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Nepál 
A keresztény kisebbség Nepálban is

üldöztetésnek és erõszaknak van kité-
ve – jelentette ki Pius Perumana atya,
nepáli vikárius, aki egy pasztorációs
központ vezetõje a fõváros, Katman-
du közelében. A lakosság nagy része
hindu vallású, a keresztények aránya
0,4 százalék. A katolikus papok fe-
nyegetettségben élnek, a hindu fun-
damentalisták gyakran szólítják fel
õket az ország elhagyására. 2008-ban
megölték John Prakash szalézi szerze-
test, és merényletet követtek el egy
katmandui templom ellen is. A táma-
dásokkal a nepáli hadsereg gyanúsít-
ható. Céljuk, hogy egész Nepál hindu
vallású legyen.

India
Meggyilkoltak egy 39 éves papot az

India déli részén fekvõ Karnataka ál-
lamban. A tettesek ismeretlenek. A

holttestet a hívek találták meg a kö-
zelben, miután a lelkipásztor nem tért
vissza a plébániájára. Halála napján
meglátogatott néhány családot, be-
tért egy kolostorba, majd temetett.
Mindenki szerette a buzgó és a min-
dig mosolygós papot.
Az indiai egyház egynapos gyászt

rendelt el és arra kérte a hatóságokat,
folytassák a nyomozást, hogy megta-
lálják a bûnösöket, és biztosítsák a
keresztény hívek biztonságát.
Karnatakában keresztényellenes erõ-

szakhullám vette kezdetét a tavalyi,
Orissa állambeli támadásokkal egyi-
dejûleg. A keresztények óvatosak és
éberek, de továbbra is nyilvánosan
megvallják hitüket, amelyrõl számta-

lan szociális, karitatív tetten keresztül
is tanúságot tesznek.

Salamon-szigetek
Elsõsorban az ifjúsági pasztoráció és

a missziós nevelés elõsegítése érdeké-
ben érkezett két marista szerzetes
New Yorkból az óceániai  Salamon-
szigetekre. Két hónapot töltenek el ott
annak a programnak a keretében,
amelynek célja, hogy a fejlettebb és
gazdagabb országok segítsék a kis ka-
tolikus közösségeket a világ távoli ré-
szein. „Reményünket az élõ Istenbe
vetettük.” Ez volt az a központi gon-
dolat, amelyet tanároknak és kateké-
táknak „bontottak ki”, akiknek hivatá-
sa és felelõssége, hogy a hit alapjait
közvetítsék a következõ generáció szá-
mára. Az egyik kulcsszó a tanítvány
volt. A fiatalok Jézus szeretett tanítvá-
nyai és ez a bizonyosság apostolokká
teszi õket, hogy elvigyék a világba az õ
szeretet-üzenetét. A helyi egyház
nagy örömmel fogadta a misszionáriu-
sokat, megköszönve nekik a belõlük
áradó lelkesedést és az adományokat.

Kuba
„Jézussal békét és szeretetet ve-

tünk” mottóval Szent Pál alakja állt a
középpontban a Szent Gyermekség
Mûvének IV. kongresszusán, amelyet
augusztus 25. és 28. között a kubai
Camagüey-ban tartottak. Tíz egyház-
megyébõl összesen 435 gyermek és
fiatal vett részt rajta, ötvennyolc kísé-
rõvel. Elõször elzarándokoltak az Iste-
nes Szent János-templomba, hogy
Olallo testvér sírjánál imádkozzanak,
aki a szeretet és irgalmasság apostola
volt, és 2008. november 29-én avat-
ták szentté.
A kongresszus csúcspontja az volt,

amikor az ifjú missziós riporterek egy
csoportja „interjút készített” Pál
apostollal életérõl, leveleirõl és a ku-
bai fiatal misszionáriusokhoz intézett
„üzenetérõl”. Ezt este a gyermekek
közös imádsága követte. A záró is-
tentiszteleten Juan Garcia Rodriguez,
camagüey-i érsek felszólította a gyer-
mekeket, hogy legyenek misszionáriu-
sok saját családjaikban, a városnegye-
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Az elmúlt hónapokban több alkalmam is nyílt arra, hogy
újabb ismeretségekre tegyek szert, így ismét egy lépéssel
közelebbrõl ismerjem meg a magyar emberek gondolkodá-
sát hitünk dolgában.
Beszélgetéseim során gyakran éreztem, hogy sokan nem

látnak tisztán, összezavarodottak és hitük bizonytalan.
Késõbb megértettem ennek az okát: az ilyenek csak hiszik
azt, hogy hisznek. Erre a jelenségre már közel kétezer éve
figyelmeztet bennünket Szent Péter apostol: „Közöttetek is
lesznek hazug tanítók, akik veszedelmes tévtanokat ter-
jesztenek, s azt, aki megváltotta õket, az Urat, megtagad-
ják, gyors romlást zúdítva magukra. Sokan fogják követni
eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság
útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek meg-
vásárolni titeket.” (2Péter 1,3)
Kedves Testvérek! Eljött az idõ, hogy megszilárdítsuk hi-

tünket Jézus Krisztusban, az emberré lett Istenben! Õ az
Igazság és az Út, aki az igaz Istenhez vezet. Ennek megér-
téséhez szükséges a Szentlélek segítsége, aki a teljes igaz-

ság ismeretére vezet el
bennünket. Ha egyszer
már megismertük az igaz-
ságot, teljes erõvel hirdessük azt másoknak is! Ez a mi kül-
detésünk, missziónk. 
A mai világban sok a tévtanító és álpróféta, akik meglova-

golják az emberek bizonytalanságát és hiszékenységét. Ne
engedjük, hogy tévútra vezessenek bennünket! Másokat is
óvnunk kell, hiszen Krisztusban testvérek vagyunk, felelõ-
sek vagyunk egymásért, egymás üdvösségéért. 
„Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elõl hátráljon meg

a bûn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus
Szíve minden ember szívében!” (Szent Arnold Janssen)

P. Benvin Sebastian  Madassery SVD

a Pápai Missziós Mûvek igazgatója

dekben, az iskolában és a plébániá-
kon. Bátorította õket, hogy mélyítsék
el Szent Pálról való ismereteiket, és
mélyüljenek el a mai keresztényekhez
is szóló üzenetében.

Új verbita püspökök
XVI. Benedek pápa kinevezte Jhabua

és Khandwa püspökévé a verbita rend
egy-egy tagját. Devprasad Ganawa, a
bhil törzs elsõ papja és immáron elsõ

püspökének szentelése (képünkön)
2009. június 16-án volt. Mintegy
négyszáz pap, szerzetes és tízezer hí-
võ vett részt a szertartáson. A. S.
Durairaj pedig július 16-án lett püs-
pök. Leo Cornelio SVD érsek végezte a
szentelést. Közel ötszáz pap és szer-
zetes, valamint hívõk százai kérték Is-
ten áldását az új püspök életére. 

Zimbabwe
A Szentatya kinevezte a zimbabwei

Bulawayo egyházmegye érsekévé
Alex Thomas Kaliyanil verbita szerze-
test, aki 2008-ban lett a zimbabwei
verbita misszió vezetõje, amikor a
zimbabwei kerületet leválasztották a
botswanai tartományról és autonó-
miát kapott. 

Budapest
Az újonnan felszentelt Ganawa

püspök Chacko Thottumarickal-lal,
Indore püspökével Budapestre láto-
gattak szeptember 3-án. Rövid ittlé-
tük idejébe igen sûrû programot il-

lesztettek be: számos interjút adtak,
az Országházban megtekintették a
Szent Koronát és rövid városnézésen
megismerkedtek fõvárosunkkal. 
Látogatásuk második napján Erdõ Pé-

ter bíboros fogadta az indiai vendége-
ket. A Fidei Donum szellemében való
együttmûködésrõl tárgyaltak, amely-
nek keretében a magyar fõpásztor a
vendégeket újabb papok Magyaror-
szágra küldésére kérte. A fõpapi talál-
kozót a Mátyás-templomban 18 óra-
kor bemutatott szentmise követte.
(Interjúnk a 17. oldalon olvasható.)

Várjuk olvasóink véleményét 
a Népek Missziója cikkeirõl, 

valamint a misszióval kapcsolatos 
kérdéseiket is, 

melyek megválaszolására 
külön rovatot tervezünk.

