Hívtál,
itt vagyok!

2016-2017 Útravaló
Nemzetközi Hit és Fény

Tartalomjegyzék

Illusztrációk: Olenka Horodetska, Ukrajna
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vezet minket, mely olykor ugyan meghökkentő, de tele
van felfedezésre váró jelképekkel…
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A

z elmúlt év során kéz a kézben jártunk, és minden
hónapban a Hit és Fény lényegéről és nagyszerű
értékeiről beszélgettünk. Július elején a lengyelországi
nagy
koordinátor-találkozón
ennek
segítségével
próbáltuk meghatározni a Hit és Fény lényegét és küldetését: Kik
is vagyunk mi negyvenéves múlttal a hátunk mögött? Mire hív
Isten minket ma? Hogyan próbálunk válaszolni erre a hívásra?
Gondolkodásunk eredményéről a közösségeteket kísérő
koordinátor-helyettes fog beszámolni: a 2018-as nagy találkozóig
(nemzetközi találkozó és közgyűlés) még folytatnunk kell a
munkát.
Szintén júliusban és szintén Lengyelországban az egész
világról fiatalok gyűltek össze az Ifjúsági Világtalálkozóra. Hogy
ez a nagyszerű esemény gyümölcsözőnek bizonyuljon
közösségeinkben, ne feledkezzetek meg arról, amit az Útravaló
júliusi részében javasolunk: azt a boldogságot, melyet Jézus az
irgalmasoknak ígér, a fiatalok a közösségeinkben tapasztalhatják
meg. Mindez nem lesz nehéz, ha közösségünk fiataljai elmennek
Krakkóba. Ha valamiért mégsem tudnának elmenni, fontos, hogy
megkérjük azokat, akik elmennek, hogy számoljanak be róla.
Minden közösség megkérheti az egyházmegyét, hogy segítsen
ebben…
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A Ifjúsági Világtalálkozó eredményeinek megosztása azért is
fontos, mert az Útravaló a fiatalokra összpontosít! Gyakran
hallom a közösségektől, hogy lendületüket vesztették, és nincs
elég fiatal segítő… Ezért minden hónapban olyasvalakit fogunk
bemutatni, aki fiatalkorában csinált rendkívüli dolgokat! Ne
keseredjetek el, a fiatalok csak arra várnak, hogy hívjuk őket,
nekünk mindössze az a feladatunk, hogy megtaláljuk őket és
hagyjuk, hogy a maguk módján kifejezzék magukat…

•

Szeptemberben a fiatal Sámuel megmutatja, hogyan
figyelhetünk fel az Úr hívására, és mondhatjuk azt, hogy: “itt
vagyok”.

•

Októberben Szent Ferenc, „a buli királya” nyomdokain fogunk
járni, aki új lendülettel tölt el, hogy helyrehozzuk azt, ami
elromlott.

•

Novemberben és decemberben néhány fiatal család
vendégei leszünk, akik csak arra várnak, hogy meghívjuk őket,
és némi nyugalmat találjanak, mikor a rájuk nehezedő terhet túl
nehéznek érzik. Figyelnünk kell tehát a szegények
jajkiáltására…

•

Januárban azzal kezdjük a 2017-es esztendőt, hogy
megemlékezünk a reformáció 500 éves évfordulójáról. Martin
Luther arra tanít minket, hogy olykor még egyházunkkal is
vitába kell szállnunk, ha nem ismeri el értelmi sérült barátaink
értékét.

•

Februárban Bernadett elmondja, miként történhetett meg az,
hogy sem kicsinysége, sem fiatal kora nem akadályozta meg
abban, hogy Mária üzenetét közölje az emberekkel. A fény
ünnepén az öröm üzenetéről se feledkezzünk meg, különösen
akkor, ha vendégeink is vannak.

•

Márciusban az észak-amerikai fiatal indián Kateri segít
felfedeznünk, hogy mi az, mi tetszik Istennek.
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•

Áprilisban Szent Fausztina emlékezetünkbe idézi, hogy az
irgalmasság éve van, és meghív, hogy az irgalmas Jézus
képét, a láthatatlan Atya látható arcát szemléljük.

•

Májusban Máriával együtt örvendezünk mindazon csoda felett,
amelyeket az Úr tett értünk!

•

Júniusban a fiatal Damján atya példáján mutatjuk be, milyen
az, mikor valaki életét adja barátaiért. Damján atya a leprások
között apostolkodott Molokai szigetén.

