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Tokió: 188 japán mártír
boldoggáavatása

XVI. Benedek pápa jóváhagyta 188 ja-
pán mártír boldoggáavatását, akik a
XVII. században hitükért szenvedtek
üldözést és lettek vértanúk. Közöttük
laikusok is voltak, férfiak és nõk, fel-
nõttek és gyermekek, valamint szer-
zetesek, szerzetesnõk és világi papok.

India: Elsõ szenttéavatás
A keralai Boldog Alphonsa Muttathu-
padathu szenttéavatásának kihirde-
tése felhívás a szentségre. Rövid, de
szenvedésekkel teli élete állhatatos
tanúságtétel volt a szenvedõ Krisz-
tusról és az egyház iránti végtelen
szeretetrõl. Közösségvállalása Krisz-
tusnak a kereszten való szenvedésé-
vel példát ad a modern társadalom
emberének.

Vatikán: A Szent Pál-év öku-
menikus hatásai

XVI. Benedek pápa a 2008 júniusától
2009 júniusáig tartó évet Szent Pál
évének nyilvánította a szent születé-
sének 2000. évfordulója alkalmából. A
jubileumi év központi eseményei Ró-
mában zajlanak, mert az Örök Város-
ban lévõ Szent Pál-bazilika pápai oltá-
ra alatt van eltemetve a népek apos-
tola. A bazilikában és a mellette lévõ
bencés kolostorban lesznek az év leg-
fõbb liturgikus, tudományos, kulturá-
lis és ökumenikus programjai.

Latin-Amerika: A katolikus
egyház megújítja a „szegé-
nyek felé fordulást”

XVI. Benedek pápa engedélyezte annak
a dokumentumnak a közzétételét,
amely áttekintést ad a térség helyzeté-
rõl és különleges figyelmet fordít a ká-
bítószer-fogyasztás és -kereskedelem,
az erõszak, a bûnözés terjedésének
megfékezésére, az alacsony jövedelmû
nõk, a bennszülöttek és az afrikai szár-
mazásúak perifériára szorulásának
problémájára. A püspökök a dokumen-
tumban sürgetik a helyi egyházakat,
hogy erõsítsék lelkipásztori és szociális
munkájukat. A globalizáció következ-
tében a földrészen egyre nõ a kirekesz-
tettek száma, akik között sokan beván-
dorlók, menekültek, emberkereskede-
lem és emberrablások áldozatai, AIDS-
fertõzöttek, munkájukat elvesztett
vagy éhbérért dolgoztatott bányászok
és földnélküli parasztok.

Kína: Peking déli katedrálisa
zsúfolásig tele van vasárna-
ponként

Bár nincs hivatalos kapcsolat Kína és
a Vatikán között, vasárnaponként
megtelik a kínai fõváros nagy székes-
egyháza, amelyet 1605-ben alapítot-
tak. Kína egyik legfontosabb egyház-
megyéjének közösségét mintegy öt-
venezer hívõ alkotja. Jóllehet manap-
ság a pénz az új isten Kínában, mégis
sokan vannak, akik fontosnak tartják
megvallani katolikus hitüket.

India, Ahmedabad: Szerzetes-
nõk és civil szervezetek támo-
gatják a tiltakozást

Katolikus szerzetesnõk és nõi aktivis-
ták támogattak egy hindu nõt, aki az
otthoni erõszak elleni tiltakozásul al-
sónemûben ment ki az utcára. El-
mondta, hogy férje és annak szülei kí-
nozták õt, mert leányt szült, és mert
kevesellték a hozományát. A rendõr-
ség letartóztatta a vétkeseket. A tilta-
kozó szerzetesnõk képviselõje szerint
a végsõ elkeseredettség és a tehetet-
lenség vezette a nõt feltûnõ akciójára. 
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Erdõ Péter bíboros

A legnagyobb jó 
Krisztus megismertetése
embertársainkkal

Nagy szükségünk van arra, hogy magunkat, világun-
kat, nagyvárosunkat, népünket és az egész embe-
riséget a maga kultúrájával és gondjaival együtt el-
helyezzük a világmindenség egészében. Ezt hívják

úgy, hogy világképünk és világnézetünk kell, hogy legyen. 
Nem véletlenül tartották ezt a régi emberek olyan fontosnak.

Nem véletlenül találjuk Európa-szerte a falvak közepe táján a
templomokat. Igen, mert egy emberi közösség el kell, hogy
tudja helyezni magát a világ egészében. És a világ egészét is
valamiféleképpen értelmeznie, értékelnie kell. De a teremtett
világ, ha pusztán az anyagi világra korlátozzuk, akkor szótlan
valóság, nem mondja meg nekünk, hogy mi az értelme, ezért
hát vonatkozási háttérnek is szûkös: néma marad. És nem
tudjuk az értékeket sem megtalálni, nem tudjuk mi alapján ér-
tékelni a tetteinket, az életünk körülményeit, a közösség éle-
tének alakulását. Õszinte szívvel még fejlõdésrõl sem beszél-
hetünk akkor, ha csak a néma világot nézzük magunk körül.
Mert akkor lehetséges azt is gondolni, hogy mi véletlenszerû
termékei vagyunk a világmindenség változásának, egy olyan
világmindenségének, amely nem tudjuk, hogy miért létezik,
nem tudjuk, hogy meddig és hogyan áll fenn, egy olyan világ-
mindenségnek, amelyrõl azt sem igen tudjuk kimondani, hogy
értékes. Ha pedig ezt nem tudjuk, akkor még az emberiség tör-
ténelmének sem látjuk értékét és értelmét.
Nekünk, keresztény embereknek más képünk van a világról.

Számunkra értékes a világ, mert Isten teremtményének tartjuk.
Az õ léte világítja be a világot, õ ad értelmet a mindenség mû-
ködésének, hisszük és valljuk, hogy neki terve van a világmin-
denséggel. Terve van az emberrel is, az emberiséggel és az egyes
emberrel, terve van a népekkel, szóval hisszük, hogy gondvise-
lõ, szeretõ személy áll a világ fölött, aki velünk is külön-külön
foglalkozik. Istennek ez a gondviselõ szeretete a maga legna-
gyobb teljességében Jézus Krisztus személyében nyilvánult meg
az emberiség elõtt. Tehetünk-e hát nagyobb jót embertársaink-
kal, mint hogy megismertetjük õket Krisztussal? Ettõl ragyog fel
az õ életük is, ettõl kaphat reményt, ettõl kaphat jövõt váro-
sunk, népünk és az egész emberiség. Imádkozzunk tehát a
misszióért és igyekezzünk kivenni belõle a részünket, hogy
ezentúl ennek a reménynek és ennek a jövõnek ne csak várako-
zással teli, hittel teli szemlélõi legyünk, hanem elszánt munká-
lói is, akik önzetlen igyekezetükkel újra és újra megerõsítik a vi-
lág elõtt, hogy Istentõl mindannyian jövõt és reményt kapunk.

Részlet a bíboros úr városmissziót megnyitó beszédébõl, 
amely a Szent István-bazilikában szeptember 16-án hangzott el. 

Lángoljon 
bennünk Krisztus 
tanításának a tüze

Mélyen megérin-
tett a közel-
múltban egy
mondat Sirák

fiának a könyvébõl, ami így
szól: „Többet ér a kevésbé
okos és fogyatékos elméjû,
ha istenfélõ, mint a nagy-
szerû, aki megszegi a Ma-
gasságbeli törvényét”. Azóta foglalkoztat ez a mon-
dat. A legértékesebb ember az, aki hisz és tiszteli a
Teremtõt, és alázatban él elõtte. 
Mint tudjuk, nagyon fölgyorsult világban élünk. So-

kan süketté és vakká váltak, és menekülnek Istentõl,
azt gondolva, hogy gátolja õket gondolkodásukban és
életmódjukban. Szó szerint le akarják rázni Istent ma-
gukról. Õ pedig arra vágyik, hogy gyermekei álljanak
meg és kissé elgondolkodva fedezzék fel saját maguk-
ban és környezetükben az Úr jelenlétét.
Kedves olvasóink, örömmel tájékoztatom Önöket ar-

ról, hogy az egyház egyik legnagyobb, világot átfogó
missziós szervezete, a Pápai Missziós Mûvek – az
1994-es magyarországi újrakezdés után – újult erõvel
folytatja munkáját. Sokan azonban nem is hallottak er-
rõl a „Mûrõl”. (Nem túl szerencsés ez a megnevezés, a
Pápai Missziós Mûvek a német „Päpstliche Missions-
werke” szó szerinti fordításával kapta magyar nevét.) 
A Népek Missziója elsõ számában bõvebben megis-

merhetjük ezt a társulatot és magát a missziót. Szo-
morú, hogy Magyarország missziós területté vált, de
még szomorúbb, hogy sokan nem is fogadják el ezt a
tényt. Igen, klasszikus értelemben a misszió azt jelen-
ti: elmenni nem keresztény országokba téríteni a ke-
resztény hitre, és anyagilag és lelkileg segíteni az ott
élõket. Hazánk pedig azért szorul misszióra, hogy lel-
ki értelemben tiszta levegõhöz jusson. Sokan vágya-
koznak õszinte szeretetre, odafigyelésre és egy kedves
szóra vagy mosolyra. Ez is lehet misszió. Kérdés: tud-
juk-e ezt adni a világnak? A Krisztusban meggyökere-
zett ember kész kell legyen a misszióra. Lángoljon
bennünk a missziós szellem, Krisztus tanításának a
tüze.  
Ezen folyóirat által, mindenkinek hasznos idõtöltést,

valamint kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldott
boldog új évet kívánok. 