Természetesen honlapunkon keresztül is
lehet üzenni, kérdezni:
www.papaimisszio.hu 

E-mail: pmmmisszio@gmail.com,
vagy Pápai Missziós Mûvek

1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
Tel.: 226-4610

Óvakodjunk a báránybõrbe 
bújt farkasoktól!
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Az ország különbözõ pont-
jairól érkezett kisebb hit-
tancsoportok (Budapest –
Hermina út, Csesznek, Fót,

Hajdúdorog, Nyíregyháza és Szek-
szárd) e néhány nap alatt igazi kis
missziós közösséggé váltak. Ez a kis
csapat alkotja a hatvan év eltelte után
újjászületett – és remélhetõleg a jö-
võben újból virágzó – magyarországi
Szent Gyermekség Mûvének magját. 
Az utazást megelõzõ hetekben a

gyermekek ismerkedtek Szent Pál éle-
tével, mélyebben megismerték a
Szent Gyermekség Mûvének lelküle-
tét, célját, megtanulták szép himnu-
szát és hitvallását. Saját imádságaik-
kal készültek a reggeli és esti közös
együttlétre, amit minden alkalommal

más-más csoport vezetett, és nem
utolsó sorban mindegyik csoport
ajándékot készített a Szentatyának.
Az egyik például az Élõ rózsafüzér za-
rándoklaton való részvételét ajánlotta
fel az utazás sikeréért, mások pedig
saját készítésû rajzukat, festményü-
ket, lakóhelyükrõl összeállított albu-
mukat vitték magukkal.
A Pápai Missziós Mûvek hazai mun-

katársai, önkéntesei, a verbita szerze-
tesek és a hozzátartozók imáikkal is
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a né-
hány nap valóban életre szóló él-
ményt adjon a gyermekeknek. 
Már az elsõ, hazai, repülõtéri találko-

zást követõen mindenki azonnal fel-
vette a Szent Gyermekség Mûve emb-
lémájával díszített zöld sapkát, amely

azután az összetartozás egyik jelképe
lett. Megérkezésünk után nem sokkal
megkezdtük az Örök Város felfedezé-
sét. Elsõként a Jeruzsálemi Szent Ke-
reszt-templomba mentünk el, ahol Jé-
zus keresztjének egy darabját és a ke-
resztre erõsített „INRI” feliratú táblát
õrzik. Majd az antik Róma nevezetes-
ségei: a Colosseum, a Forum Roma-
num és a Capitolium domb felkeresése
következett. A Via Sacrán láttuk Titus
diadalívét, ami alatt a Palesztinából
Rómába hurcolt hadifoglyokat és rab-
szolgákat vezették végig, közöttük
Szent Pétert is. Nem messze innen
pedig azt a föld alatti börtönt is,
amelyben Szent Péter raboskodott, és
a földbõl fakasztott vízzel keresztelt. 
Délután a Domitilla-katakombáknál

folytattuk a kereszténység korai törté-
neti helyszíneinek felfedezését. A kö-
zel 17 kilométer hosszú, három szin-
tû, föld alatti labirintusban megnéz-
tük a falakon a legõsibb Krisztus-
szimbólumokat, az egészen kicsi sír-
kamrákat, megcsodáltuk azt a hatal-
mas föld alatti bazilikát, amely a korai
keresztények ünnepi összejöveteli he-

XVI. Benedek: Imádkozom 
a magyar misszióért
Az Egyház legnagyobb központi segítõ
szervezete, a Pápai Missziós Mûvek
(PMM) keretén belül mûködõ és a gyer-
mekek missziós lelkületének kialakítására
törekvõ úgynevezett Szent Gyermekség
Mûve által rendezett nagy római találko-
zó pünkösd elõtti napon volt. A három-
napos eseménysorozatot a „Szent Pál
évének lezárása a missziós gyermekek-
kel” program keretében szervezték,
amelyre mintegy hétezer, 8–14 éves korú
gyermek érkezett Európa különbözõ országaiból, 
hogy találkozzanak a Szentatyával és egymással. 
Magyarországról harmincnégy gyermek utazott 
az Örök Városba P. Benvin Sebastian Madassery
verbita szerzetes, a Pápai Missziós Mûvek magyaror-
szági igazgatójának vezetésével.

Sebestyén atya üdvözli a Szentatyát
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lye volt. A katakomba kápolnájában
ünnepeltük elsõ szentmisénket Ró-
mában. Mindannyiunk számára felejt-
hetetlen marad az õsi helyszín, a ben-
sõséges ima, a gyermekek és a felnõt-
tek megilletõdöttsége.
A pénteki napot a Santo Stefano

Rotondóban tartott ünnepi szentmi-
sével kezdtük. A szentmise elején a
gyerekek átvették hivatalos tagsági
kártyájukat, valamint a missziós ró-
zsafüzért, és ezzel ténylegesen a
Szent Gyermekség Mûve tagjaivá vál-
tak. „A Szent Gyermekség Mûve a ka-
tolikus gyermekeket gyûjti Jézus köré,
hogy hozzá hasonlóan õk is szívükön
viseljék az elhagyatott és reménytelen
helyzetben lévõ gyermekek sorsát.
...Tagjai mindennap imádkoznak az
árva gyermekekért, az éhezõkért és a
beteg gyermekekért, valamint havon-
ta legalább egyszer lemondanak vala-
mi finomságról és annak árát a rászo-
ruló gyermekeknek szánják.”
Délután a Szent Péter-bazilikát te-

kintettük meg. Egy egészen rövid idõ-
re megnyitották számunkra a Magya-
rok Nagyasszonya-kápolnát, ahol
Boldogasszony Anyánkhoz imádkoz-
tunk és énekeltünk hazánkért.
Végül elérkezett a találkozó nagy

napja. Szombat reggel korán gyüle-
keztek a gyermekek a VI. Pálról elne-

vezett hatalmas, modern teremben. A
Szentatya jöveteléig vidám mûsorral,
közös énekléssel és játékkal telt az
idõ. A várt idõben a gyermekek han-
gos énekkel és kiabálással hívták a
Szentatyát: Benedetto!!! Benedetto!!!
Érkezését nagy tapssal fogadták.
Nagy kitüntetésként éltük meg, hogy

gyermekeink közül kettõ személyesen
is üdvözölhette a Szentatyát. E vá-
lasztás a születésnapját aznap ünnep-
lõ hajdúdorogi Kökényesi Tiborra, vala-
mint a Fótról érkezett Bánáti Mimire, a
csoport legfiatalabb tagjára esett. Fel-
emelõ volt látni, ahogy zöld sapkájuk-
ban a Szentatya körül ültek. Egyedül-
álló alkalom volt, hogy Tibor három-
szor is kezet foghatott vele. Elõször
egy olasz kislánnyal együtt az össze-
gyûlt közel hétezer missziós gyermek
közös ajándékát adta át a Szentatyá-
nak, majd a magyar gyerekek ajándé-
kával köszöntötte õt, késõbb pedig
Mimivel együtt kapott tõle áldást.
XVI. Benedek pápa néhány kérdést is

kapott a gyerekektõl: Gondolta-e,
hogy egyszer pápa lesz? Mit gondol,
hogyan lehet együtt élni a másfajta
gondolkodású, kultúrájú emberekkel?
Mit tehetnek a gyerekek, hogyan se-
gíthetnek a pápának? A Szentatya
mesélt gyermekkoráról, arról, hogy bi-
zony õközöttük is voltak viták, vesze-

kedések, de azután mindig kibékültek.
Ezt tanácsolta a mai gyerekeknek is.
Meg kell békülni, meg kell tanulni
együtt élni, és a legfontosabb, hogy
nem szabad, hogy harag maradjon a
szívükben. A gyermekek üdvözlése
után az õket kísérõ papok közül is né-
hányan köszönthették a Szentatyát,
közöttük volt Sebestyén atya is. A
Szentatya tudta, hogy Magyarország-
ról érkezett: „Imádkozom a magyar
misszióért” – mondta.
A program délután a falakon kívüli

Szent Pál-székesegyházban folytató-
dott. Itt Ivan Dias bíboros, a Népek
Evangelizációja Kongregációjának pre-
fektusa a találkozón részt vett összes
pap kíséretében ünnepi szentmisét
mutatott be. Felemelõ érzés volt szá-
munkra, hogy ott az evangélium Se-
bestyén atya tolmácsolásában, ma-
gyar nyelven is felhangzott. 
Utunk során végig úgy éreztük, hogy

a Gondviselés kegyelme és a Szentlé-
lek ereje kísér bennünket. Isten áldása
legyen a kis missziósok életén!