•

Júliusban Nagy Szent Vlagyimir fog segíteni abban, hogy
mindkét tüdőnkkel lélegezzünk. Vlagyimir 988-ban, mindössze
harminc éves korában térítette meg Oroszországot a
keresztény hitre.

•

Augusztusban a taizéi közösséget fiatalon alapító Roger
testvér csatlakozik mindannyiunkhoz nyári táborainkon és
ifjúsági összejöveteleinken.

2017 augusztusában nagyszabású eseményre kerül sor
Spanyolországban, amelyre az egész világról várják a Hit és
Fényes fiatalokat. Minden tartományból négy fiatal – köztük egy
sérült – tölt együtt egy hetet, hogy megosszák egymással
tapasztalataikat, képzésben és lelkigyakorlaton vegyenek részt
és ünnepeljenek! Küldetésük tudatában térnek vissza majd
tartományukba.
Miután az idei évet ezekkel a nagyszerű és fiatal
tanúságtevőkkel töltjük, arra a lelkesedésre és lendületre is
rátalálunk, amellyel közösségeink új életre támadhatnak!
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A koordinátor csapat tagjaihoz
Corinne Chatain főtitkár

Az idei Útravalót nem a barátságos madridi napsütésben
készítettük, mint tavaly, hanem az ukrajnai havazásban! Hatalmas
köszönet a csapat tagjainak: Olga Lypkának, Martin Homiv
atyának, Inna Tkach-nak, Vira Valeniának és Lyubov Stitynskának!
Ahogy többen kértétek, az idei Útravaló némileg rövidebb lett,
hogy a koordinátor csapat több lehetőségből választhasson,
különösen ami a megosztás előtti megjelenítést illeti.
Ne felejtsétek el, hogy a Hit és Fény nemzetközi honlapján1 is
sok segédeszközt találtok. Például azt, hogy miként lehet
megjeleníteni a Hit és Fény imáját és az evangéliumot, a
keresztutat; azt, hogy mi a szegények imája, a lábmosás
szertartását; azt, hogy miként tudja értékelni a koordinátor csapat
az elmúlt évet…

1

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/#Guidelines
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Minden hónap végén találtok egy rövid részt, mely „Az
ökumenizmus megtapasztalása” címet viseli, és az a célja, hogy
noha
különböző
keresztény
felekezetekhez
tartozunk,
folyamatosan tájékozódjunk arról, mi történik a többi egyházban.
Mindezt a koordinátor csapat később külön is megbeszélheti.
Ukrajnai barátaink rendkívüli módon fogékonyak a zenére.
Ezért azt javasolják, hogy minden hónapban készítsünk egy
hangszert egyszerűen és olcsón.
Végül néhány játékot is ajánlunk a honlapon. Olyan játékok
ezek, ahol semmilyen nehéz feladatot nem kell teljesíteni, ahol
boldogan együttműködhetünk egymással, hogy együtt nevessünk;
kreatív játékok, amelyek a képzelőerőnket fejlesztik…
PowerPoint bemutatókkal is találkozunk, amelyek kiválóan
alkalmasak arra, hogy beszéljünk a Hit és Fényről a plébániákon,
az iskolákban, a barátoknak stb. Végül a „Fotóalbumok” között az
egyes hónapokhoz tartozó illusztrációkat és fiatal tanúságtevőink
arcát láthatjátok.
Bárcsak követnénk példájukat, és a fiatalság lelkesedésével a
hit és a fény is növekedne bennünk!
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Szeptember

Szólj, Uram,
mert hallja a Te szolgád!
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A hónap üzenete