P. Benvin Sebastian SVD

a PMM igazgatója
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Visi János: Mitõl függ, hogy egy
ország missziós terület lesz?

Könnyen lehetne válaszolni erre a
kérdésre, ha csak az egyházjogot fi-
gyelembe vevõ választ szeretnék adni.
A II. Vatikáni Zsinat, amely Rómában
ülésezett 1962 és 1965 között, azt
mondta a missziós tevékenységrõl
szóló dokumentumában, hogy „a
missziós tevékenység rendszerint
olyan területen folyik, melyet a Szent-
szék missziós területnek nyilvánít.”
(Ad gentes 6) Tehát a Szentszék, vagy
más szóval a mindenkori pápa, és a
missziós munkának a vezetésével
megbízott hivatal döntése alapján le-
het egy területrõl azt mondani, hogy
missziós terület. 
Ez a gondolat ma már továbbfejlõ-

dött, és a földrajzi meghatározás mel-
lett mind jobban teret hódít egy má-

sik kritérium, amelynek alapján egy
országot missziós területnek lehet
nevezni. Ez pedig attól függ, hogy a
társadalmi és kulturális helyzet egy
adott területen mennyire keresztény,
vagy mennyire vesztette el keresztény
jellegzetességét. Ilyen kritérium alap-
ján sok, történelmileg kereszténynek
nevezett országot vagy területet lehet
ma már missziós területnek nevezni.

Dr. Németh Miklós: Hogyan le-
het a missziós munkában részt
venni?

Ha valaki szeretne részt venni a
missziós munkában, elõször is azt kell
eldöntenie, hogy mennyi idõt és ener-
giát tud szentelni ennek a tevékeny-
ségnek. Ha nem tud hivatásszerûen
bekapcsolódni a missziós munkába,
még mindig maradnak olyan lehetõsé-

gek, amelyek egyházunk tanítása sze-
rint nagyon is fontosak. Minden egyes
keresztény három, kimagaslóan fontos
módon vehet részt a missziós munká-
ban: imával, anyagi támogatással és a
missziós gondolat terjesztésével ott,
ahol él, családjában, munkahelyén, la-
kókörnyezetében. Ez utóbbi missziós
tevékenység egyik formája a missziós
lapok terjesztése.

Binder Anita: Van-e olyan in-
tézmény, amely meghatároz-
za, hogy melyik ország lehet
missziós terület?

Igen, mégpedig az 1622-ben alapí-
tott  Sacra Congregatione pro Propa-
ganda Fide, vagy magyarul a Hitter-
jesztési Kongregáció. Ez a Szentszék
azon „minisztériuma”, amely a katoli-
kus egyház missziós tevékenységével
foglalkozik.

Hajós Kati: Csak szerzetes pa-
pok lehetnek misszionáriusok?

Természetesen nem. A missziós kül-
detés minden keresztény feladata,
hisz erre kötelez minket a keresztség
és a bérmálás szentsége. Szûkebb ér-
telemben misszionáriusok lehetnek
azok, akik ennek a nemes célnak szen-
telik az életüket. Köztük vannak szer-
zetes papok és testvérek, szerzetes
nõvérek, egyházmegyés papok és vilá-
giak is (például orvosok, tanítók, mér-
nökök, szakmunkások, akik elhagyják
megszokott munkahelyüket és misz-
sziós tevékenységet végeznek).

A misszió minden
keresztény
feladata

Válaszol: 
Németh László SVD,
az MKPK titkára

Flores, Indonézia
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Ahazai missziós élet esemé-
nyeit 1926-tól követjük
nyomon. Ekkor jelent meg
elõször – és 1943-ban utol-

jára – az Unio Cleri pro missionibus
(A papság missziós egyesülete) év-
könyve, a Hitterjesztés Egyesületének
Magyarországi Tanácsa kiadásában. 
A Unio Cleri szervezet élére Serédi

Jusztinián hercegprímást nevezték ki.
A missziós élet fellendülésével foglal-
kozik Krywald Ottó érseki fõbiztos írá-
sa. Az évkönyv feladata az volt, hogy
ébren tartsa és ápolja a hazai papság-
ban a missziós gondolatot, segítse a
missziós egyesületeket, és a világ-
misszió nagy mûvének kimagasló ese-
ményeirõl beszámoljon. 
Az elsõ évkönyv adatai is azt mutat-

ják, hogy az országban már jóval ko-
rábban érdeklõdés mutatkozott a
misszió iránt, és lendületes, igen sok
embert bevonó missziós munka folyt
lelki és anyagi vonatkozásban. 

Csernoch János bíboros hercegprí-
más a magyar missziós tevékenységet
Xavéri Szent Ferenc oltalma alá helyez-
te, sürgetve a Pápai Missziós Mûvek
négy ágazatának hazai megalakulását. 
Közzétették XV. Benedek és XI. Piusz

pápák missziós körleveleit, valamint
az Unio Cleri szabályzatát.
Felsorolás található a Hitterjesztési

Egyesületek egyházmegyei szerveze-
teirõl, név szerint megemlítve a mun-
katársakat. Az évkönyv beszámol ar-
ról, hogy 1924-ben felszentelték a
Budatétényben felépült elsõ hazai
missziósházat, a „Názáretet”, melyet
az „Isten Igéjérõl” nevezett szerze-
testársulat alapított. 
Erõteljesen megindult a missziós te-

vékenység az egyetemeken, a teoló-
gusok körében, az orvosoknál, az is-

kolákban, a plébániákon és az egyesü-
letekben. Már 1926-ban is – minden
szegénység ellenére – sok adomány
gyûlt össze. 
Részletes ismertetés olvasható a

lapban, hogy mely hazai rendek
mennyi misszionáriust küldtek a tá-
voli országokba. Meglepõ a magyar
misszionáriusok nagy száma.
Információt nyerhetünk a missziós

sajtótermékekrõl, a negyedévente
megjelenõ Katholikus Világmisszió fo-
lyóiratról, a Kis Hitterjesztõ és a Katho-
likus missziók a tengerentúli országok-
ban címû lapokról, különbözõ misszi-
ós kiadványokról, naptárakról, diaso-
rozatokról. 
A PMM hazai tevékenységét jól nyo-

mon lehet követni a késõbbi években
megjelent évkönyvekbõl. Mai szem-
mel kiemelkedõnek tûnik az az erõfe-
szítés, amely a gyermekek és az ifjú-
ság missziós tudatosságának kialakí-
tását célozta. Az ország szinte vala-
mennyi iskolájában gyûjtés folyt a
missziók javára.
Az 1943 és 1994 közötti idõszakról

– több mint 50 évrõl – nincs sok in-
formációnk. A missziós szellem kima-
gasló személyiségével, Waigand József
munkásságával foglalkozik P. Tóth Zol-
tán SVD szakdolgozata. Waigand atya
volt az elsõ magyar, aki Rómában
doktorált missziológiából, és ezt a
tárgyat a Pázmány Péter Egyetem Hit-
tudományi Karán tanította. Bár nem
mehetett soha külföldre misszióba,
mégis misszionárius volt: a missziós
gondolat misszionáriusa. A misszió-
nak szentelte életét, írt, prédikált,
szervezett, az ifjúság karizmatikus
missziós nevelõje lett. 1948-ig a Hit-
terjesztés Mûvének országos titkári
feladatát látta el. Sajnos, szûk ez a ke-

A PMM 
Magyarországon
A Pápai Missziós Mûvek rendkívül gyorsan elterjedt Euró-
pa országaiban, így Magyarországra is hamar eljutott.

ret gazdag életmûvének ismertetésé-
re. Waigand atya szüleinek nagylelkû
templomépítési adományára utal a
zugligeti Szent Család-templom egyik
– Jézus születését ábrázoló – színes
üvegablaka, amely õrzi a Waigand
család nevét. 
1948-ban hazánkban a Pápai Misz-

sziós Mûveket is betiltották. Újra-
szervezését P. Szabó Imre SVD évtize-
dekig tartó Új-Guinea-i missziója
után vállalta el, õ volt a PMM orszá-
gos igazgatója 1995-tõl 1999-ig.
Missziós Hírek címmel negyedéven-
ként újságot adott ki, és a plébánoso-
kat rendszeresen ellátta missziós
anyagokkal. Õt követte országos
igazgatóként P. Rostás Sándor SVD,
1999-tõl 2007 közepéig. A missziók
és misszionáriusok életérõl szóló elõ-
adássorozatokat szervezett, a fiatalok
missziós felkészítésével foglalkozott. 
2007-ben a Népek Evangelizációja

Kongregáció prefektusa – az Indiából
érkezett – P. Benvin Sebastian SVD

atyát nevezte ki a Pápai Missziós Mû-
vek országos igazgatójának.