Kaufmann Mária

A missziós gyermekek 
római utazásáról, 

és a Szent Gyermekség Mûve
újjászületésérõl készült 

két és fél órás DVD 
megrendelhetõ 

a pmmmisszio@gmail.com 
e-mail címen vagy 

a 226-4610-es telefon- 
és faxszámon, illetve 

a honlapunkon keresztül. 
A DVD ára 2000 Ft/db.
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Ezrek ajkán,
ezer nyelven...
A lelkes gyerekcsapatnak öt tagja a nyíregyházi, öt pedig a hajdúdorogi görög

katolikus általános iskolából utazott Rómába.
Mielõtt útra keltünk, Attila atya a templomban megáldotta a kis zarándokokat

és kísérõiket. Velünk imádkozott igazgatónõnk és a szülõk is. 
Izgalmas dolog volt repülõn utazni, de mindezt felülmúlta a sok szép látniva-

ló és lelki program. Érkezésünk délutánján, a Domitilla-katakombák egy pici ká-
polnájában tartott szentmisén Sebestyén atya arra buzdított bennünket, hogy
mint az elsõ keresztények, legyünk mi is alapkövek egyházunkban, adjunk re-
ményt hazánknak. 

Másnap a Santo Stefano Rotondo oltárára terített magyar
zászló mellett a szentmise végén Sebestyén atya minden gye-
reket név szerint szólított ki, megáldotta õket, és így hivatalo-
san is kis misszionáriusok lettek. 
Programunkból nem hiányozhatott a Szent Péter-bazilika

megtekintése. Áhítattal vonultunk el II. János Pál pápa sírem-
léke elõtt, majd bemehettünk a Magyarok Nagyasszonya-ká-
polnába, ahol imádkoztunk hazánkért. 
Mély élményt jelentett a Szentatyával való találkozás. A há-

laadó szentmisére a Szent Pál-székesegyházban gyûltünk
össze zarándoktársainkkal. Itt megtapasztalhattuk a világegy-
házhoz való tartozást, hisz „ezrek ajkán, ezer nyelven” szólalt
meg az ima.
Különleges ajándékként fogadtuk, hogy az éppen Rómában

tartózkodó Kocsis Fülöp püspök atya szoros programja ellené-
re fontosnak tartotta a velünk való találkozást. Elvitt minket
egy jó fagyizóba, s útközben városismertetést tartott nekünk. 
Apró mozzanatokat is élményként õrzünk. Ilyen a másik se-

gítése, figyelmeztetése, mosollyal való bíztatás a következõ lé-
pésre. Új barátságok, kapcsolatok. Mennyi hozadéka van egy
ilyen zarándokútnak! Imádkozzunk a gyerekekért, hogy találják
meg és töltsék be hivatásukat, járjanak kis misszionáriusként a
világban, tudva és merve mindig kimondani az igent! 

Matavovszky Györgyné kísérõ tanár, Nyíregyháza

Indulás elõtt már tudtuk, hogy a
Szent Gyermekség Mûve a háború
elõtt már mûködött Magyarországon,
de betiltották. Most újjáalakul, és mi a
tagjai leszünk.
Róma nagyon szép város. Sok helyet

és templomot megnéztünk. A Szent
Péter-bazilikában például elõször a
pápák és Szent Péter apostol sírját.
Az a megtisztelõ feladat jutott ne-
künk a zarándoktársammal, hogy II.
János Pál pápa sírjához a virágot mi
helyezhettük el. A Santo Stefano
Rotondóban ünnepélyes keretek kö-
zött megkaptuk az ötszínû rózsafü-
zért, ami az öt földrészt jelképezi, és
a Szent Gyermekség Mûve tagkártyát.
Most már mi is misszionáriusok va-
gyunk, és a hitet kell „hazahoznunk”
Magyarországra. 

Kis missz
lettem
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Szent Péter sírjának közelében tartották a Pápai Missziós Mûvek igazgatói
szokásos, éves konferenciájukat. Összesen 124-en jöttek össze, a világ minden
tájáról.

Ivan Dias bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregáció prefektusa tolmácsol-
ta XVI. Benedek pápa üzenetét, amely a PMM kiemelt szerepét hangsúlyozta a
népek evangelizációjában. A pápa köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a
missziót és a Pápai Missziós Mûveket önkéntesként és szeretetszolgálatban
segítik. Dias bíboros beszédében nyomatékosan felhívta a figyelmet a Kínában
és Vietnamban mûködõ egyházak súlyos helyzetére. A régóta tartó üldöztetés
ellenére is mindkét országban gyarapszik a hívek száma. Nagy szükségük van

az Anyaszentegyház segítségére mind lelki, mind anyagi
értelemben – mondta. Emellett kifejtette a missziós hiva-
tások, a papok missziós felkészültségének fontosságát,
valamint a missziológiának a papképzésben betöltött ki-
emelt szerepét is. 
A szekcióüléseken kiemelt téma volt a kommunista orszá-

gokban mûködõ PMM nemzeti igazgatóságainak helyzete.
Úgy látták, ezekben is sürgetõ szükség van a megalakulá-
sukra/újjáalakulásukra, hiszen ez hozzájárulhat a papi és a
hitoktatói képzéshez is, melynek következtében a helyi
egyházakban megerõsödhet a missziós gondolkodásmód. 
A konferencia résztvevõi különösen nagy örömmel fogad-

ták, hogy Magyarországon hatvan év után újjászervezõdik
a Szent Gyermekség Mûve. Biztosították a magyarokat ar-
ról, hogy figyelemmel és imáikkal kísérik ennek a misszió-
nak a terjedését. Isten áldását kívánva köszöntötték a tá-
volból is a magyar püspöki konferencia tagjait, a papokat és
mindazokat, akik a Szent Gyermekség küldetésében részt
vesznek.
Az egyik legsúlyosabb kérdés, amellyel a konferencia

hosszasan foglalkozott, amirõl a missziós képzés, illetve a
gyakorlat szempontjából tárgyalt, az a szekularizáció erõ-
södése volt. Ez a jelenség azonban – más perspektívából
tekintve – az egyház számára lehetõségként jelenik meg,
hogy egységben, közös erõvel harcoljon a közös ellenség
ellen. Ily módon a PMM nagy feladata az evangéliumi érté-
kek és missziós lelkület továbbadása Isten népének.

zionárius
Különleges volt a hangulat, amikor

vártuk a Szentatyát, megérkezéséig
bohócok és énekesek szórakoztatták
az Európából összegyûlt gyermekeket.
Nemsokára behozták a pápa székét,
majd bejöttek a svájci gárdisták, és
utána megjelent a pápa! Hófehér ruhá-
jában olyan volt, mint egy jóságos
nagyapa. Mindenki tapsolt, lengette a
zászlókat, felállt a székre és kitörõ
örömmel ünnepeltük. Néhány szeren-
csés gyerek kezet is foghatott vele. Ez-
után mesélt nekünk a gyermekkoráról,
amit egy kis faluban töltött. Mondta,
hogy tisztelték és szerették a pápát,
de számukra elérhetetlen messzeség-
ben volt. Nem is gondolta, hogy egy-
szer majd õt választják meg pápának. 
Sohasem felejtem el ezt a csodálatos

zarándoklatot. Boldog vagyok, hogy
ezen az úton mint a kertvárosi egy-
házközség tagja vehettem részt.

Nádasdi Réka, Görög Katolikus 
Általános Iskola, Hajdúdorog

Egy hittel 
telibb világért
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Indiából érkezett profi és amatõr táncosok, zenészek, valamint magyar néptánc együttesek adtak nagysikerû mûsort
azon a jótékonysági célú, indiai–keralai kulturális esten, amelyet a Magyar–Malayali Egyesület szervezett az Európában
élõ, Keralából származó indiai vendégek és a magyar érdeklõdõk számára. 
Kerala India legdélibb állama. Lakóinak többsége szír-malabar katolikus, akik a malayalam nyelvet beszélik. A különbözõ

országokban letelepedett keralaiak évente más-más európai városban találkoznak. Budapesten elsõ alkalommal, május vé-
gén került sor a nemzetközi kulturális estre a Szent Imre Gimnázium dísztermében. 
Az ott összegyûlt adományokkal a Pápai Missziós Mûvek – a Csángó Oktatási Program keretében – a lészpedi gyerme-

kek tanulási költségeit támogatta.