S

ilóra éjszaka borult. Éli, a pap lefeküdt már, és majdnem el
is aludt, mikor a kis Sámuel beszaladt hozzá. Éli azonban
ezt mondta neki: Nem hívtalak, feküdj le és aludj. Sámuel
erre elment és lefeküdt aludni (1 Sámuel 3,5). A dolog még
kétszer megismétlődött. Éli ekkor jött rá, hogy az Úr az, aki
szólítja a fiút. Ezért így szólt hozzá: „Menj, feküdj le és aludj,
aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Szólj, Uram, mert hallja a te
szolgád!”
Sámuel elment, és nyugovóra tért a helyén. Ekkor eljött az Úr,
odaállt és szólította, ahogy előbb is szólította: Sámuel, Sámuel!
Sámuel erre azt felelte: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
Így lett Sámuel az Úr prófétája. Ő kente fel Sault, Izrael első
királyát, és ő volt az, aki az olajos szaruval felkente Dávidot
testvérei jelenlétében.
A kis Sámuelt az Úr választotta ki, és ez a választás minden
emberi tervet meghiúsított. Élit fiainak kellett volna követniük,
Isten azonban nem őket választotta…
Isten Sault választotta, nem Sámuel gyermekeit, mivel az
ammonitákkal való háborúskodás idején Izraelnek olyasvalakire
volt szüksége, mint Saul.
Isten Dávidot választotta és nem Dávid bátyjait, mivel Sámuel
hallgatott az Úrra, mikor így szólt hozzá: Kelj fel, kend fel, mert ő
az!
Mindig vannak elképzeléseink arról, mit kell tennünk, hogy
közösségeink életben maradjanak, mindig reménykedünk, hogy
jönnek majd fiatalok, és segítenek nekünk, és egy napon átveszik
tőlünk a stafétabotot, és ők is hívnak más fiatalokat és
családokat…
Mindig vannak elképzeléseink arról, mit kell tennünk azért,
hogy a Hit és Fény minél tovább fennmaradjon, és mindent
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megteszünk azért, hogy a koordinátorokat kísérjük, képezzük és
bátorítsuk küldetésükben…
Mindez jó és fontos, de vajon figyelünk-e arra, mire hívja
Jézus közösségünket és mozgalmunkat? A lelkigyakorlatok –
melyek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni – alapvetően
fontosak
ahhoz,
hogy
elgondolkodjunk
hivatásunkról,
visszatérjünk gyökereinkhez, és a csendben Jézusban való
bizalmunk is növekedjék, aki ma is szól hozzánk, de szavait csak
akkor tudjuk meghallani, ha szívünkben csend van. Ne
feledkezzünk meg a sok kis Sámuelről, akik egyszer majd
közösségünk és mozgalmunk vezetői lesznek! Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy ne tegyünk semmit, és bízzuk magunkat a
vakszerencsére.
A
lelkek
megkülönböztetése
azonban
elengedhetetlenül szükséges, ha meg szeretnénk tudni, mi Isten
akarata, és így a közösség és a Hit és Fény hajóját is ő
irányíthassa, vagyis meglássuk, mi az, ami a leginkább megfelel
céljainknak és az adott körülményeknek. Az alapítók példáját kell
követnünk: Jean Vanier és Marie-Hélène Mathieu soha nem
neveztek ki senkit utódaiknak, hanem teljesen a Szentlélekre
hagyatkoztak, és hagyták, hogy azt hívjon, akit akar. Mikor a Hit
és Fény imájában azt mondjuk, hogy Jézus, Te arra hívtál minket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged. Hívásodra
igent akarunk mondani, ez azt jelenti, hogy nem nekünk kell
mindent irányítanunk, hanem teret kell hagynunk a
meglepetéseknek is, ahogyan az Élivel történt, aki biztosan nem
gondolt arra, hogy az Úr a kis Sámuelt fogja hívni.
Szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid!
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A hónap témája
Isten oda hív minket, ahol megtaláljuk a boldogságot
Miért éppen ezt a témát választottuk? Isten arra hív, hogy
boldogok legyünk, hiszen a szívünkben tudjuk lemérni, hogy
valaki vagy valami mennyit ér és mennyit jelent számunkra. Az
a legnagyobb kincsünk, amit a legjobban szeretünk: Mert ahol
a kincsed van, ott lesz a szíved is (Mt 6,21). És ezért Istennek
sem közömbös a boldogságunk, hiszen így tudja megmutatni,
mennyire értékesek vagyunk a szemében. Az évek során
sokan találtak rá a kincsre: a Hit és Fény közösségben
formálódó barátságokra. Az igaz barátság mindent széppé
varázsol, még az életet is.
Legfontosabb gondolatok: Isten hív minket. Nyissuk meg a
szívünket Istennek! A közösség az a hely, ahol megnyithatjuk
szívünket mások előtt.

Bibliai hivatkozások
 Kiv 4,10-12: Mózes úgy véli, méltatlan arra, hogy Isten szavát
hirdesse.
 Lk 5,1-11: Péter szintén méltatlannak tartja magát, és arra kéri
Jézust, hogy távozzék tőle.
 1Pt 4,10-11: Mindenkinek van valamilyen adománya, amit
megoszthat másokkal. Kikkel osztom meg én az
adományomat?