Dombai Mária és László

Waigand 
József

Szabó Imre SVD

Rostás Sándor SVD
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Fiatalkoromban a földeken dol-
goztam napszámban. Édes-
apám mindig énrám bízta a be-
vételt-kiadást, mert nagyon jól

tudtam számolni. Hárman voltunk lá-
nyok, két fiútestvérem is volt. Olvasni
nagyon szerettem, apám rengeteg
könyvet hozott haza, fõleg regénye-
ket. Nem szentek életét olvastam, ha-
nem regényeket, de már abból is meg-
láttam, hogy nem érdemes ennek a vi-
lágnak dolgozni. A vagyon elmúlik, a
szépség elmúlik, csak Istennek érde-
mes dolgozni úgy, hogy egymással jót
teszünk, egymásnak segítünk.
Édesanyám is jónak látta, hogy men-

jek el apácának. Tizennyolcadik szüle-
tésnapom elõtt néhány hónappal be-
léptem a Ferences Mária Misszionári-
us Nõvérek Társulatába. A rendbe lé-
pésemkor megkérdezték az orvost,
hogy felvegyenek-e, mert az egyik
szemem gyöngébb volt. Azt felelte:
„Hiszen nem lesz céllövõ, dolgozik,
olvas, mindent csinál, hát egy szem-
mel is vannak emberek.” A Jóisten
pont ezt kérte tõlem.
Ettõl kezdve én boldogan szolgáltam

a Jóistennek. Mindig bátor voltam, a
haláltól se féltem.
Jött az ostrom, és a világ fölfordult.

Megszólalt a sziréna, futás le az óvó-
helyre, ahol nekiestem egy padrakás-
nak, és betörtem a fejem. Az elsõ fo-
gadalom alkalmából rózsakoszorút
kaptunk – én pedig ott álltam véres
fejjel. Az egyik nõvértársam meg is je-
gyezte: „Kistestvér, az nem jót jelent

ám, ha már a rózsakoszorú is véres.”
Rövid idõ után megérkeztek az oro-
szok, és közénk vágtak egy kézigráná-
tot. Akkor elvesztettem a látásomat,
mégpedig a jobbik szememen. A fõ-
nöknõ és két nõvér meg is halt.
Az oroszok is lejöttek a pincébe, lát-

ták a fiatal arcokat, és engem is meg
akartak fogni. A kezemben volt a jó
nehéz fogadalmi keresztem, és azzal
jól fejbe vágtam az egyiket. Isten lát-
ta, hogy én a fogadalmi kereszttel ve-
rekszem, de nemhogy megbüntetett
volna, hanem megsegített, mert akkor
a katona engem nem vitt ki, hanem
úgy ledobott, hogy hét lépcsõn át rö-
pültem le a sötét pincébe, oda bújtam
el. Három napig nem is ettem, csak az
Isten tudta, hogy hol vagyok, csak az
Isten tartott a tenyerén, de én se nem
féltem, se éhes nem voltam, se nem
fáztam – három napig én semmit sem
éreztem. Mikor elõkerültem, az egyik
nõvértõl kaptam egy gyertyát meg pár
szál gyufát. A fényben körül akartam
nézni, de elfelejtettem, hogy nemrég
vesztettem el a látásom. Vasárnap az-
tán arra kérdésre, hogy hol voltam,
csak annyit mondtam: „Hát hol let-
tem volna? Az Isten tenyerén.”
Megmûtötték a gyöngébb szeme-

met, és 12 dioptriás üveggel láttam.
Akárhová tettek dolgozni, mindent
elvállaltam. Az új fõnöknõm meg-
örült, hogy valakit a konyhára tud
tenni. Tudtam, hogy a szememnek
nem jó a meleg gõzben 300 literes
üstben kavarni az ételt, de csináltam.
Isten ideállított, hát itt ad erõt.
Aztán következett a szétszóratás.

Az egyik pap ismerõs mondta, hogy
Rácvároson a plébánosnak meghalt a

húga, menjek oda dolgozni. Isten
akarta, hogy vállaljam el. Milyen az is-
teni gondviselés! Közben, 1960-ban
elvesztettem a maradék látásomat is,
de a plébános úr így is befogadott en-
gem. Harminc évig voltam nála, min-
dennap térden csúszva töröltem fel a
szobát, hogy tiszta legyen.
Egész nap tettem-vettem, de ho-

gyan? „Jaj, Istenem, segíts meg, hogy
ezt elvégezzem, jaj, Istenem, segíts
meg, hogy azt elvégezzem.” Soha
nem mondtam, hogy nem csinálom,
mert a Jóisten erõt adott a feladathoz.
Akkor sem estem kétségbe, amikor ki-
vették a szememet, hanem hálát ad-
tam, hogy 45 évig láttam.
Sokszor mondom, felét se kellene az

embereknek dolgozni, ha a munkájukat
jól végeznék, nem úgy, hogy: „Jaj, mi-
nél elõbb befejezni, hogy minél többet
keressek, minél több hasznom legyen”.
Nem! Dolgozzunk, mert a Jóisten azt
mondta, hogy a földet hódítsátok meg,
azt nem mondta, hogy tegyétek tönk-
re, mint ahogy most történik. Az em-
ber élete valóságos csoda, csak bízni
kell az Istenben és ráhagyatkozni.
Nekem egész életemben mindig az

volt a legnagyobb örömöm, ha máso-
kon segítettem. Múltkor az egyik pap
azt prédikálta, hogy az a baj, hogy
mindig a holnapon aggódunk. Regge-
lente azon kellene gondolkozni, hogy
ma vajon kinek tudok örömet szerez-
ni, akkor jobb volna a világ.
Ha valakit megpróbált a Jóisten, en-

gem megpróbált, de sok-sok kegyelmet
és sok erõt is adott hozzá. Most talán
az hiányzik leginkább az életembõl,
hogy már nem tudok másokon segíteni.

Szabó Bernadett

Az Isten tenyerén
Rózsika nõvér, a Ferences Mária Misszionárius Nõvérek
Társulatának tagja, most 83 éves. Beszélgetésünk során
kirajzolódott súlyos kereszteket hordozó életútja és 
Istenbe vetett, soha meg nem rendülõ bizalma.
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APápai Missziós Mûvekrõl az átlag magyar ember
nemigen hallott. Még a templomba járó keresz-
tények sem. A misszióról magáról is kevés szó
esett korábban. Évente egyszer, októberben ér-

tesültünk a felhívásról, hogy „missziós vasárnap” lesz, a
perselyadományokat a világmisszió céljaira gyûjtik. 
A városmisszióra való készület során tudatosodott ben-

nem mélyebben, hogy az egyház missziója evangelizálást
jelent, vagyis Isten szeretetének hirdetését, tanúságtételt
valamennyi ember üdvösségére. Mindannyiunknak szól az
üzenet, hogy „menjetek, tegyetek tanítványommá minden

népet”. A tanítvánnyá válásnak több értelmezése lehetsé-
ges: a hitélet elmélyítése, a vallástól eltávolodottak újra-
evangelizálása, és ahogy a misszió a köztudatban legin-
kább jelen van, az evangélium hirdetése a pogányoknak. De
nekem, dolgozó nõnek, családanyának, nagymamának, hol
a feladatom ebben? – kérdeztem magamtól.
Ekkor ismertem meg a Pápai Missziós Mûveket, a szelle-

miségét, eredetét, felépítését, feladatait, négy ágazatra ta-
gozódó tevékenységét. Felismertem, nem vagyok egyedül,
nem vagyok magamra utalva, nem kell magamnak keres-
nem, kitalálnom, hogyan segíthetem a missziós munkát,
hiszen van egy, az egyház evangelizációs feladatát segí-
tõ/segélyezõ nagyon komoly szervezet, amelyhez csatla-
kozhatom. Különösen elgondolkodtatott, hogy a Hitter-
jesztés Mûve és a Szent Péter Apostol Pápai Mûve laikusok
kezdeményezésére jött létre...