Különleges kulturális est

Személyes találkozások
A verbita rend Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házába, Budatéténybe 

(Budapest, XXII. ker. Bajcsy Zsilinszky út 3-5.) 
szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklõdõket a misszionáriusokkal és a missziós munkával való ismerkedésre. 

(A helyszín megközelíthetõ a Móricz Zsigmond körtértõl a 33-as busszal a Jókai utcai megállóig, 
onnan pedig a 150-es busszal a Kápolna utcáig).

Minden hónap utolsó vasárnapján 14 órától az Ifjúsági Világmissziósok találkozója 
(érdeklõdni, jelentkezni a kisskinga89@yahoo.com e-mail címen lehet)

Missziós Barátok találkozója (korhatár nincs)
Program: 17.15 – kezdés • 18.00 – szentmise a kápolnában • 19.00 – elõadás (missziós arcélek, 

tapasztalatok, lehetõségek) • 20.00 – agapé
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Az eseményen ebben az évben – újdonságként – egy
másfajta rendezési elv érvényesült. A szervezõk a temp-
lomkertet kisebb területekre osztották fel, amelyekben a
csoportok egy-egy szakpasztorációhoz kapcsolódóan –
család, ifjúság, papi és szerzetesi hivatás, misszió,
karitász, iskolák – mutatkoztak be. Ez kitûnõ keretet biz-
tosított a missziós munka bemutatására.
Fiatalok és idõsebbek egyaránt érdeklõdtek a még mindig

szokatlan név – Pápai Missziós Mûvek – láttán. A kíván-
csiskodó kérdésekbõl komoly beszélgetések alakultak ki a
PMM munkájáról. Az odalátogatók azt is megtudhatták,
hogy négy ágazata közül kettõ (Hitterjesztés Mûve,  Szent
Péter Apostol Mûve) eredetileg laikusok kezdeményezésé-
bõl fejlõdött pápai státuszú szervezetté; valamint azt is,
hogyan tudják a hívek imáikkal, anyagi támogatásukkal se-

gíteni a missziókat, a misszionáriusok munkáját, és a papi,
szerzetesi hivatásra felkészítést az úgynevezett „harmadik
világbeli” országokban. 
A sátor látogatói közül sokan megnézték az asztalokra ki-

rakott missziós rózsafüzéreket, amelyeken az egyes tizedek
különbözõ színe az egyes világrészeket jelölik. Lelkesen vit-
ték magukkal a kikészített ismeretterjesztõ anyagokat is.
Ugyancsak sokakat vonzott a folyamatos filmvetítés,
amely az európai Missziós Gyermekek Társaságainak római
találkozóját mutatta be.
Jólesõ érzés volt tapasztalni, hogy az emberek nyitottak a

világegyház eseményei iránt, érdekli õket, hogyan élnek,
gondolkodnak, élik meg hitüket a katolikus hívõk a világ
más országaiban, távoli földrészeken, és szeretnének ezek-
rõl többet megtudni.

Hajós Katalin

Küldetésben járunk
Missziós szolgálatunk segíti összegyûjteni az Úr szétszórt
gyermekeit, hogy Isten népévé legyenek. Szívbõl köszönünk
minden lelki és anyagi támogatást. Isten fizesse meg sok-
szorosan!

PPÁÁPPAAII MMII SS SS ZZ II ÓÓ SS MMÛÛVVEEKK

1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. • Tel.: 226-4610
Számlaszámunk: 11600006-00000000-27778649

A Karizmák ünnepén

Bélyeggyûjtés a missziók javára
Azok a testvérek, akik bélyeggel szeretnék támogatni 

a missziót, küldjenek bélyegeket a címünkre!
VÁRJUK OLYAN SEGÍTÕTÁRSAK JELENTKEZÉSÉT, 

AKIK AZ EDDIG KAPOTT RENGETEG BÉLYEG
FELDOLGOZÁSÁBAN, RENDSZEREZÉSÉBEN

RÉSZT TUDNÁNAK VENNI.
Pápai Missziós Mûvek

1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. • Tel.: 226-4610

A Pápai Missziós Mûvek – idén elõször –
külön sátorral jelentkezett a máriaremetei
kegytemplom kertjében, a pünkösdhétfõn
megrendezett Karizmák ünnepén.
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Amióta itt szolgálok, sokat hallot-
tam a messzi távolban élõ „elcsán-
gált” magyarokról. Láttam filmet is
róluk, részt vettem csángó programo-
kon, melyeket Budapesten a Kereszt-
szülõk a Moldvai Csángó Magyarokért
Egyesület szervezett. Tavaly meg is
hívtam õket a missziós ünnepünkre,
amelyre el is jöttek, és rendkívül nagy
élményt nyújtottak az ünnepségen.
Akkor ígértem meg nekik, ha idõm en-
gedi, és ha sikerül megkapnom a vízu-
mot (indiai állampolgár vagyok), akkor
azonnal meglátogatom õket. Így
Gyöngyössy Lajossal, az egyesület ala-
pítójával együtt tizenketten indultunk
útnak. 
A határon kisebb-nagyobb problé-

mák adódtak, de az Úr megsegített,
és így sikerült átjutnunk a másik ol-
dalra. Az elsõ szálláshelyünk Szat-
márnémeti volt. Másnap este érkez-
tünk meg Csíkszeredába. Következõ
nap reggel a csíksomlyói kegytemp-
lomban koncelebráltam a ferences
szerzetesekkel, amely megható él-
mény volt számomra. Reggeli után
tovább indultunk Lészped felé, ahol
ebédre vártak bennünket. Az út igen
nehéz volt, így csak estefelé érkeztünk
meg. A tanító bácsi, Márton Attila
várt bennünket, aki segített megke-
resni szállásunkat a családoknál, akik
nagyon vendégszeretõk voltak. Elein-
te nehéz volt megérteni, amit mond-
tak, de nemsokára belejöttem.

Közben barátkozni próbáltam a gye-
rekekkel. Amikor a közelükbe men-
tem, elfutottak tõlem és messzirõl
néztek rám, mintha valami furcsasá-
got látnának. Csillogtak-villogtak a
szemeik. A szomszéd házakból is jöt-
tek, amikor hallották a hírt, hogy itt
van egy fekete bajuszos, szakállas pap
bácsi. Messzirõl kukucskáltak. Akkor
eszembe jutottak Lajos szavai: na-
gyon szeretik a csokoládét. Bemen-
tem a szobámba, elõvettem a táskám-
ból néhányat és ezzel kínáltam õket.
Erre aztán lassan elindultak hozzám.
Próbáltam egy pár szót mondani ne-
kik, õk meg apró csángó szavakkal vá-
laszoltak. Nem tudtak nagyon csángó
magyarul sem, inkább románul be-
széltek. Sikerült annyira megbarátkoz-
ni velük, hogy együtt hintáztunk az
udvaron. Öröm volt látni a gyermekek
egyszerûségét. Nosztalgiával emlé-
keztem gyerekkoromra. 

Falvak, természet
Végigjártunk több falut. Közülük né-

hányat említenék: Lészped, Klézse,
Pusztina, Magyarfalu, Gyimesfelsõlok.
Mindenhol nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Ahogy láttam, Pusztina
és Klézse le van maradva a többihez
képest. Szegényebbek az emberek,
egyszerûbbek a körülményeik. Ennek
ellenére jó szívvel és boldogan fogad-
tak bennünket, és odaadták, amijük

volt. Egyszerû ételeket kaptunk, de
nagyon finomak voltak, mert sok sze-
retet volt bennük. 
Sok helyen a természet szépsége

dél-indiai szülõföldemre hasonlított,
az utak pedig, mintha Kelet-Indiában
lennének: sok por, kövek, harminchét
fok. Örülök, hogy Isten segítségével
végig tudtuk küzdeni ezt a pályát.

Lelki benyomásaim
Bárhova is mentünk, a templomok

nagyon tiszták és szépen gondozot-
tak voltak.
Részben ez is mutatja az emberek

lelki életét. Amikor megérkeztünk
Lészpedre, Gyöngyössy Lajossal elmen-
tem a helyi plébánoshoz, aki ismerte
Lajost, engem azonban nem. A plébá-
nos tudott magyarul, de nem beszélt
velünk ezen a nyelven. Nem volt haj-
landó tárgyalni arról sem, hogy mikor
tudnánk magyar misét tartani a cso-
portnak. Azt éreztem: „Övéi közé jött,
és az övéi nem fogadták be”. A vasár-
napi búcsún koncelebráltam, mivel
nem engedte, hogy külön magyar mi-
se legyen. A mise románul volt, én
magyarul mondtam magamban a szö-
veget. Sok pap volt, köztük négy vagy
öt csángó pap is, de senki nem állt ve-
lem szóba, mindenki románul beszélt.