Az érkezők fogadása

A közösség tagjait a koordinátor csapat két tagja fogadja. Átölelik
őket, és ezt mondják nekik: Isten arra hív, hogy a közösségben
szolgáld. Mindannyian kapunk egy koronát, mivel Isten megáldott
minket (lásd 89. old.)
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 Megosztás
• Sámuel meghívásának megjelenítése
1 Sámuel 3,1-21
Itt vagyok, hívtál. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

•



Kiscsoportban
 Meghallottam-e már Isten hívását?
 Hogyan vezetett el az Úr a Hit és Fénybe?
 Melyek azok az adományaim, amelyekkel a közösséget
szolgálhatom?

Műhely

Hangszerünk: a kürt
Kürtöket készítünk (lásd 81. old.) Régen ezzel a hangszerrel
hívták össze (kürtölték össze) az embereket.



Ima

A koordinátor csapat két tagja, akik érkezéskor a közösség tagjait
fogadták, megfújják a kürtöket, hogy mindenkit az imasarokba
szólítsanak.

•

Zenehallgatás
Figyelj, halld meg Isten hangját,
aki
szomjazik,
mert
lám,
kinyilatkoztatja magát.
Figyelj, mikor csend borul rád,
Mikor minden elnyugszik benned, és Isten kezd szólni.
Figyelj, tedd le gondjaidat, amíg a szavak
elcsendesednek, és a lárma alábbhagy.
Figyelj, Isten fáradhatatlanul veti a magvakat,
igéje a kenyér, mely éhségünket oltja.
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Figyelj, Isten a pusztába hív, a szív
csendességébe, a soha véget nem érő
tavaszba.
Figyelj, ő az ajtónál áll,
Kopogtat, és áldott, aki ajtót nyit neki.
Figyelj, a könnyű szellőben, a Lélek
fuvallatában Isten közel van hozzád.
Figyelj, Isten szeret téged, kiválasztott,
és azt akarja, hogy élj.
(részlet a „Chemin Neuf” közösség dalából)

•

A szegények imája
Jézus, szólj, mert hallja a te szolgád.



Ünneplés

•

Tánc
Koronánkkal a fejünkön táncolni fogunk! A játékvezető
mozdulatait kell utánoznunk. Vigyáznunk kell, hogy tánc
közben le ne essen a fejünkről a korona. Az lesz a következő
játékvezető, akinek először esik le fejéről a korona.

•

Játék: Ki az?
Körben ülünk. A játékvezető titokban kiválaszt valakit a
közösségből, és némajátékkal megjeleníti az illető valamelyik
adományát: szelídség, figyelmesség, nagylelkűség, a beszéd
vagy az ének adománya… Az lesz a következő játékvezető, aki
elsőnek kitalálja, ki az.
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Az ökumenizmus megtapasztalása
Államszövetségi szintű böjt (Svájc)
1619-ben a dordrechti zsinat után a protestáns kantonok úgy
határoztak, hogy – történetük során először – közös böjti
napot tartanak. 1639-ben a protestáns rendi országgyűlés
éves böjti nap bevezetéséről döntött. 1643-ban a katolikus
rendi országgyűlés is követte a példát.
Az első államszövetségi szintű böjtöt 1796. szeptember 8-án
tartották Svájc teljes területére kiterjedően. Ez a nap a Svájci
Köztársaságban is a közbenjárás és a jóvátétel napja lett. Az
1832-ben bevezetett államszövetségi szintű böjt, mely a
vallási és társadalmi békét erősítette, az 1848-ban létrejött új,
szövetségi állam életében is fontos szerepet játszott.
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Október

Menj, és építsd fel Egyházamat
mely romokban hever!
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A hónap üzenete