Élethelyzete nem teszi mindenkinek lehetõvé, hogy távo-
li vidékekre utazzon az evangéliumot hirdetni, de vannak,
akik önkéntes missziós munkára kapnak hivatást. Ám
mindannyiunk számára sok mód van, hogy „misszionáriu-
sok” legyünk: otthon, munkahelyen, barátok közt, amikor
az evangélium értékeirõl teszünk tanúságot. Lehetünk
misszionáriusok, amikor egy kis igazságosságot, békét,
õszinteséget, megbocsátást, szeretetet viszünk a világba;
amikor gyermekeink figyelmét is felhívjuk a megosztásra.
Lehetünk misszionáriusok, amikor a misszionáriusok mun-
káját segítjük, akik a mi nevünkben hirdetik Jézus Krisztus
örömhírét: imáinkkal és áldozathozatalunkkal, valamint
anyagi segítségünkkel, érdeklõdésünkkel és barátságunkkal.
Hiszem, hogy itt van lehetõségünk nekünk, laikusoknak,
bekapcsolódni a Pápai Missziós Mûvek munkájába. Így le-
hetünk Jézus barátai, ahogy az utolsó vacsorán tanította:
„Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok
nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a
szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak
benneteket...” (Jn 15,15)
Imádkozzunk együtt a missziókért, misszionáriusokért!

Hajós Kati

Jézus missziós 
parancsa 
mindenkire vonatkozik

A Világposta címû negyedévenként megjelenõ,
önkéntes adományokból fenntartott missziós
magazin az Isteni Ige Társasága (verbiták) kiadványa,
melynek célja, hogy  a magyar és a harmadik világbeli
missziók között hidat képezzen.

Aki szívesen olvas híreket, interjúkat, beszámolókat
ebben a témában, jelezze 
Zabos Róbert SVD testvérnél 
(9730 Kõszeg, Pf. 74., misszio@verbita.hu), 
és õ rendszeresen küldeni fogja az újságot.

Kérjük, adományával segítse 
a Pápai Missziós Mûvek szolgálatát.

Számlaszámunk:
OTP 11705008-20182041
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Ima és adakozás
Pauline Marie Jaricot 1799-ben

Lyonban született. Boldog gyermek-
kora volt, a kezdõdõ ipari forradalom-
ból meggazdagodott család minden
komfortjával. Fiatalkorában büszke
volt szépségére, ékszereire és drága
ruháira. Plébánosának egyik szentbe-
széde azonban annyira megrázta a
17 éves leányt, hogy hirtelen megér-
tette létének mulandóságát és vágya-
kozásainak semmiségét. 1816-ban
szüzességi fogadalmat tett és élete
értelmét az Oltáriszentség imádatá-
ban és a Jézus Szíve ellen elkövetett
sértések jóvátételében találta meg.
Köréje gyûltek apja gyárának mun-
káslányai, és lelki társaságot hoztak
létre, amelyet úgy neveztek: „azok,
akik jóváteszik a kárt”. A Párizsi Kül-
missziósok egyik kiadványában aján-
lott irányt követve a csoport tagjai
rendszeresen imádkoztak missziókért
és fejenként heti egy centime önkén-
tes felajánlásával is segíteni kezdték
az evangélium hirdetését. Pauline
egész lényét a missziónak szentelte.
Módszerének lényege: akik együtt

imádkoznak a missziókért, együtt is
segítik azokat. Így született meg az
elsõ tízfõs ima- és segélyezõcsoport,
melynek tagjai arra törekedtek, hogy
mindegyikük találjon újabb tíz-tíz
embert, akik szintén imádkoznak a
missziókért és hetente egy centime-
ot adakoznak. 1820-ban már félezer
tagja volt a Hitterjesztés Mûvének,
amely hivatalosan csak 1822-ben
alakult meg. A társaság 1826-ban
már Európa más országaiban is jelen
volt. Népszerû évkönyvei a misszio-
náriusok távolból küldött leveleit, él-
ménybeszámolóit tartalmazták. Az
egyetemes egyház iránti szolgálatá-
nak legnagyobb elismerése, hogy XI.
Piusz 1922-ben pápai státuszt adott
a Hitterjesztés Mûvének. 

Gyermekek 
a gyermekekért
A Szent Gyermekség Pápai Mûvének

lényege az a különleges szerep, amely
a gyermekeknek jutott Jézus Krisztus
tanításában. A lelki gyermekség a ke-
resztény embernek a gyermek Jézus és
az Atya akarata iránti engedelmes
odaadását jelenti. A XIX. századi
missziós mozgalom nagy figyelmet
fordított az emberiség legkiszolgálta-
tottabb és leggyengébb részére, a
gyermekekre. A misszionáriusok leve-
lei olyan gyermekekrõl szóltak, akiket
születésük óta elnyomtak, mert kör-
nyezetük számára nemkívánatosak
voltak nemük vagy betegségük miatt,

vagy egyszerûen azért, mert nem volt
mit enni adni számukra. Összefogás-
ra volt szükség, hogy megmentsék e
halálra szánt teremtményeket! A se-
gítség egy püspöktõl, Charles August
Marie de Forbin-Jansontól érkezett, aki
1785-ben született. Fiatal korában
missziós szeretett volna lenni, de a
Gondviselésnek más terve volt vele,
így nem misszionárius, hanem szemi-
náriumi rektor és püspöki helynök lett
Chambéryben. Álmát úgy valósította
meg, hogy prédikációival hirdette a
misszió szépségét és fontosságát.
Nancy püspökévé nevezték ki 1824-
ben. Misszionáriusi hevületét a gyer-
mek Jézus iránti imádatban és a gyer-
mekek ellen elkövetett atrocitások el-
leni közdelemben kamatoztatta.
„Szent Gyermekség” néven társasá-
got alapított, azzal a céllal, hogy a vi-
lág szenvedõ gyermekeit a gyermek
Jézus védelme alá helyezze. Az általa
kezdeményezett mozgalom gyorsan
népszerûvé vált. A Szent Gyermekség
Társasága 1843-ban alakult meg.
Mons. de Forbin-Janson célja az volt,
hogy a keresztény gyermekek segítsék
a pogány gyermekeket lelki és anyagi
értelemben. A segítés az apostoli és
szolidáris irgalmasság, vagyis a hite-
les misszionárius szellem gyümölcse,
nem csupán szociális segítségnyúj-
tás. A társaság gyorsan fejlõdött. XI.
Piusz 1922-ben „pápai” státuszt
adott a mûnek. 

A PMM alapítói
Pauline Marie Jaricot
– Hitterjesztés Mûve

Charles August Marie 
de Forbin-Janson

– Szent Gyermekség Mûve 
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A bennszülött 
papságért
A PMM karizmatikus és fõként lai-

kus jellegét leginkább a Szent Péter
Apostol Mûvének alapítása jelzi. Ez a
társaság is Franciaországban szüle-
tett, egy Japánban mûködõ francia
misszionárius, Mons. Cousin, Naga-
szaki apostoli vikáriusa javaslatára. Õ
világosan látta, hogy a missziós or-
szágokban bennszülött papokra is
szükség van, ezért szemináriumot
akart alapítani Japánban. Segítségért
Jeanne Bigard kisasszonyhoz fordult.
Az 1859-ben született jómódú nor-
mandiai hölgy, akárcsak édesanyja,
Stephanie, életcéljának tekintette a
missziós papok támogatását és a
bennszülött papok képzésének elõ-
mozdítását. Ennek érdekében végig-
járta Franciaország összes egyház-
megyéjét és eljutott Rómába is.
Jeanne apai örökségét a missziók ja-
vára fordította, kiterjedt levelezést
folytatott a misszionáriusokkal.
Mons. Cousin kérésére azonnal hoz-
zálátott a japán szemináriumhoz
szükséges pénz összegyûjtéséhez. A
kérések olyan ütemben szaporodtak,
hogy Jeanne egyedül már nem tudott
megbirkózni a feladatokkal. Ezért
szervezte meg a Szent Péter Apostol
Mûve nevû társaságot. 1894-ben je-

lent meg elsõ, minden keresztényhez
intézett kiáltványuk, amely a misszi-
ók támogatásának fontosságáról
szólt, és 1896-ban nyomtatták ki el-
sõ missziós röpcédulájukat. A Szent
Péter Apostol Mûve alapításának hi-
vatalos dátuma 1889, központja a
franciaországi Caen. 1901-ben a
székhelyét áttették Párizsba, majd a
svájci Fribourgba, s végül 1920-ban
Rómába. XIII. Leó az Ad extremas Ori-
entis kezdetû enciklikájával az egész
keresztény világnak a figyelmébe
ajánlotta a társaságot, és 1922-ben
XI. Piusz pápai státuszú szervezetté
nyilvánította. 