Csángóföldi utazásom
Kék ég, zöld fák, szívtágító levegõ és mosolygós arcok
fogadtak Csángóföldön. Igen nehéz volt az út, de
amikor láttam a „csángó szépséget”, minden fáradt-
ságomat elfelejtettem. Megvalósult az álmom, hogy
egyszer néhány napot eltölthessek a csángó magya-
rok között. 
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Imádkoztam értük. Az ünnepi szent-
mise után mindegyik papot meghívták
a plébániára ebédre, de engem nem. Ez
nagyon fájt az eltaszítás miatt. 
Csodálatos az Isten, õ látja a szí-

vünket, ismeri a gondolatainkat, az
érzéseinket, és mindig segít, amikor
bajban vagyunk. Százszorosan adja
azt, ami az õ misszionáriusainak kell.
Mert tudja jól, hogy mindent ott-
hagytam érte. Szüleimet, testvérei-
met, a rokonaimat, barátaimat, min-
dent. Ilyen érzésekkel jöttem ki, ami-
kor a következõ eset történt: ott várt
négy apáca, és közülük hárman Indiá-
ból, ráadásul mind a három a falum-
ból! Döbbenetes volt látni õket
Lészpeden, mivel nem is hallottam,
hogy ott élnek. Isten befogadott en-
gem nagyobb szeretettel, és elém jött
az apácák alakjában. Nagyon nagy
szeretettel meghívtak ebédre, nem-
csak engem, hanem azokat is, akik ve-
lem voltak. Isten soha nem hagyja
cserben azt, akit meghívott. 
Amikor a következõ nap Pusztinába

érkeztünk, elõször bementünk a plé-
bánoshoz, megbeszélni vele a magyar
szentmisét. Mindenben megegyez-
tünk, de amikor eljött a mise ideje,

addigra egy budapesti gyerekcsoport
is odaért, és a majdnem teli templo-
mot látva zavarba jött, majd közölte
velem: nem engedi, hogy megtartsam
a misét. Csak a csoport tagjai legye-
nek ott, a többieknek ki kell menni a
templomból. Azt válaszoltam a plé-
bánosnak, hogy egy hívõt se tudok ki-
zavarni az Isten házából. Aztán elkö-
szöntem és mondtam neki, hogy ak-
kor majd egy fa alatt bemutatom a
szentmisét. Már majdnem eljöttem,
amikor a kántoron keresztül meg-
üzente, hogy misézhetek a templom-

ban. Nagyon nehéz volt megérteni
ezeket a dolgokat. Késõbb megtud-
tam, hogy a csángó magyarok között
sincs egység, vannak, akik szeretné-
nek magyar szentmisét és vannak,
akik nem. Megértettem, amit Krisztus
is mondott: „Minden önmagával
meghasonlott ország elnéptelenedik,
minden önmagával meghasonlott vá-
ros vagy ház elpusztul”. Megtapasz-
taltam, milyen elengedhetetlenül fon-
tos lenne számukra is az egyetértés.

P. Benvin Sebastian Madassery SVD

Szent Erzsébet Gimnázium 
– Gyimesfelsõlok

Az indiai kulturális esten  összegyûlt adomány átadása Márton Attila lészpedi tanító bácsinak



Legyél ajándék! Így bíztatta Márfi
Gyula veszprémi érsek atya a gyere-
keket azon a szentmisén, amelyet a
Pápai Missziós Mûvek Szent Gyer-
mekség Mûve közössége elõtt muta-
tott be nyáron, Cseszneken. A gyer-
mek Isten ajándéka, áldás, akit felké-
szülten, áldott állapotként várva, há-
lával fogadva válik a nõ édesanyává
és a férfi édesapává. Hogyan legyenek
Isten szeretetének jele, hogyan mu-
tassák meg a család és a gyermek iga-
zi értékét értékvesztett világunkban –
erre készültek Szent Pál kis misszio-
náriusai, akik a Szentatyánál történt
római látogatás után most elõször
találkoztak. 
Missziós ország lettünk, a szó min-

den értelmében: a hasznosság elve
szegénységet és megkülönböztetést,
a ráció „istenítése” az erkölcsiség el-
vesztését hozta magával. Meg kell
tanítanunk az új generációknak a
másokra való odafigyelés, a szolidari-
tás, a segítségnyújtás személyiség-
és közösségépítõ erejét, fontosságát.
Ezt a feladatot vállalta magára a
Szent Gyermekség Mûve és annak
magyarországi vezetõje, a verbita Se-
bestyén atya.

Szikrázó augusztusi hõség és napsü-
tés fogadta az ország különbözõ ré-
szeibõl érkezõ gyerekcsoportokat a
cseszneki plébánián. A sokasodó zöld
sapkák látványa szép emlékeket idézett
fel: a vidám, színes csapatot Róma
nyüzsgõ forgatagában. A Bakony sze-
líd hegyei között megbúvó Kisbükk-
majorban lakva hamar megbarátkoztak
a gyerekek a közelben lévõ szelíd lovak-
kal és a szamarak érdeklõdõ közeledé-
sével, a bárányok puha gyapjával, a vi-

dám, mozgékony kecskenyájjal, a pá-
vák, és háziszárnyasok közelségével. 
Az elsõ délutánon a hatalmas közös

élmény, a római út emlékeit elevení-
tettük fel, megnéztük az ott készült
filmet, képeket. Vacsora után a cso-
portok közös munkával elkészítették
írásos élménybeszámolóikat, amelye-
ket másnap a szentmisében a kenyér
és bor mellett az oltárra helyeztek.
Másnap délelõtt érsek atya fogadá-

sára és a szentmisére készültünk. Az

Ajándék 

Márfi Gyula veszprémi érsek a Szent Gyermekség Mûve tagjaival
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A missziós gyermekcsoportok vezetõi
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örökké vidám Konrád, a fóti csoport
kísérõje tanítgatta elmaradhatatlan
gitárjával kísérve az énekeket, és ezzel
együtt a vidámságot, a nevetni tu-
dást, az igazi örömöt, nemcsak a gye-
rekeknek, hanem felnõtt kísérõiknek
is. Nagy-nagy örömmel fogadtuk a
Veszprémi Egyházmegye fõpásztorát.
Megtapasztaltuk, hogy nagy jelentõ-
ségûnek érez minden kezdeményezést
az eljövendõ nemzedékek Istenhez
vezetésében. 
Szentbeszédében hangsúlyozta,

hogy minden gyermeknek joga van
szeretetben foganni, megszületni,
családban egészségesen felnõni, hit-
ben és mûveltségben fejlõdni. A
gyermek áldás és ajándék! „Gondol-
játok át, mennyire vagytok ti ajándék
családotok, környezetetek, hazátok
számára! Legyetek ajándék! Vigyétek
hírét bátran hiteteknek, mondjátok el
a többi gyereknek, akik nem hitben
élnek, hogy õk is értékek, akiket nem
szabad kiszolgáltatni mindenféle bû-
nös, haszonszerzés céljait szolgáló

érdekeknek” – mondta. Számos állat
és növény védelmét törvényekben
védik, de a gyermekek jogairól alig le-
het hallani. Van tehát tennivaló! –
bíztatott érsek atya, nagy erõt adva
ezzel a kis misszionáriusoknak és fel-
nõtt segítõiknek. 
A szentmise után sem hagyta magá-

ra élettel teli kis csapatunkat. A ven-
déglátóinktól, a Hegyi családtól ka-
pott bõséges és finom ebédet is kö-
zöttünk fogyasztotta el. A délutáni
program ismét különleges volt. A Pá-

pua Új-Guineából hazatért verbita
misszionárius, Imre atya tartott él-
ménybeszámolót, amit sok képpel és
történettel színesített. A gyerekek
nagy figyelemmel és lelkesedéssel
hallgatták szavait.
Az esti tábortûz mellett egy már ke-

vés helyen élõ régi néphagyományt
elevenítettünk fel és tanultunk meg.
A vízkereszt ünnepe körül szokásos
csillagjárást, amit egyes helyeken
háromkirály-járásnak neveznek. Szép
este volt! 
Az utolsó napon „bevettük” Csesz-

nek várát, emlékeinkbe véstük a Ba-
kony gyönyörû táját, a távolból inte-
getõ Pannonhalma tornyát, a völgy-
ben szelíden megbúvó falu képét. A
hálaadó szentmisén Sebestyén atya
mondott köszönetet a találkozóért
Mennyei Atyánknak.
Elröpültek a napok, megerõsödtünk

egymás szeretetében, megértettük a
feladatunkat: mi felnõttek azt, hogy
ez az a közeg, amely a gyermekeknek
igazi életet nyújt, ahová minél több
gyermeket kell elvezetnünk, esélyt
adva nekik egy értékes jövõre. Õk pe-
dig azt, hogy sok kis világító mécses-
ként a világban, egyenként jócseleke-
dettel,  imával, kis lemondással egye-
sülve általuk válik észrevehetõvé Is-
ten szeretete. 