A

z umbriai gazdag kereskedőcsalád legidősebb fia,
Ferenc Assisiben született a tizenkettedik században az
igen tehetős Assisi-beli textilkereskedő Pietro
Bernardone és a nemes provence-i családból származó istenfélő
Dona
Joanna Pica hét gyermeke közül elsőként. Boldog fiúnak
ismerték, aki szeretett mókázni, sokat nevetett, és derűs
természetű volt, sőt egy fiatalokból álló bandát is vezetett,
akiknek csak a szórakozáson járt az eszük, és akik a „buli
királyának” nevezték!
Trubadúr vagy lovag szeretett volna lenni. Az Assisi és
Perugia között kitört háború jó alkalom volt, hogy megmutassa,
mennyire szenvedélyes és bátor lovag, és a dicsőséget is
megismerje. Álma azonban meghiúsult, fogságba esett, és egy
évet börtönben töltött!
Végül egészen más élet mellett döntött, és „Szegénység
Úrnőt” választotta hitveséül. Igen gyakran imádkozott Szent
Damján kis templomában, ahol egy nap a keresztrefeszített Jézus
így szólt hozzá: Menj és építsd fel egyházamat, mely romokban
hever… Úgy gondolta, ezt a kis templomot kell helyreállítania, így
hozzá is fogott a templom felújításához. 2 Apja azonban, aki
mérges volt, hogy fia pénzt von el a család vállalkozásától,
kitagadta! Ferenc ekkor végső elhatározásra jutott: mindenéről
lemondott, és minden vagyonát apjára hagyta, még a ruháit is.
Néhány barátja csatlakozott hozzá, a közösségi élethez pedig
szabályokra volt szükség, ezért megszövegezték első
szabályzatukat, melynek kulcsszavai az imádság, a munka és a
A keresztény hívek hivatalos istentiszteletére szolgáló épületet (templom)
és a hívek közösségét (egyház) az európai nyelvek többnyire ugyanazzal a
szóval fejezik ki: ecclesia, Kirche, church, église stb.
2
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szegénység voltak, majd III. Ince pápa elé tárta. Utóbbi egy nap
gondolkodási időt kért: éjszaka a pápa álmában azt látta, hogy
Ferenc a vállaival támasztja meg a templom roskadozó falait.
Másnap megszületett a ferencesrend. Ferenc még a
harmincadik életévét sem töltötte be ekkor!


Nem mindenkinek az a hivatása, hogy szerzetesrendet
alapítson harmincéves korában, de a Hit és Fényben Isten
minden vezetőt a szolgálatra hív, függetlenül az illető életkorától.
Példaképünk Jézus, aki megmosta tanítványai lábát. Nem
hierarchikus rendszerről, hanem a felelősség koncentrikus
köreiről van szó. A közösségi és tartományi koordinátorok, a
nemzetközi koordinátor, a koordinátor csapatok, a tartományi
koordinátor-helyettesek és a nemzetközi koordinátor-helyettesek
valamennyien a Hit és Fény közösségének tagjai, és az a
hivatásuk, hogy teljesítsék vállalt szolgálatukat. Nem irányításról
vagy utasítgatásról van szó, hanem arról, hogy a maga szintjén
mindenki a közösséget szolgálja. Nincsenek hierarchikus hatalmi
struktúráink, és Isten bárkit hívhat a közösség, a tartomány vagy
a nemzetközi szint szolgálatára, akkor is, ha az illető még csak
harminc éves. Ha fiatalok csatlakoznak közösségünkhöz, és a
„buli királyaként” viselkednek, fontos, hogy helyesen
viszonyuljunk ehhez, és ne próbáljuk beszorítani őket a közösség
fennálló struktúrájába csak azért, mert „mi ezt mindig is így
csináltuk”! Lehet, hogy van köztük olyan, akihez Jézus így szólt:
Menj, és építsd fel Hit és Fény közösségemet, mely romokban
hever! Az Assisi-beli zarándoklat végén, ahol az olasz
közösségek megalakulásuk negyvenedik évfordulóját ünnepelték,
mindenki kapott egy kis téglát, hogy folytassa az építkezést. A Hit
és Fény szerkezete persze sziklára épül, melynek a sérült
emberek a mozdíthatatlan sarokkövei, de az épület még nem
kész, és a fiatalok minden lendületére és dinamizmusára
szükségünk lesz, hogy mozgalmunk gyönyörű küldetését
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felismerve mindenkit magával ragadó lelkesedéssel szenteljék
magukat közösségünk szolgálatára.

A hónap témája
Az a hivatásunk, hogy
Isten keze és lába legyünk
Miért éppen ezt a témát választottuk? Isten áldásai
nemcsak arra szolgálnak, hogy mi jól érezzük magunkat. Isten
azért áld meg adományaival, hogy örömet és szeretetet
adhassunk másoknak. Ahhoz, hogy Isten adományait
másokkal is megosszuk, bátorságra van szükségünk. „Ne
félj!” – mondta az angyal Máriának Názáretben, a
pásztoroknak
Betlehem
környékén,
valamint
Mária
Magdolnának és a Biblia sok más szereplőjének. „Ne félj!” –
halljuk mi is, mikor Isten arra hív, hogy a Hit és Fény
közösséget szolgáljuk, és az Ő keze és lába legyünk.
Legfontosabb gondolatok: Az építkezés bátorsága.
Merészség. Isten segítsége.

Bibliai hivatkozások
 Lk 1,13-17: Zakariás kiválasztása, hogy Keresztelő János
apja legyen.
 Lk 1,30-38: Mária kiválasztása, hogy Jézus édesanyja legyen.
 ApCsel 9,1-9: Saul kiválasztása, hogy Pál apostol legyen.