A misszió 
misszionáriusa
A Missziós Unió Mûve a többi szer-

vezettõl eltérõen a misszionáriusi te-
vékenységet és a missziók iránti elkö-
telezettséget azok között népszerûsí-
ti, akik az apostolokhoz hasonlóan
parancsba kapták: „Menjetek tehát,
tegyetek tanítványommá minden né-
pet.” Alapítója, Boldog Paolo Manna
atya az olaszországi Avellinóban szü-
letett 1872-ben. A Külföldi Missziók
Pápai Intézetében tanult és Burmá-
ban lett misszionárius. Betegség mi-
att tizenkét év után végleg vissza kel-
lett térnie Európába. Így fedezte fel Is-
ten akaratát, hogy a jövõben kiadvá-
nyaival az egész egyház misszionári-
usi motorja legyen: a misszió misszi-
onáriusa. Munkájának nemcsak az

volt a célja, hogy a hit terjedésének
fontosságát hirdesse, és imával, anya-
gi eszközökkel támogassa a misszio-
náriusokat, hanem legfõképpen hogy
az egyháznak egyre több missziós és
bennszülött papja legyen a missziós
országokban. A Katolikus Missziók cí-
mû folyóiratával és különösen a Kevés
a misszionárius címû könyvével hatal-
mas érdeklõdést és lelkesedést váltott
ki a missziók iránt. Így kezdõdött sa-
játos küldetése: az egész papság lel-
kesítése a missziók iránt. Nagy álma,
hogy megalapítsa a papság missziós
szövetségét, XV. Benedek pápa jóvá-
hagyásával 1916-ban megvalósult.
Az Unió gyorsan terjedt, miután a
pápa jelenlétét ajánlotta minden egy-
házmegyében a Maximum Illud
(1919) kezdetû enciklikájában. Elsõ
nemzetközi kongresszusuk 1922-ben
meghirdette a missziológia tanításá-
nak szükségességét a szemináriu-
mokban. Ez a tantárgy akkor még is-
meretlen volt a katolikus oktatási in-
tézményekben. „Mindenki misszioná-
rius” – ez volt P. Manna vezérgondo-
lata. Mindenki, aki meg van keresztel-
ve, de fõként minden pap eredendõen
misszionárius. P. Manna 1934-ig irá-
nyította az Uniót.

Jeanne Bigard
– Szent Péter Apostol Mûve

Paolo Manna
– Missziós Unió Mûve



Mama nem ébred fel... Tanácstalanul áll a két
testvér anyjuk ágyánál. „Mama, mama” – ki-
áltják újra és újra. A gyerekek félnek, hogy el-
késnek az iskolából, ha nem kel fel anyjuk. A

kisfiú, Thando anyja karját rázza. „Mama, ébredj fel! Szeret-
nénk reggelizni!” Az asszony karja élettelenül esik vissza
az ágyra. „Mama? Mama!” A két gyerek megkövülve áll az
ágy mellett. Ijedten hallgatnak. Aztán a 13 éves Nobuhle
azt suttogja: „Azt hiszem, Mama... Mama meghalt.”
A gyerekek nem tudják, mit tegyenek. Nincs se egy roko-

nuk, se egy barátjuk a szegények negyedében. Délután hát-
ramennek a hullámlemez kunyhó mögötti zöldségágyás-
hoz. „Itt laza a föld, könnyebben tudunk gödröt ásni” –
mondja Nobuhle a testvérének. Este sírva bugyolálják bele
anyjukat lepedõkbe és kicipelik a halottat a sírba.

Silke Mallmann meséli ezt a dél-afrikai KwaZulu Natal tar-
tománybeli történetet, ami sajnos nem egyedi eset. „Itt
naponta hatszáz ember hal meg AIDS-ben. Gyakran a gye-
rekek teljesen egyedül maradnak. Még pénzük sincs a te-
metésre” – mondja a 38 éves német missziós nõvér, aki
1998-ban érkezett erre az AIDS-tõl leginkább sújtott terü-
letre. A Dél-Afrika keleti partján levõ KwaZulu Natalban
ma már minden ötödik ember fertõzött. A terhes nõk 38
százaléka hordozza vérében a halálos vírust. „Gyerekek
egész generációja szülõk nélkül, elképzelhetetlen szegény-
ségben és látszólag a jövõre nézve minden remény nélkül
nõ fel, azzal a kockázattal, hogy õk maguk is HIV-fertõzöt-
tek lesznek” – mondja megrendülten Silke nõvér.
A pszichológus képzettségû szerzetesnõ 2000 óta dolgo-

zik rendjének kórházában a dél-afrikai Mariannhillben. A
HIV vírus nemcsak a testet, hanem már jóval korábban a
fertõzöttek lelkiállapotát is fenyegeti, amit gyakran nem
vesznek figyelembe. „Mi lesz a gyerekeimmel, ha megha-
lok? Félek a haláltól. Van élet a halál után?” – ezek a gon-
dolatok köröznek sok beteg fejében. Silke nõvér segít ezek-
nek az embereknek mint tanácsadó és lelkigondozó, de a
járvány ellen küzdelemben elfásult ápolóknak és orvosok-
nak is ugyanúgy szükségük van a pszichológusra. 
Különösen a mariannhilli kórház gyermekosztályán lévõk

sorsát viseli szívén Silke nõvér. Negyven gyermeket kezel-

nek itt. „Minden második nap egy meghal közülük” –
mondja Silke nõvér. 
Negyedmillió 15 év alatti gyermek van megfertõzve Dél-

Afrikában a halálos vírussal. Az AIDS-árvák száma 1,2 mil-
lióra növekedett. Ennyi árvaházat nem tudnak építeni a se-
gélyszervezetek. 
Ezzel a reménytelennek tûnõ helyzettel veszik fel a harcot

olyan emberek, mint Silke nõvér. Az önsegélyezés a mód-
szere. A kórház keretében mûködõ, általa vezetett közös-
ségfejlesztõ központ a környezõ falvak lakóit arra ösztönzi,
hogy az AIDS-betegeket ne hagyják magukra. Közel négy-
száz ambuláns gondozó támogatja a gyerekeket, akik vagy
beteg szüleiket ápolják, vagy maguk is megfertõzõdtek.
„Csodálatraméltó, ahogy ezek az önkéntesek, akiknek leg-

többször a legszükségesebbjük sincs meg a túléléshez, idejü-
ket és erejüket áldozzák arra, hogy a járvánnyal és annak ha-
tásaival szembeszálljanak” – mondja Silke nõvér elismerõleg.
Az egyik önkéntes, az 56 éves Alberta Khambula a kórház

közelében lakik egy egyszerû, de tiszta kõépületben. Min-
dennap egy tucat gyerek talál otthonra nála. Egész nap
gondjukat viseli, tanítja õket, játszik velük, fõz rájuk, ebéd
után lepihennek nála. A gyerekek lelkesednek Alberta ma-
máért. A legfontosabb, hogy általa megtanulják, nincsenek
egyedül. Akkor sem, ha nehéz a sorsuk. Silke nõvér hangsú-
lyozza, hogy a közösségbe minden gyereket felvesznek,
nem csak azokat, akiket az AIDS megtámadott. Ez azért lé-
nyeges, mert meg akarja akadályozni, hogy az AIDS-es gye-
rekeket kiközösítsék és más gyermekek sorsát elhanyagolják.  
A napközi otthonokban és az önsegélyezõ csoportokban

Silke nõvér csapata a gyerekeknek lehetõséget teremt, hogy
feldolgozzák szomorúságukat, szembenézzenek sorsukkal.
„Mi történik, ha valaki meghal? Milyen az Isten, aki ilyes-
mit megenged? Hol van most a mama?”
Így mély beszélgetések alakulnak ki Silke nõvér és a gye-

rekek között. Silke nõvér és a többi gondozó két és fél ezer
gyereket gondoz. „Segíteni akarunk nekik, hogy a múlton
túl tudják magukat tenni, alakítani tudják saját életüket, és
rá akarjuk vezetni õket arra, hogy legyenek terveik a saját
jövõjüket illetõen.”