Dr. Matykó Árpád és Mária

A cseszneki vár „bevétele”

Gyermekként is hivatástudattal 13

Cikkeinkrõl bõvebben olvashatnak a
w w w. p a p a i m i s s z i o . h u

weboldalunkon.
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A verbita rend és a Pápai Missziós
Mûvek szervezésében immár hagyo-
mánnyá vált ez a nyári összejövetel.
Mintegy száznyolcvan gyermek érke-
zett Zsámbékra – Letenyétõl Nyíregy-
házáig, Szekszárdtól Budapestig – a
premontrei nõvérek által mûködtetett
szakiskola kollégiumába. Sokan közü-
lük már nem elõször vettek részt a
bibliatáborban. 
A gyerekek tizennégy, bibliai szemé-

lyekrõl elnevezett csoportban, válto-
zatos módon ismerkedtek meg és dol-
gozták fel a Szentírás alapján saját
csoportjuk „névadójának” történetét,
valamint a „Kit tekintsek felebarátom-
nak?” (Lk 10,29) kérdésre Jézus által
mondott példabeszédet és tanítást.
A csoportokat a verbita szerzetesek

és más szerzetesrendek nõvérei mel-

lett képzett hitoktatók vezették, de a
változatos programok lebonyolításá-
ban számos önkéntes segítõ is közre-
mûködött. A Levente Péter és Döbren-
tey Ildikó mûvészházaspár is megláto-
gatta a táborlakókat és egy „kacagó
koncert” keretében megosztotta velük
titkaikat: a játék titkát, a mese titkát
és a muzsika titkát. 
Az évek óta nagy sikerrel zajló tábor

az idén nem titkoltan azt a célt tûzte
ki maga elé, hogy minél jobban meg-
ismertesse az újjászervezõdõ Szent
Gyermekség Mûvét és minél több
gyermeket vonjon be a tevékeny
missziós életbe. Ennek keretében a
tábor lakói megtanulták a Szent
Gyermekség himnuszát és hitvallá-
sát, és megismerkedtek a missziós
gyermekek a csillagjárás vagy más-

képpen a háromkirályok-járás népha-
gyományával is.
A tábor végére ismét megtapasztal-

hatták, hogy a különbözõ helyrõl, kü-
lönbözõ közösségekbõl, különbözõ
lelki–szellemi–szociális háttérrel ér-
kezett gyerekek ez alatt a néhány nap
alatt – értõ és érzõ felnõttek vezeté-
se mellett – közösséggé tudtak for-
málódni. 
Búcsúzáskor sokan úgy köszöntek

el: Ugye jöhetünk jövõre is?
KM

Missziós bibliatábor
Zsámbékon
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél” (Lk 10,37).
Lukács evangéliumából az irgalmas szamaritánus tör-
ténetének részletét választotta alapgondolatául az
idei bibliatábor.
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Adventben mindannyiunk élete megváltozik egy kicsit.
Miközben várakozunk Jézus születésére, és vágyakozunk
arra, hogy a Megváltó csendben, a mi szívünkben is meg-
szülessen – nem tudjuk kivonni magunkat a minket körül-
vevõ világ nyüzsgõ forgatagából. Vajon örül-e Jézus az
olyan születésnapi ünnepnek, amilyet manapság rende-
zünk neki?

*
Közép-India Madhya Pradesh államában, Panchkui falu-

ban áll  a Szent Terézrõl elnevezett fiú- és leánykollégium.
Ebben a missziós kollégiumban jelenleg közel kétszáz tör-
zsi származású gyermek él és tanul. Olyanok, akiknek az
otthoni körülményeik nem alkalmasak erre. India-szerte
sok ilyen kollégium létezik, többségüket római katolikus
missziók tartják fenn annak ellenére, hogy a keresztények
aránya az indiai lakosságon belül két százalék alatt van. 
A panchkui missziós kollégium és iskola csupán külsõ fa-

lakkal körülvett és tetõvel borított, egyetlen nagy terem
van, amelyben nincs semmilyen bútor. A gyerekek a földön
alszanak és tanulnak. A falak mentén nyitott polcok állnak,
ahová nappal a gyerekek hálónemûi, éjjelre pedig a füzetek
kerülnek. Az épületen kívül vannak a mosakodó vályúk és
az árnyékszékek. A kollégium részben önellátó, néhány ál-
lat gondozásával és zöldségfélék termesztésével próbálják
meg enyhíteni az élelmezés hiányosságait. 

Mi ennek az adventi akciónak a célja?
Imáinkkal és adományunkkal járuljanak hozzá, hogy az

épület lakhatóbbá váljon, legyenek tanulószobák,
mosdók, bútorok és a legszükségesebb alapvetõ fel-
szerelések. Emellett szükséges lenne a bõvítés is, hi-
szen nagyon nagy szükség van arra, hogy minél több
kisgyerek találjon kisiskolás éveinek idejére megfelelõ
lakhatási és tanulási lehetõséget.

Hogyan vehetünk részt 
a családi missziós adventben?
Az adventi idõben gyakran teszünk felajánlást, tar-

tunk böjtöt vagy mondunk le valamirõl. Most a
panchkui gyerekek javára tehetjük ezt.
Az adventi négy hét egy-egy napján lemondunk

valamelyik étkezésünkrõl, majd feljegyezzük az itt
található naptárba:

A „megböjtölt” négy étkezésre szánt összeget a Pápai
Missziós Mûvek számlájára 2010. január 10-ig kérjük át-
utalni. Számlaszám: 11600006-00000000-27778649. A
közlemény rovatba kérjük feltüntetni: INDIA – PANCHKUI
kollégium javára.
A panchkui missziós kollégium felújításának és bõvítésé-

nek költsége az elõzetes tervek szerint kb. 9 millió forint.
A Családi Missziós Advent akció eredményérõl valamint a
felújítás menetérõl a Pápai Missziós Mûvek honlapján
(www.papaimisszio.hu) és a Népek Missziója magazinban
rendszeresen beszámolunk.
Gyerekek is bekapcsolódhatnak a missziós akcióba, még-

pedig úgy, hogy adventben mindennap imádkoznak a kollé-
giumban élõ társaikért – ugyanúgy, ahogyan a magyar
missziós gyermekek: egy Miatyánkot az árvákért, egy Üd-
vözlégy Máriát az éhezõkért és egy Dicsõséget a betegekért.
Így a család együtt, közösen készülhet Megváltónk szüle-

tésének megünneplésére.

Családi missziós advent
Missziós küldetésünk – számos hazai
és a Kárpát-medencei akció után –
most egy távoli
országba, Indiába
indít bennünket:
adventi gyûjtési
akciót indítunk az
indiai Panchkuiban
mûködõ Szent Te-
réz fiú- és leány-
kollégium felújítá-
sának és bõvítésé-
nek céljára. Az ak-
cióhoz családok és egyedülállók is csat-
lakozhatnak imával és adománnyal. 
A gyûjtés 2009. november 29-tõl 
december 24-ig tart.

x x x x x x x Össz.
(Ft)

I.
vasárnap
nov. 29.

hétfõ
nov. 30.

kedd
dec. 1.

szerda
dec. 2.

csüt.
dec. 3.

péntek
dec. 4.

szombat
dec.5.

II.
vasárnap
dec. 6.

hétfõ
dec. 7.

kedd
dec. 8.

szerda
dec. 9.

csüt.
dec. 10.

péntek
dec. 11.

szombat
dec.12.

III.
vasárnap
dec. 13.

hétfõ
nov. 14.

kedd
dec. 15.

szerda
dec. 16.

csüt.
dec. 17.

péntek
dec. 18.

szombat
dec.19.

IV.
vasárnap
dec. 20.

hétfõ
nov. 21.

kedd
dec. 22.

szerda
dec. 23.