Az érkezők fogadása 

Érkezéskor mindenki kap egy kis kartontéglát (szövetből készült
és barna papírba csomagolt egyszerű doboz), amelyre Assisi
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Ferenc alábbi mondatát írtuk: Kezd azzal, ami szükséges, majd
azzal, ami lehetséges, és máris azt teszed, ami lehetetlen.
Az imádság során ezeket a téglákat fogjuk használni.

 Megosztás
• Assisi Ferenc megtérésének megjelenítése
Tavasz volt, enyhe délelőtt. Pica asszony, Ferenc anyukája
éppen az ablakon nézett ki. Már több napja nem látta fiát,
Ferencet. Tegnap este sem ünnepelt a barátaival, pedig
általában ő volt az első az ivásban, az éneklésben és a
táncban!
Hirtelen kivágódott az ajtó, és Ferenc édesanyja hálószobájába
lépett. Koszos volt, rosszul öltözött, de anyja nagy
meglepetésére igen boldognak látszott.
 Mit csináltál szép ruháddal, Ferenc?
 Találkoztam egy koldussal, aki az út mentén feküdt. Mikor
ránéztem, úgy gondoltam, nem lenne szép tőlem, ha
továbbmennék, mintha mi sem történt volna. Odaadtam hát
új ruhámat és a pénzemet.
 Szegény gyermekem, mi történt veled? Néhány napja
minden magyarázat nélkül elmentél itthonról, apád pedig várt,
hogy az üzletben segédkezel neki. Dühös rád.
Ferenc nyugodtan, arcán boldog mosollyal válaszolt:
 Anya, apának nélkülem kell majd dolgoznia, mert a jövőm
máshol van. Életemet Jézus és Szegénység Úrnő
rendelkezésére bocsátottam! És újjá kell építenem a Szent
Damján templomot, mely romokban hever.
Pica asszony maradásra akarta bírni fiát, de nem tudta, mit
mondjon. Soha nem látott még ilyen boldog mosolyt Ferenc
arcán. Mikor a szemébe nézett, úgy érezte, minden haragja és
aggodalma szertefoszlik. Megértette, hogy Ferenc élete most
kapott értelmet.
Ferenc megcsókolta édesanyját, és elment, hogy új életet éljen
az utcán mint szegény a szegények között, és soha többé ne
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forduljon vissza. Minden nap élelmet koldult, és a legnagyobb
egyszerűségben élt, és azt a keveset is mindig megosztotta
másokkal, amije volt. Helyrehozta Szent Damján templomát.
Mindenki ismerte, és sokan kezdték követni. Mindenkinek,
akivel találkozott, Isten szeretetéről beszélt. Még az állatokhoz
is szólt. Ferenc 44 évesen testvérei körében halt meg. Az
elmúlt 800 évben sok fiatal választotta hivatásául, hogy
Ferenchez hasonlóan Isten és a felebarát szeretetéért
örömmel és szegényen követi Jézust.

•

Kiscsoportban
Assisi Ferenc bátran otthagyott mindent, hogy Jézus hívását
kövesse.
 Mit hagytam én ott, hogy Jézus hívását kövessem?
 Hogyan tudnám én is építeni a közösséget?
Az érkezéskor kapott téglákra ráírjuk, mit tehetnénk azért,
hogy építsük a közösséget. Az imádság idején ki-ki
felolvashatja, amit írt.



Műhely

Hangszerünk: a dob
Dobokat készítünk (lásd 82. oldal). A dob, melyet manapság
főként ritmushangszernek használnak, régebben azt a célt
szolgálta, hogy lelkesítsen és – főként valamilyen nagy próbatétel
előtt – bátorítson.



Ima

Az imasarokban találkozunk. Mindenki felolvassa, amit a téglájára
írt, majd egymásra tesszük a téglákat úgy, hogy ajtókeretté
álljanak össze. Végül Szent Ferenc imájával dicsőítjük Istent.

•

Zenehallgatás
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
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És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga
az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága
szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes
virágokat.
Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért
másnak megbocsát
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent
akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat, és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok.

•


A szegények imája
Jézus, szólj, mert hallja a te szolgád.

Ünneplés
21

A dob ritmusára párosával átmegyünk a téglából kirakott kapun,
és megkezdjük az ünneplést. Nagy kört alkotunk, és egymás
kezét fogva körbetáncoljuk a szobát.