Fordította: Szabó Bernadett
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A járványok 
még az orvosokat

is fásulttá teszik
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Jézus családban született és ne-
velkedett, ezzel megszentelte a
keresztény házasság és család
méltóságát, mely felelõsséggel

kötött, életre szóló kapcsolat, házas-
társi szeretet és hûség, a gyermekek
elfogadása és hitben nevelése. 
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a

család és a misszió fogalma? II. János
Pál írta: „A missziós tevékenység nem
más, és nem kevesebb, mint Isten el-
határozásainak kinyilvánítása és meg-
valósítása a világban.” A családban
élõ embernek ezt a küldetést elsõsor-
ban a saját családjában kell megvaló-
sítania, és ezt bátran nevezhetjük
családi missziónak. 
Hívõ, vallásukat gyakorló szüleimtõl

családszeretetet, kötelességtudatot,
szellemi igényességet és erkölcsi tisz-
taságot tanultam. Feladatomnak te-
kintettem ennek a generációkon átíve-
lõ küldetéstudatnak a megõrzését. 
Férjemmel az egyetemen ismerked-

tünk meg, a szerelembõl boldog há-
zasság lett és öt gyermek született.
Esküvõnkön a lelkiatyánk ezekkel a
szavakkal fordult a võlegényhez: ne-
ked mostantól a család fõpapjának és
királyának kell lenned, mert ez van a
nevedben. És õ (Károly) valóban, a
legjobb értelemben papja lett a csa-
ládnak! Ma már felnõtt gyermekeimet
figyelve örömmel látom, hogy gyü-
mölcsöt hoz bennük édesapjuk példá-
ja: hite, tisztasága, felelõsségtudata,
családszeretete. A házasságukban is
szempont volt a társ hite. Értékes, jó
emberekkel gazdagodott a család, és
eddig 13 unokával. 
A férjem súlyos betegségben, vi-

szonylag fiatalon halt meg. Anyagi és
lelki nehézségek szakadtak rám, és
nem tudtam, hogy fogok a két ember-
re szabott küldetéssel megbirkózni.
Utolsó napján azt mondta: „Biztos
vagyok benne, hogy odaátról is tudok
segíteni nektek.” Ezt a segítséget
számtalanszor megtapasztaltam!
Amikor a gyermekeim felnõttek és az

anyai feladatok lecsökkentek, újabb –
hiszem, hogy missziós – feladatot

hozott az életembe a bekapcsolódás a
Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tének (NOE) tevékenységébe. Elõször
a saját kerületemben szerveztem meg
egy népes csoportot, majd az orszá-
gos vezetõségbe kerültem, a munka
még több lett, az élet még mozgalma-
sabb. Akik erre a valóban sok áldoza-
tot kívánó munkára vállalkoznak, el-
kötelezett emberek, akik vallják, hogy
a család értékeinek felmutatása és vé-
delme igazi missziós küldetés.
A mai hazug, családellenes világban

meg kell találnunk az eszközöket, me-
lyekkel segíteni tudjuk fiataljainkat,
hogy a gyermeki hitbõl érett, felnõtt
hitre jussanak. Egyik fontos eszköz le-
het a jó közösség. A magára maradt
ember megfélemlíthetõ, uralható,
bármire rávehetõ. A gyermekek a csa-
lád mellett az értékes közösségekben
tanulják meg az alkalmazkodást, az
önfegyelmet, a szolidaritást, a kap-
csolatteremtõ képességet. A fiatalok
számára egyenesen életmentõ lehet a
jó közösség, mert megmentheti õket

a rossz hatásoktól, az elhamarkodott
kapcsolatoktól. 
Legfontosabb „missziós” eszközünk

azonban a saját, hiteles, tiszta családi
életünk példája, és a feltétel nélküli
szülõi szeretetünk, mely elõképül
szolgál gyermekeink számára a minket
szeretõ, gondoskodó Isten-kép meg-
szilárdulásához. Ha hitelesen éljük az
életet, látni fogják, õszintén szeretjük
embertársainkat, lelkiismeretesen vé-
gezzük feladatainkat, milyen a baráti
körünk, mit olvasunk, mit nézünk meg
a tévében, milyen a részvételünk a kö-
zösségben, ahova tartozunk, a szent-
misékre küldjük-e csak õket, vagy
együtt megyünk velük. Azt gondolom,
a fiúknak különösen fontos látni, meg-
élni az édesapjuk férfias hitét. 
„Missziós küldetésünk” nem korlá-

tozódhat a család szûk keretei közé.
Hazánkban több generáció nõtt fel a
hit dolgában tudatlanul, a hitet ellen-
ségesen kezelõ, sõt üldözõ, egyházel-
lenes közegben. Támogatnunk kell az
életük értelmét keresõ fiatalokat nem
csak az életünk példájával, de tanács-
csal, szeretõ odafigyeléssel is. A sze-
mélyes példa, a közvetlen emberi szó
a boldog, példaként szolgáló, hiteles
családok feladata, missziós küldetése! 
Kérjük a jó Istent, hogy családunk-

ban és közösségeinkben, a megélt kü-
lönbözõ élethelyzetekben mindig fel-
ismerjük és készek legyünk teljesíteni
missziós küldetésünket!

Cser Károlyné 
nyugdíjas építészmérnök

A magára maradt
ember 
kiszolgáltatott
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Avilág beteg. Istenhiányban
szenved. Az emberiség
bujkál Isten elõl, és ebben
valamilyen mértékben min-

den ember érintett. Az ateista azt hi-
szi, hogy neki sikerült a legjobban el-
bújnia. Nincs is Isten, mondja. A
nagy többség ugyan elfogadja, hogy
Isten létezik és jelen van a világban,
de hogy milyen, azt õ akarja meg-
mondani. És az ember a saját belátá-
sa alapján végül mindig oda jut, hogy
magát isteníti. 
Kereszténynek lenni annyi, mint tud-

ni (nem hinni), hogy Isten van, és õ jó,
mert benne nem lehet hiány, tehát
csak szeretet lehet, és akkor pedig ki
kellett nyilatkoztatnia magát. Hogy õ
ki, azt csak tõle tudhatjuk. Nincs létra,
amely az égig érne. Vagyis saját erõnk-
bõl nem juthatunk el hozzá. Õ jött el.
Jákob létrája a Názáreti Jézus. A kinyi-
latkoztatás éppen az, hogy õ Isten, te-
hát Isten egy „Õ”. Nem valami, hanem
személy. Önmagában létezik, nincs
szüksége a világra, és mivel szeretet,
nincs egyedül önmagában sem. A
semmibõl teremtette a világot azért,
hogy teret alkosson a szeretetére adott
válasznak. Belépett a történelembe,
emberré lett, megérintette az anyagot
és saját isteni életébe vitte. Vagyis a
valóság egyben igazság, és csak ez az
egy igazság van, mely a betegséget,
ami a halál, végül is meggyógyítja.
Az istenhiány nevû betegség azt je-

lenti, hogy az ember az örök életbe ve-
tett hitet, vagyis az emberi létezés
végsõ értelmét elveti. És ezzel meg-
mérgezi az életet. Mert ha nincs végsõ

értelem, akkor részértelem sincs, és
semminek nincs értelme. És mivel az
ember, ha megfogalmazatlanul is, de
ezt tudja, ezért kábítania kell magát,
mert másképp nem tudja elviselni az
életet. Kábítószer pedig rengeteg van.
Minden az, amit feltétlen értéknek ál-
lít be, pedig nem az: pénz, hatalom,
siker, munka, szórakozás, hedoniz-
mus, maga a minél hosszabb emberi
élet, de akár a másik ember is lehet,
gyerek, férj, feleség. Az animalitásba
süllyesztõ szerek, az alkohol és drog
ezek szélsõséges formái.
Földrésznyi országokban nem tud-

ják, hogy Isten valójában kicsoda. Sok
igazságot tudnak, amelyek az egy
igazsággal nem állnak ellentétben, és
sokat mélyebben ismernek, mint a ke-
reszténység. Európa pedig felejti, sõt
igazán meg sem értette. Ezért kell Eu-
rópát újraevangelizálni. Mert felejti,
hogy Isten valaki, én, személy. És em-
berré lett. Persze az ember nemcsak
felejti, hanem menekül is elõle, mert
tudja, hogy ez a tény az õ mindenna-
pi életét érinti. Például a pénzügyeit,
igazmondását, étkezését, szexualitá-
sát. Ezt pedig nem akarja. 
Az ember közösségi lény, csak társa-

dalomban élhet. Ezért Isten egyházat
akart, szervezetet, intézményt, pápa-
ságot, püspökséget, papságot. Szó
szerinti értelemben bízta saját magát
rájuk, illetve ránk, hiszen az egyház
mi is vagyunk. Ezeknek a személyek-
nek, szervezeteknek joguk és köteles-
ségük Isten kinyilatkoztatása szerint
élniük és tenniük. 
Európa és a világ evangelizálásának

huszadik századi helyzetét, történel-
mi, politikai, kulturális folyamatait
látva születtek meg azok a zsinati do-
kumentumok és pápai enciklikák,
amelyek a misszióval kapcsolatos

szándékokat tükrözik. Elsõként a II.
vatikáni zsinat Ad gentes kezdetû dek-
rétuma, majd VI. Pál apostoli buzdí-
tása, az Evengelii nuntiandi és végül II.
János Pál Redemptoris missio kezdetû
enciklikája.
A II. vatikáni zsinat a missziós fel-

adatot határozottan elõtérbe állítot-
ta. A Krisztus utáni harmadik évezred
elején az „egyetemes emberiséget te-
kintve a küldetés még csak a kezdeté-
nél tart.” Az evangélium hirdetésének
célja az egész emberiség javának szol-
gálata.
Európának, a világnak a betegsége a

misszió hiánya is. Az emberek nem
tudják, hogy küldetésük van. Aki tisz-
tában van az élet értelmével, az tudja,
hogy az Isten világába Krisztusban
megérkezett ember örök élete nem a
halál után kezdõdik, hanem mindig a
jelenben. Az örök életet csírájában, de
valóságosan már most birtokoljuk. Is-
ten minden ember fogantatásában em-
beri életet, személyt és minden keresz-
telésben örök életet teremt, és mégis
az emberi és az örök élet továbbadását
az emberre bízta. Ahogy az ember a
saját életét, úgy az örök életet is eluta-
síthatja. Az örök élet elve a hit, átadá-
sa a misszió. Intézményesen, eszkö-
zök, anyagi erõforrások birtokában is,
de ténylegesen mindig személyesen.
Lehetséges, hogy csak egy kézmozdu-
lattal, egy mosollyal, vagy egy életen
át vállalt mindennapi életet segítõ vagy
egyáltalán lehetõvé tévõ segítségnyúj-
tással a rászorulóknak, ahol nem esik
szó teológiai kérdésekrõl. 
Mert az ember, ha el is fordult a sze-

retet forrásától, magát nem tudta tel-
jesen lerontani. Az emberi szeretet
képes a másikért halálig menõ önfelál-
dozásra. Isten ezért lett emberré.

