottak magyar nyelven. 
2000-ben szolgálatunkkal átléptünk államigazgatási határainkon is: április-
ban Erdélyben, Szatmárnémetiben tartottunk házasoknak szóló hétvégét. A 
párkapcsolati hétvégék mellett a népszerû apa–fia, illetve az anya–lánya hét-
végék is elindultak. 2001-es programunkban már 11 rendezvény szerepelt. 
A programok számát tekintve eljutottunk határainkhoz: 10–12 kisgyermekes 
házaspárral „társadalmi munkában” ennél több programot nem tudunk 
megvalósítani. Ezért is helyeztünk nagyobb hangsúlyt az új munkatársakért 
való imádságra és a munkatársi találkozók és képzések rendszerességére. 

2006-ban 10 házaspár tartozik hozzánk elkötelezett munkatársként, vannak 
munkatársjelöltjeink és szép számú baráti körünk, akik imáikkal, rendezvé-
nyeinkre való toborzással és adományaikkal támogatnak bennünket. 

Hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit véghezvisz családjainkban és 
szolgálatunkban. A Mozgalom munkatársaiként valljuk a házastársi és csa-
ládi kapcsolatok pótolhatatlan értékeit, hisszük, hogy Isten jelen van kapcso-
latunkban, és készek vagyunk az Õ tervét megismerni életünkben. Tudjuk, 
hogy egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tökéletes, ezért törekvéseink arra 
irányulnak, hogy komolyan vegyük a gyógyult kapcsolatokban rejlõ lehetõsé-
geket, megtanuljuk a kríziseket lelki ajándékként felhasználni, a boldogságot 
az önátadás jutalmaként megtalálni.

Mivel a társadalom részérõl a házasság és a család folyamatosan kihívások-
nak, sõt támadásoknak van kitéve, legfõbb célkitûzésünk:

Szilárd házasságok – egészséges családok – reményteljes gyermekek

Nem vagyunk pszichológusok vagy családterápiás szakemberek. Elkötelezett 
keresztények vagyunk, akik a Biblia tanítására, saját életünk tapasztalataira 
és a Mozgalomban felhalmozódott ismeretanyagra támaszkodva szeretnénk 
bátorítást, világos felismeréseket és gyakorlati tanácsokat adni a résztvevõk-
nek. Nem az igazak öntudatával tanítunk, hiszen magunk is úton vagyunk 
a gyógyult kapcsolatok felé, miközben tudjuk, hogy házasságunk naponta  
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próbák elé kerül. Törekszünk szavaink és cselekedeteink összhangjára. 
Vállaljuk erõsségeinket, de konfliktusainkat és kríziseinket is. Tanításunkkal 
a hallgatóság gyakorlati változásaira összpontosítunk felismerések, tanulás 
és gyógyulás által. 

Tagjai vagyunk Krisztus egyházának, a hit által élünk, szolgálatunk egye-
düli értelme az Úr szõlõjében végzett munka, mely nem érinti a felekezeti 
különbözõségeket. Hétvégeinken szeretnénk segíteni választ találni az alábbi 
kérdésekre:

• Együttjáró párok szeminárium: Vonzalom és választás. Szerelem és sze-
retet. Kit keresek, ki Õ, akit megismertem? Hogyan ismerhetjük meg egy-
mást mélyebben? Mit várok Tõle és magamtól? Hogyan dönthetjük el, hogy 
összeillünk-e? Milyen mélységû a kapcsolatunk? Szabad-e, merünk-e mesz-
szebbre tekinteni? Érettek vagyunk-e egy komoly döntésre? 

• Jegyes szeminárium: Szeretnétek egymást jobban megismerni? Fel akar-
tok készülni közös életetekre? Célunk, hogy a szeminárium segítségével 
helyes és biztos alapokra helyezzétek leendõ közös életeteket, elmélyítsétek 
és szilárddá tegyétek kapcsolatotokat. 

• Ifjú házas szeminárium: Mély, õszinte a kapcsolatotok, és szeretnétek a há-
zasságotok elsõ évei után tisztázni reményeiteket, elvárásaitokat egymás elõtt? 
Vannak olyan területei a kapcsolatotoknak, ahol egy helyben topogtok? Vagy egy-
szerûen közös kikapcsolódásra vágytok, sok meghitt beszélgetésre kettesben? 

• Házasoknak I.: Sokféleképpen õrizhetjük meg házasságunk frissességét, 
erejét. Az elmélyült beszélgetések, a közös idõtöltések, a közös imádság, a 
meg-bocsátás, az örömteli szexualitás mind fontos eszköz lehet ebben. Ezeket 
a területeket vizsgálva elõadásainkon, bátorítjuk a résztvevõket, hogy idõt, ener-
giát szenteljenek házastársi kapcsolatuk ápolására.

• Házasoknak II.: Életre szóló szövetség, küzdelmek és harmónia, nehéz-
ségek és az Úrnál megtalált teljesség. Együtt az úton. Keressük meg, miként 
lehet a megszokások helyett újjászületés, egy újabb egymásra találás!

• Anya–lánya szeminárium: Az anya és leánya közötti jó kapcsolat rend-
kívül fontos a nõvé válás szempontjából. Hogyan tudom erre felkészíteni a 
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lá-nyomat? Hogyan maradhatunk jó barátnõk? Miként hat az anya példája? 
Közös imádság, beszélgetés, kreatív tevékenység, játék! Lányok korhatára: 
10–16 éves korig

• Apa–lánya szeminárium: Gondolt-e már arra, hogy egy egész hétvégét 
töltsön a lányával? Ez a program lehetõséget ad az együttlétre, beszélgetésre, 
imádságra anélkül, hogy állandóan az órát kellene nézni. Apa és lánya közti 
kapcsolat. Közös beszélgetés, Istenre figyelés. Lányok korhatára: 10–16 éves 
korig

• Apa–fia szeminárium: Van-e apja, példaképe a fiamnak? Van-e, akiben 
megbízhat, akire támaszkodhat? Van-e, akit megszólíthat, ha támaszra, társra 
van szüksége? Milyen gondolatok foglalkoztatják? Apa és fia közti kapcsolat. 
Kaland és próbák, játék és beszélgetések. Közös imádság. Töltsön egy hétvégét 
fiával! Fiúk korhatára: 10–16 éves korig

• Férfi hétvége: Miként élhetek hiteles, valódi férfiként, Krisztust követõ, 
felelõs családfõként a mai világban? Tudom-e vezetni a rám bízottakat? Milyen 
vízió él bennem? Együtt gondolkodunk férfi mivoltunk lényegérõl, férfi-hiva-
tásunkról. 

A szemináriumokról részletes információ és jelentkezési lapok kaphatók az 
iroda címén:

Felelõs: Gulyás Ibolya 
Cím: 8200 Veszprém, Ibolya u. 3. 
Tel.: 30/481-7203 
E-mail: iroda@csaladszolgalat.hu
Honlap: www.csaladszolgalat.hu
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