•

Játék: Toronyépítés
Három-négy emberből álló kiscsoportokat alkotunk. Az egyes
csoportok azon versengenek egymással, melyikük tud nagyobb
tornyot építeni. Építhettek például serleget kartonpapírból vagy
dobozokból, konzervekből… Adott jelre mindenki megáll, és az
a csoport, amelyiknek legmagasabb a tornya, dobjait verve
táncolni kezd. Egészen addig folytathatjuk ezt, amíg az összes
torony fel nem épül, és mindenki nem táncolt!

Az ökumenizmus megtapasztalása
A teremtésnek szentelt idő
Az Egyházak Világtanácsa és a vele kapcsolatban álló
ökumenikus szervezetek külön időt határoztak meg a
liturgikus évben, melyet a teremtésnek szentelnek. A
teremtésnek szentelt idő minden évben szeptember 1-én, az
ortodox liturgikus év első napján kezdődik, és október 4-én ér
véget, amikor a római katolikus egyház Assisi Szent Ferenc
ünnepét üli. Ez a kezdeményezés közvetlenül az ökumenikus
pátriárka 1989-es üzenetére nyúlik vissza.
2008-ban az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága
valamennyi tagegyházat felkérte, hogy szenteljenek külön
időt a teremtésre, a teremtés gondozására és művelésére,
amikor is imádkoznak ezért a célért, és konkrét cselekvéssel
köteleződnek el mellette.
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November

Névtelen gyermekek
tömege
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A hónap üzenete

K

edves uram, asszonyom, rendkívül sajnálom, de
tájékoztatnom kell Önt, hogy gyermekük, akinek születését
várják, súlyos fogyatékossággal rendelkezik. Élete és így az
Önöké is, nagyon komplikált és nehéz lehet. Ha
egyetértenek vele, a terhesség megszakítását tudjuk javasolni.
Felejtsék el ezt a szerencsétlenséget, mely hamarosan nem lesz
több mint rossz emlék.
Minden évben sok fiatal szülő hallja ezeket a szavakat, és
többnyire oly nagy, sőt erőszakos nyomás nehezedik rájuk az
orvosok és a körülöttük lévők (barátok, rokonok…) részéről, hogy
végül alávetik magukat az eljárásnak anélkül, hogy tettük
következményeit valóban mérlegelnék. Ezért gyermekek tömege
kerül az Irgalmas Atya elé, akik nevével soha nem találkozunk az
anyakönyvi kimutatásokban. A terhesség megszakítása továbbá
maradandóbb hatású, mint amilyennek mondják: Charles Péguy
szavaival „szörnyű heget hagy maga után, felejthetetlen
kétségbeeséshez vezet, leküzdhetetlen bánatot, beforratlan sebet,
halálos szorongást, titkos zaklatást és neheztelést, állandó rejtett
kudarcérzést és örökké be nem gyógyuló sebhelyet jelent”. De
mindenben, teszi hozzá Péguy, csodálatos módon utat nyit a
kegyelem számára, hiszen akinek nincsenek sebei, azt még Isten
szeretete sem tudja bekötözni. A szamaritánus azért tudta
magához emelni a rablók által összevert embert, mert az ott
hevert az úton. Veronika azért tudta kendőjével megtörölni Jézus
arcát, mert az bepiszkolódott. Aki még nem esett el, azt fel sem
emelhetik, és aki nem piszkolódott be, azt megtisztítani sem lehet.


Vajon nem az-e a küldetésünk a Hit és Fényben, hogy ezeket
a családokat összehozzuk egymással? Rendkívül fontos, hogy ne
24

csak azokat a szülőket fogadjuk be, akiknek sérült gyermekük van,
és elszigeteltségük nálunk oldódhat, hanem azokat is, akik
közösségi találkozóinkon tapasztalják meg boldogan a barátság
örömét, anélkül, hogy a múltjukat megítélnénk. Menjünk oda
ezekhez a sebzett családokhoz (persze kellő felkészülés után), és
fogadjuk be mindazokat, akik azért jönnek, hogy egy kis
nyugalomra leljenek nálunk.

A hónap témája
Csak a szeretet tudja meggyógyítani a gyengéket, a
betegeket és a szegényeket
Miért éppen ezt a témát választottuk? Attól, hogy
megfeledkezünk hibáinkról és sebeinkről, még nem szűnnek
meg. Arra vágyunk, hogy olyasvalaki gyógyítsa be sebeinket,
aki nem katasztrófának tekinti őket, hanem olyan hiánynak,
amelyet szeretetével betölthet. Közösségeink a gyógyulás
helyei.
Legfontosabb gondolatok: Egymás sebeinek elfogadása.
Hagyni, hogy Isten gyógyítsa be sebeinket. A közösség az a
hely, ahol meggyógyulhatunk.