Bitter Lajos

Nincs létra, 
amely az égig érne



A misszió szentjeiNÉPEK MISSZIÓJA • 2007. december 13

Ha valaki 1530-ban a baszk
származású nemes ifjúnak,
az alig 24 esztendõs Fran-
cisco de Jassu y Javiernek,

aki a párizsi egyetemen éppen ma-
giszteri fokozatot szerzett, azt mond-
ta volna, hogy nevét évszázadokon át
emlegetni fogják az egész világon, lel-
ke legérzékenyebb pontját találta vol-
na el. Nemesi származását nagyra
tartó büszke ember volt ugyanis, aki
dicsõségre vágyott.

S mégis, a nagyravágyó Francisco
1552-ben, fõúri kastélyoktól és egye-
temi elõadótermektõl, de még Euró-
pától is távol, egy kis sziklás szigeten,
Kína partjai elõtt halt meg, miközben
szíve legfõbb vágya az volt, hogy be-
juthasson Kínába. A fiatalon áhított
megbecsülés mégsem maradt el: Xa-
véri Ferencet 1622 óta szentként tisz-
teljük, 1927 óta pedig a földkerekség
minden misszióját az õ oltalmában
tudhatja az egyház.
,,Mit számít az embernek, ha az

egész világot megnyeri is, de a tulaj-
don lelkének kárát vallja?’’ – e krisztu-
si szó hatására tagadta meg minden
földi vágyát Ferenc, és honfitársa,
Loyolai Ignác társaságához csatlako-
zott. 1534. augusztus 15-én Ignáccal
és öt hasonló gondolkodású társukkal
együtt letették a szegénységi és tisz-

tasági fogadalmat. Megfogadták, hogy
elzarándokolnak a Szentföldre, ezért
1536 telén útnak is indultak. A törö-
kök azonban az összes Szentföldre
vezetõ utat lezárták Velencében, így
ott várakoztak a körülmények javulá-
sára, 1537. június 27-e után már fel-
szentelt papokként.
1538 novemberében arra kérték a

pápát, hadd változtassák meg foga-
dalmukat, s a szentföldi zarándoklat
vállalása helyett a pápa iránti tökéle-

tes engedelmesség-
re kötelezhessék
magukat. Így alakul-
hatott meg Ignác
vezetésével a jezsu-
iták rendje, a Jézus
Társasága.
1540 tavaszán III.

Pál pápa a Társa-
ságból két szerze-
test Írországba, má-
sik kettõt Portugál-
Kelet-Indiába kül-
dött. Egy testvér
helyett, aki megbe-
tegedett, Xavéri Fe-
renc kapott megbí-

zást Indiába. 1541 áprilisában már a
Távol-Kelet pápai legátusaként hagyta
el a lisszaboni kikötõt. Tizenhárom
hónap múlva érkezett meg Goába.
Maga köré gyûjtötte a város gyerme-
keit és a felnõtteit, katekizmusra taní-
totta õket, prédikált nekik, gyónta-
tott, s mindent elkövetett azért, hogy
a lélekben elhanyagolt híveket életre
serkentse.
Szeptember végén újra hajóra szállt,

és a Comorin-fok körül élõ, húszezer
– korábban megkeresztelkedett –
gyöngyhalásznak tanított katekiz-
must. A halászok közül tízezret õ ma-
ga is megkeresztelt. Maradni azonban
nem maradhatott, mert a Jóremény-
ség fokától Kínáig terjedõ területre
szólította legátusi megbízatása.
A nagy terület következtében Ferenc

állandóan úton volt. 1547-ben egy

utazásból megtérve Malakkán hallot-
ta, hogy új szigeteket fedeztek föl a
Kínai-tengertõl keletre: Japánt. Ferenc
a Malakkába menekült japánokat ma-
ga mellé vette, s megtanította nekik a
keresztény hitet, meg is keresztelte
õket. Közben megérlelõdött benne a
terv, hogy ezzel a három új keresz-
ténnyel fölkeresi Japánt, hogy ott is
hirdesse az evangéliumot. 
A legenda szerint Ferenc birtokában

volt a nyelvek adományának, levelei
viszont épp arról tanúskodnak, hogy
nagy nehézségei voltak, fõleg a japán-
nal. Itt Ferenc két évet töltött, ezeröt-
száz embert keresztelt meg. Kis szám
ez a másutt megtértekkel szemben,
de fontos felismerésre vezette Feren-
cet: egy Japánhoz hasonlóan magas
kultúrájú országban a missziót más-
ként kell irányítani, mint a mûveletle-
nebb népek körében. Alkalmazkodni
kell, ismerni kell a nyelvet és az érint-
kezési formákat. Arra is rájött, hogy
Japán a kínai kultúra örököse, ezért
Kínába is el akart jutni evangelizálni.
1552 áprilisában újra útra kelt. Ma-

gányosan próbált a Kanton közeli kis
San Csao sziklaszigetrõl bejutni az
országba. A szigeten láz támadta
meg, és szervezete a hosszú utazások
és a kíméletlen munka után már nem
volt ellenálló. 1552. december 3-án
meghalt.
Xavéri Szent Ferenc a jezsuita misz-

szió tulajdonképpeni megalapítója,
ugyanakkor az újkori misszió történe-
tének legnagyobb alakja is volt. Ün-
nepét 1623-ban, a szentté avatását
követõ évben fölvették a római nap-
tárba, december 3-ra.

Agonás Szonja

Xavéri 
Szent
Ferenc

Feszti Masa festménye. Pesti Jézus Szíve-templom
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Gyümölcsoltó ünnepén a
kotlósunk szokatlanul ko-
moly arccal ült a fészkén. A
nyakát összehúzva tartot-

ta. A szeme karikákban égett.
A fészek csipogott. A tojásokból öt

kis sárga csibe bújt elõ, olyanok, mint
a kanárimadarak. Tegnap még fehér,
mozdulatlan, élettelen tojások; ma
élõ, mozgó madárkák, akik kíváncsian
néznek rám fényes kis fekete szemük-
kel, akik örülnek a világosságnak meg
az életnek, akik másnak semmiségek,
nekem kedvességek.
A tyúk azért volt olyan komoly.
Vagy három hét óta ül már a tojá-

sokon. Honnan tudja az az együgyû
tyúk, hogy az õ szívének melegségé-
nél csirke lesz a tojásokból? Honnan
tudja, hogy a gazdasszonyban meg-
bízhat, mikor a fészket készíti neki
és mikor elszedi abba a gyékényko-
sárba a kikelt csirkéket? Miért tûri
ezt békén? Miért nem tûri az ide-
gent, a kutyát, a macskát, a másik
tyúkot?
De ami a legnagyobb, honnan tudja

az a tyúk, hogy a tojásait a kellõ idõ-
ben, a kellõ órákban, a kellõ vigyáza-
tossággal meg kell forgatni? Akik az
elsõ géptyúkot szerkesztették – a
csirkeköltõ gépet –, nem tudták. Min-
den tojásból nyomorék csirke bújt elõ,
ki sánta, ki vak, ki szárnytalan, ki cse-
nevész, vagy éppen semmilyen sem.
Sokára jöttek rá, hogy a tojásokat meg
kell idõnként forgatni. 
Ma már ezt a fõiskolákon tanítják. A

tyúk nem jár abba a tudós iskolába,
mégis tudja. De hát honnan tudja? 
Én azt gondolom, a tyúkok is beszél-

getnek. 
Amint kapirgálnak a kertek alján,

hallani vélem a beszélgetésüket:
–  Hogy vagy, tyúkanyó? Lesznek-e

tavasszal csirkéid?
–  Még nem tudom. Tavaly szeren-

csétlen voltam: egyet a héja vitt el,
hármat a macska, egyet elvesztettem,
kettõ a vízbe fulladt. Sok szomorúság
ez egy anyának.
– Sok.
– Sok. 
– Hopp, egy giliszta...