Szenteste
csüt.

dec. 24.
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Soamigi Bishop Ganawa, azaz tiszte-
lendõ Ganawa püspök úr! Ön nem hin-
du származású, hanem egy helyi törzs-
bõl, a bhil törzsbõl való. Hogyan talál-
kozott a kereszténységgel? 

– A nagyapám volt az elsõ a tör-
zsünkbõl, aki megtért és megkeresz-
telkedett. Õ akkor már felnõtt volt.
Apám tizenöt évesen lett keresztény.
Engem már kisbabaként kereszteltek
meg.

Vannak papok a családjában? Egyál-
talán hogyan döntötte el azt, hogy ka-
tolikus pap lesz?

– A családomban eddig még nem
voltak papok. A hivatásom felismeré-
sét a plébániánkon mûködõ misszio-
nárius papunknak, Bernard Petersman-
nak köszönhetem, aki sokat beszélt

nekem az Isteni Ige Társasága misszi-
onáriusairól. Azután ott volt Liu test-
vér ugyanebbõl a missziós közösség-
bõl. Õ nagyon szerette volna, hogy
pap legyek. Azután ott van a nõvé-
rem, aki szerzetesnõvér lett. Közel
laktunk a nõvérek otthonához, így az-
tán egyre jobban nõtt bennem a vágy,
hogy pap legyek. Érdeklõdni kezdtem
a verbita rend iránt. Amikor tíz éves
lettem, az úgynevezett „kisszeminári-
umba” kerültem. Ez volt az elsõ lépé-
sem a papság felé. 

Hogy látja, katolikus püspökként mit
tehet a népéért? 

– Rengeteg dolgot tehetünk. Minde-
nekelõtt arra kell figyelnünk, hogy az
Úr mit kíván tõlünk. Mivel népünk
nagy része iskolázatlan, a legnagyobb
feladatunk az oktatás. Elsõrendû cé-
lom a gyerekek közül minél többet is-
kolába irányítani. Kevés a helyi iskola,
és mivel a szülõk, rokonok többsége
sem járt iskolába, a gyerekek elõtt
nincs jó minta, és az otthonokban

sincs elegendõ hely a tanuláshoz.
Egyházmegyénkben huszonkilenc
missziós telep mûködik, ezek többsé-
gében kollégiumokat mûködtetünk fi-
úknak és lányoknak.

India sokszínû és sokvallású társada-
lom, ahol az utóbbi idõkben egyre
többször hallunk a vallási ellentétek
felerõsödésérõl. Gyakran erõszakos ese-
mények is történnek. Mit tehet egy tör-
zsi származású püspök a vallások kö-
zötti megbékélésért?

– Valóban sok konfliktus van a kör-
nyezetünkben, a hindu fundamenta-
listák még szítják is ezeket. Népünk
közül sajnos sokan könnyen kerülnek
a fundamentalista tendenciák befo-
lyása alá. Elsõ lépésként a saját törzsi
embereinkre szeretnék koncentrálni.
Szeretném elmondani nekik, hogy
mint törzsi származásúaknak, nekünk
is megvannak a saját jogaink, tudatá-
ban kell lennünk saját identitásunk-
nak. Enélkül nem tudják, hogy meny-
nyire ki vannak szolgáltatva. És meg-
lehet, a saját vallásunk is.

*

Soamigi Bishop Chacko, azaz tiszte-
lendõ Chacko püspök úr! Ön a magyar
papok elõtt sem ismeretlen, hiszen né-
hányukkal személyesen is találkozott
az idén januárban, amikor õk Indiában
jártak zarándokúton. Hogyan emlék-
szik vissza erre találkozásra?

JAY JESU! 
Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!
Két indiai püspököt láthattunk vendégül a Pápai
Missziós Mûvek irodájában. Ganawa Devprasad-ot, 
a bhil törzs elsõ papját és immáron elsõ püspökét, aki
Jhabua fõpásztora, és aki XVI. Benedek pápától az el-
múlt hetekben kapta meg kinevezését, valamint
Chacko Thottumarickal-t, Indore püspökét, akinek szí-
ves vendéglátását a magyarországi zarándok papok ja-
nuári indiai útjuk során már megtapasztalhatták.

Cikkeinkrõl bõvebben olvashatnak a
w w w. p a p a i m i s s z i o . h u

weboldalunkon.
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– Nagyon örültem a magyar papok
látogatásának. Indiában szerzett ta-
pasztalataik kiszélesíthették látókörü-
ket az egyetemes, katolikus egyház
valóságára; megtapasztalhatták, hogy
miképpen is mûködik a misszió napja-
inkban. Örömmel fogadtuk õket. 

A történelem során sok európai kato-
likus misszionárius mûködött Indiá-
ban, hogy erõsítse a katolikus hitet,
napjainkban pedig egyre több indiai
pap érkezik Európába, hogy enyhítse a
paphiányt, és megerõsítse a híveket. Mi
a véleménye a különbözõ nemzetiségû
papok külföldi szolgálatáról?

– „Menjetek, és tegyetek tanítvá-
nyommá minden nemzetet!” – mond-
ta Jézus. Mindenki, aki megkapta a hit
ajándékát, megkapta azt a kötelességet
is, hogy ezt továbbadja mindazoknak,
akik még nem részesültek ebben. Néz-
zük például Ganawa püspök úr tör-
zsét. Õk a kereszténységet francia
misszionáriusok közvetítésével ismer-
ték meg. Most eljött az idõ, amikor az
egykori tanítvány nemzetek küldhet-
nek misszionáriusokat a Föld más tája-
ira. Ugyanúgy, ahogyan Jézus küldte a
tanítványokat a Föld minden sarkába. 

Itt Európában nagy a paphiány a min-
dennapi egyházi szolgálatban. Mit gon-

dol, a külföldi papok a hagyományos
lelkipásztori és missziós feladatokon kí-
vül milyen különleges erõt képviselnek?

– Amikor a misszionáriusok egy új
országba mennek, az elsõdleges dol-
guk az, hogy elmondják saját tapasz-
talataikat Jézusról. Hirdessék mindazt,
amit õk maguk megéltek, megtapasz-
taltak. Ezt tették az elsõ apostolok is:
Szent Péter, aki Jeruzsálemben hirdet-
te, amit tapasztalt Jézus feltámadása-
kor. Így tett Szent Tamás is, amikor In-
diába érkezett, õ is elmondta saját ta-
pasztalatait a feltámadott Jézusról, a
kezérõl, sebeirõl. A hallgatói pedig hit-
tek neki. Ma is kell találnunk olyano-
kat, akiknek van saját tapasztalatuk Jé-
zusról, és azokat hitelesen tovább
tudják adni másoknak. 

Indiában – ahol a kereszténység ki-
sebbségben van – mi az, ami az ottani
egyházat mégis ilyen élõvé teszi? 

– Azt hiszem, erre a nyugati és a ke-
leti gondolkodás közötti különbség-
ben találjuk meg a választ. A keleti
ember sokkal inkább a szívre teszi a
hangsúlyt. Mindennapjainkat erõseb-
ben befolyásolják az érzelmeink, mint
az észszerûség. Az érzelmeinket pe-

dig a hitünk befolyásolja, ezért a ma-
gatartásunk is ennek megfelelõen a
hitünk befolyása alá kerül. Az embe-
rek viselkedése, mindennapi élete a
racionális és a transzcendens között
kiegyensúlyozottabb. Ez talán az
egyik ok, ami miatt lehetséges, hogy
Indiában vagy más keleti országokban
a hit mélyebb és élõbb. A nyugati em-
ber testén egy nagy fej ül, de belül
csupán egy kicsi szív dobog. Nincs
egyensúly. Ugyanakkor érdekes ten-
denciát tapasztalhatunk: erõsödik kö-
zöttük az érdeklõdés a keleti vallások
és hiedelmek iránt. A nyugati ember
úgy gondolja, hogy ezek képesek a
természetfeletti iránti vágyukat csilla-
pítani. Elfelejtették, hogy a keresz-
ténység sokkal inkább betölti ezt az
alapvetõ vágyukat.
Van misszió Ázsián belül is. Jézus

örömhírének továbbadása még mesz-
sze nem elegendõ. Ezért nekünk Indi-
ában nagy a felelõsségünk és a felada-
tunk. Például Kína felé is, amely zárt,
de azért virágzik a „földalatti egyház”.
Japán vagy Korea sokkal nyitottabb.
Ázsiában is éhezik és szomjazzák az
igazságot, legalábbis ott, ahol a sze-
kularizáció még nem terjedt el annyi-
ra. Keresik Istent és sokan vágynak
utána.