Egyszer csak a tyúk betotyog a
konyhába és elkezd tyúknyelven je-
lentkezni, könyörögni, követelni:
– Vaty, vaty, adjátok elõ a tojásai-

mat! Ki akarom költeni õket!
S beül a kosárba, amelyikbe tojni

szokott és várja a tojásokat. Tyúkanyó
jogos követelésére az a felelet, hogy
kiröpítik az udvarra.
–  Tessék folytatni a hivatalos mûkö-

dést!
Azonban a tyúkanyó visszajön, kö-

vetelõzik. Ha megkönyörülnek rajta,
és tesznek alája tizenöt-húsz tojást,
boldogan elhelyezkedik és hozzáfog a
költéshez.
Milyen büszke aztán, mikor elõször

sétálhat ki csirkéivel a napsugártól me-
leg udvarra. Amerre megy, szinte gu-
rulnak utána a kis sárga, eleven göm-
bök. Tyúkmama szeretõ gondossággal
szólogat nekik: kott-koty – ami bizo-
nyára annyit tesz: erre, erre! A csibék
pedig éretlen, vékony hangon felelget-
nek: csip-csip, ami meg bizonyára csak
afféle értelmetlen gyerekbeszéd.

(Gárdonyi Géza nyomán)

Védõszentek fejtörõ
1. Ki az újságírók védõszentje?

A. Xavéri Szent Ferenc
B. Assisi Szent Ferenc
C. Szalézi Szent Ferenc

2. Ki a hitterjesztõk védõszentje?
A. Loyolai Szent Ignác
B. Xavéri Szent Ferenc
C. Szent Benedek

3. Ki a szemináriumok védõszentje?
A. Boromei Szent Károly
B. Keresztes Szent János
C. Szent Bernát

4. Ki a szembetegek védõszentje?
A. Szent Rita
B. Szent Luca
C. Szent Genovéva

5. Harangozók, harangöntõk
A. Remete Szent Pál
B. Boldog Özséb
C. Remete Szent Antal

6. Ki az énekesek védõszentje?
A. Szent Cecília
B. Szent Erzsébet
C. Kortonai Szent Margit

7. Fagykár ellen ki jár közbe?
A. Szent Kelemen pápa
B. Szent Orbán pápa
C. X. Szent Piusz

8. Ki a ministránsok védõszentje?
A. Szent Kristóf
B. Szent Tarzicius
C. Nepomuki Szent János

9. Ki a fogfájósak védõszentje?
A. Szent Apollónia
B. Szent Anna
C. Szent Klára

10.  Ki a szakácsok védõszentje?
A. Szent Lõrinc
B. Nagy Szent Teréz
C. Kis Szent Teréz

11. Ki az édesanyák védõszentje?
A. Szent Anna
B. Szent Margit
C. Szent Mónika

12. Ki az ácsok védõszentje?
A. Szent Péter
B. Szent József
C. Szent Bertalan

13. Ki a környezetvédõk védõszentje?
A. Szent Ferenc
B. Szent Bernát
C. Szent Antal

Megfejtés a 2. oldalon.

Tyúk-
anyó
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Már mögöttünk
vannak az isko-
laév szép záró-
ünnepei, az el-

sõáldozás 240 gyerekkel,
melyre a gyerekek mellett a
szülõk és a tágabb család
többi tagja is eljött, és egyre
gyakrabban halljuk a kará-
csonyi énekeket a rádiókban,
az utcákon és a családi ott-
honok falain belül is. Olyan
különleges, családias hangu-
latot keltenek, miközben elõ-
készülünk a nagy ünnepre. 
Az igazi elõkészület a lelki ráhango-

lódás az ünnepre. A „karácsony a csa-
ládban” nevû programmal készülünk
elõ. Kilenc család képez egy közössé-
get, e családok a karácsony elõtti ki-
lenc napon minden este más család-
nál találkoznak. A nagy meleg és a je-
lenlevõk sokasága miatt is mindig az
udvaron találkoznak. Középen asztal
fehér terítõvel, rajta virágok között
egy szép kereszt, vagy a Szûzanya kis
szobra és mellettük égõ gyertyák.
Éneklünk, imádkozunk, felolvassuk a
kijelölt evangéliumi részletet és közö-
sen keresünk egy erényt, amit másnap
mindannyian gyakorolni akarunk.
Majd egy énekkel búcsúzunk.
A szentestét este 9-kor ünnepeljük.

Ünnepélyes bevonulás a ministrán-
sokkal, szól a zene, nem orgona, ha-
nem hárfa és gitár. Mindannyian éne-
kelünk nagy lelkesedéssel. Családias,
karácsonyi a hangulat. Az evangélium
után a ministránsokkal a templom be-
járatához megyünk és az elõre elké-
szített, fehér lepedõn, párnácskával
letakart Kisdedet gyertyafény kísére-
tében az oltárhoz hozzuk. Közben
éneklik: Noche de paz, noche de
amor... Csendes éj, szentséges éj.
Majd a mise után mindenki megcsó-
kolja Jézuska szobrát. Egyszer egy ki-

rúzsozott ajkú hölgy lángoló vörös
foltot hagyott Jézuskán, de jött utána
a férje, az meg hatalmas szakállával
letörölte. 
Fenyõfa nincs Paraguayban, helyette

minden házban kukoricaszárból épí-
tett barlangot csinálnak, benne a já-
szol, rengeteg gyümölcs és a gyerekek
babái és játékállatai: kutya, krokodil...
Mi, papok a plébánián ünnepeltünk a

szakácsnõvel és az õserdõbõl magam-
hoz vett három indián kisgyermekkel.
Papának szólítottak a gyerekek, és visí-
tottak az örömtõl, amikor a barlang-
ban meglátták az ajándékot. Alig tud-
ták kivárni, hogy felbonthassák a do-
bozokat. Nagy volt a meglepetés, hi-
szen kint az õserdõben sohasem kap-
tak ajándékokat. Az egyik megkérdez-
te: „Papa, honnét tudta Jézuska, hogy
nekünk erre szükségünk van?” „Látod,
lányom, Jézuska mindent lát és min-
dent tud – válaszoltam –, és nem fe-
ledkezik meg rólunk. Most, hogy min-
dent megcsodáltunk már és nagyon
örülünk az ajándékoknak, adjunk hálát
Jézuskának, és kérjük, hogy ne feled-
kezzen meg a világ szegény, elhagya-
tott gyermekeirõl sem, hogy õk is
örülhessenek a karácsonynak és az
ajándékoknak, mint ti itt a plébánián.”

Vilmos atya

Földrajzi fejtörõ
1. Ki Norvégia védõszentje?

A. Szent Brigitta
B. Szent Olaf 
C. Szent Erik

2. Ki Sri Lanka (Ceylon) védõszentje?
A. Szent Lõrinc
B. Szent Imre
C. Szent Szaniszló

3. Ki nem Olaszország védõszentje?
A. Sziénai Szent Katalin
B. Szent Klára
C. Assisi Szent Ferenc

4. Ki Örményország védõszentje?
A. Keresztes Szent János
B. Keresztelõ Szent János
C. Világosító Szent Gergely 

5. Ki nem Németország védõszentje?
A. Szent Bonifác
B. Szent Henrik
C. Szent Mihály arkangyal

6. Ki Kis-Ázsia védõszentje?
A. Máté evangelista
B. János enavgelista
C .Fülöp apostol

7. Ki Korzika védõszentje?
A. Szeplõtelen Fogantatás
B. Szent Bernadett
C. Szent Ferenc király

8. Ki nem Spanyolország védõszentje?
A. Idõsebb 

Szent Jakab apostol 
B. Nagy Szent Teréz
C. Loyolai Szent Ignác

9. Ki Kína védõszentje?
A. Szent Pál
B. Szent József
C. Xavéri Szent Ferenc

10. Ki Dél-Amerika védõszentje?
A. Limai Szent Róza
B. Alkantarai Szent Péter
C. Nepomuki Szent János

11. Ki Bogota védõszentje?
A. Páduai Szent Antal
B. Gonzága Szent Alajos
C. Árpád házi Szent Erzsébet

12. Ki nem Európa védõszentje?
A. Szent Ilona
B. Szent Benedek 
C. Svédországi Szent Brigitta

13. Ki Anglia védõszentje?
A. Szent György
B. Szent Patrik
C. Szent Ágnes

Megfejtés a 2. oldalon.

A karácsony nyáron
is szép

Paraguay – Vili atya hívei körében
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