Kaufmann Mária

Az Indiában járt magyar papokkal

Chacko Thottumarickal, 
Ganawa Devprasad és Benvin Sebastian
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Vianney Szent János halálának 150.
évfordulója alkalmából XVI. Benedek
pápa ezt az évet a papság évének nyil-
vánította, védõszentjének és példa-
képnek a „plébánosok plébánosát”, az
arsi plébánost választotta és állította
elénk. 
A papság évéhez kapcsolódóan a

Pápai Missziós Mûvek (PMM) egy sa-
játos missziós „lelki kampányt” kez-
deményezett „Karolj fel egy papot!”
felhívással, melynek elsõdleges célja,
hogy erõsödjön a szeretetkapcsolat a
papok és a hívõk között – mondja Se-
bestyén atya, a mozgalom egyik elin-
dítója. Már ismeretes elõttünk, hogy
a PMM-re kettõs, egymást kiegészítõ
tevékenység a jellemzõ: egyrészt a
lelki, másrészt a gyakorlati, vagyis a
cselekedetekkel való támogatás.
„Mindenki misszionárius” – mondta

P. Boldog Paolo Manna, a PMM egyik
ágazatának, a Missziós Unió Mû-
vének alapítója, és ez ránk is vonat-
kozik. Szorosan idekapcsolódik II. Já-
nos Pál pápa kijelentése is: „Az Egy-
ház természeténél fogva missziós
jellegû”. 

„Foglaljunk mindennapi imánkba az
egyházi hierarchia bármely fokán álló
papok vagy szerzetesek közül egyet. Õ
is ember, és tudjuk, hogy milyen nagy
szüksége van arra, hogy a hívek szere-
tetét megtapasztalhassa. Õ is ebben a
világban él, sok küzdelem, megpróbál-
tatás és kísértés közepette. Minden-
napi imánk vigaszt és erõt adhat neki
hivatásában. Ezzel tudjuk megmutatni
neki, hogy az Isten rajtunk keresztül is
szereti õt; az Egyház által a papoknak
szentelt évben ez lehet a legnagyobb
ajándék, amit adhatunk” – olvashatjuk
a buzdításban, amely bátorít, hogy
nemcsak egyénenként, de imacsoport-
ban is végezhetjük felajánlásunkat.
(„Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön, és úgy kérik,
megkapják mennyei Atyámtól. Ahol

ugyanis ketten vagy hárman össze-
gyûlnek a nevemben, ott vagyok kö-
zöttük.” Mt 18,19–20)
Szeretettel várjuk a híradásokat

imacsoportok megalakulásáról, válla-
lásaikról, hogy láthassuk: milyen fo-
gadtatásra tudott találni a „Karolj fel
egy papot!” missziós imamozgalom
felhívása.
Aki imádkozik egy papért vagy szer-

zetesért, a saját lelki fejlõdését is
szolgálja. Imádkozzunk, hadd növe-
kedjen a szeretetkapcsolat, és legyen
ez a felelet Vianney Szent János gon-
dolatára: „A pap nem önmagáért pap,
hanem értetek”. És ne csak imádkoz-
zunk értük, hanem munkájukban, tö-
rekvéseikben – és akár szükségleteik-
ben  is – tettekkel is segítsük õket.

Dombai Mária és László

Karolj fel 
egy papot!
„Amikor papot láttok, ezt kellene mondani magatokban: 
Itt van, aki engem Isten gyermekévé tett, 
aki a keresztség által megnyitotta számomra az eget,
aki vétkeimtõl megtisztított, 
aki lelkemnek megadja a táplálékot.”

(Vianney Szent János)

Szûzanyánk, Fõpapunk,
Krisztus Anyja
És a világ minden papjának Anyja!
Te különös szeretetettel viseltetsz a
Papok iránt, mert õk 
egyszülött Fiadnak élõ képmásai.

Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
A mennyben sem szûntél meg
Segítségére lenni.

Imádkozzál papjainkért!
Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat,
Küldjön munkásokat aratásába!
Eszközölj ki számunkra papokat,

Hogy szentségekkel lássanak el
Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
Valóban Isten gyermekeivé!

Szûzanyánk! Kérjed Mennyei Atyánkat,
Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent
elérhet Mennyei Atyánknál,
esdj ki nekünk szent életû papokat! 
Ámen!

A Teréz Misszióhoz csatlakozni lehet:  
Holló Mihályné, országos vezetõ 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 54.

A Teréz Misszió imája a Papok Nagyasszonyához
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Az alábbiakban XVI. Benedek pápá-
nak a 2009. évi missziós világnapra
küldött üzenetébõl idézünk:
„A Bárány fényében járnak a nemze-

tek” (Jel 21,24).
Az egyház missziójának célja, hogy

az emberiségnek a történelmen ke-
resztül az Isten felé vezetõ útját az
Evangélium fényével világítsa be, hogy
minden nép õbenne találja meg a fel-
virágzását és beteljesedését. Szenve-
délyesen vágyakoznunk kell arra, hogy
Krisztus világossága ragyogjon Egyhá-
zunk felõl minden népre, hogy mind-
nyájan egyetlen emberi családba gyûl-
jenek az Isten szeretõ atyasága alatt. 
„A Bárány fényében járnak a nemze-

tek” kezdetû üzenetében a Szentatya

kiemeli, hogy „az Egyházat nem egy-
fajta hatalom gyakorlása vagy uralom
kialakítása vezérli, hanem az, hogy
Krisztust, a világ üdvösségét minden
embernek elvigye. Korunk emberisé-
gének az Evangélium hirdetése által
adott bátorítás (...) kétségtelenül
olyan szolgálat, amely nemcsak a ke-
resztény közösségeknek, hanem az
egész emberiségnek szól.”
A pápa arra is emlékeztet, hogy a

„világegyház átérzi felelõsségét,
hogy minden népnek hirdesse az
Evangéliumot”, hiszen küldetése
nem „anyagi vagy akár szellemi
szükségletekre szól, amelyek a földi
élet keretei között kielégítést nyer-
hetnek, hanem egy olyan transzcen-

dens üdvösségre, amely az Isten or-
szágában teljesül be.”
Végezetül a pápa nyomatékosan ki-

jelenti, hogy „az evangelizáció a Lélek
mûve”, ezért minden katolikus hívõ-
tõl azt kéri, hogy imádkozzanak a
Szentlélekhez: „növelje az Egyház el-
kötelezettségét küldetése, missziója
iránt, amellyel az Isten országát hir-
deti; és védelmezze a missziókban
dolgozó férfiakat, nõket és mindazo-
kat a krisztusi közösségeket, amelyek
e küldetésnek a legelsõ frontvonalá-
ban, gyakran ellenséges körülmények
között, üldöztetésben élnek. Min-
denkit arra hívok, hogy tegyenek hi-
teles tanúságot az Egyház közösség-
vállalásáról anyagi támogatásukkal,
még a mostani gazdasági válság ide-
jén is, hogy a szeretet evangéliumá-
nak fénye eljuthasson a fiatal egyhá-
zak népeihez.”

A világmisszió ünnepe

ASzentatya augusztus végén
szemináriumot tartott a misz-

szióról Rómában, egykori tanítvá-
nyainak. Ott mondta a következõ-
ket: „A hit öröme a kereszténység
missziós tevékenységének feltétele.
Ennek az örömnek kell újra fellob-
bannia bennünk. Örüljünk, hogy e
zûrzavaros világban a filozófia, a
vallásos elméletek és vélemények
kilátástalansága ellenére is szemlél-
hetjük Isten arcát Krisztusban!”

Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! 
– mondta Jézus tanítványainak. Ezt a felhívást
követi a világ számos országában tevékenykedõ
kétmillió misszionárius, akiknek célja Krisztus
tanításának továbbadása az egész földkereksé-
gen. A világ népességének közel egyharmada
keresztény, és több mint egyhatoda római ka-
tolikus. Az Egyház 1926 óta minden év októ-
ber harmadik vasárnapján – az idén október
18-án – megtartja a világmisszió napját, amikor
a világ minden katolikus templomában, így hazánkban
is a missziókért és a hithirdetõkért imádkoznak, és 
a perselypénzt az evangelizáció javára fordítják.

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 Burbela Gergely SVD atyánál 
(1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5., misszio@verbita.hu), 
és õ rendszeresen küldeni fogja az újságot.