Bibliai hivatkozások
 Mt 15,29-31: Jézus sokakat meggyógyított.
 Lk 9,1-2: Jézus elküldi tanítványait, hogy gyógyítsák meg a

betegeket.
 ApCsel 5,12-16: Az apostolok sokakat meggyógyítottak.
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Az érkezők fogadása

Érkezéskor mindannyian kapunk egy képet, mely az irgalmas
Jézust ábrázolja abból az alkalomból, hogy az irgalmasság éve
ebben a hónapban ér véget (lásd 89. old.). A képet hazavisszük
magunkkal.

 Megosztás
• Máté meghívásának megjelenítése
Mt 9,9-13
Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
Különböző színű, szív alakú kartonlapokat készítünk, melyeket
a megjelenítés után osztunk szét.
Ebben a hónapban (november 20-a Krisztus Király ünnepe) ér
véget az irgalmasság rendkívüli szentéve. Ferenc pápa ezen
szép kezdeményezését bizonyára püspöki jelmondata ihlette:
Miserando atque eligendo (Jézus meglátta, megkönyörült rajta,
és kiválasztotta). Jézus irgalmas szeretettel (miserando)
nézett Mátéra, és kiválasztotta őt (eligendo). Nekünk is az a
hivatásunk, hogy az evangélium útján Jézust kövessük,
miután felfedeztük arcát valamennyi testvérünkben, különösen
a leggyengébbekben (vö. a Hit és Fény imája), és hogy
folyamatosan hívjuk azokat, akik ránk várnak.

•

Kiscsoportban
 Hogyan tudjuk elfogadni sebeinket?
 Hogyan bocsáthatunk meg önmagunknak?
 Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa sebeinket. Mit tehetünk
ezért?
Egy kis csend után ráírhatjuk sebünket arra a szívre, amelyet
a megjelenítés végén kaptunk. Az imádság során Jézusnak
fogjuk ajánlani.
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Műhely

Hangszerünk: pásztorsíp
Pásztorsípokat készítünk (lásd 83. old). Szelíd hangja nyugtatóan
hat a szívre és a lélekre.



Ima

Az irgalmas Isten ikonját vagy képét és egy kosarat teszünk az
imasarokba. Pásztorsípjaink hangjára körbesétálunk, és
szívünket a kosárba helyezzük. (A találkozó végén majd
"postázzuk". Miközben elégetjük, a füstje felszáll az Atyához).

•

Máté felállt, és Jézus nyomába szegődött
Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt
neki: Kövess engem! (Mt 9, 9). Jézus látta Mátét, de nem
pusztán a test szemével, hanem a belső könyörület tekintetével.
Látta a vámost, és mivel az irgalmasság belső szemével
tekintett rá, és kiválasztotta őt, így szólt hozzá: Kövess engem!
Kövess, vagyis lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne
csak lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki
ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy
kell élnie, ahogy Krisztus élt (1Jn 2,6).
Az felállt – mondja a Szentírás –, és nyomába szegődött (Mt 9,
9). Semmi csodálkoznivaló nincs azon, hogy a vámos az Úr
első parancsszavára otthagyja a földi hasznot, amit hajszolt, és
hátat fordítva a gazdagságnak, csatlakozik annak a kíséretéhez,
akiről tudni lehetett, hogy semmi vagyona nincsen. Mert az Úr,
aki őt külsőleg hallható szavával meghívta, belül ellenállhatatlan
ösztönzéssel rávette, hogy kövesse őt, szívébe öntve a
kegyelem fényét. Ennek világánál Máté megértette, hogy aki itt
a földön elszólította őt az ideigvalóktól, az az égben
romolhatatlan kincseket tud neki adni.
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszéde, 672 - 735

•

A szegények imája
Jézus, jöjj és gyógyítsd be szívem sebeit.
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 Ünneplés
• Játék: Bizalompróba
Kiválasztunk két apukát vagy két elég erős fiatal segítőt. A játék
vezetője elmagyarázza, mennyire fontos az életünkben, hogy
mások támogassanak minket, és milyen jó tudni, hogy
szeretnek. Kiválasztja a közösség egyik tagját… a legbátrabbat!
Az utóbbi behunyja a szemét, és hátradől a két ember között,
akik azután elkapják.

Az ökumenizmus megtapasztalása
Kirill pátriárka és Ferenc pápa közös nyilatkozata 2014.
november 30-án
Közös aggodalmunknak adunk hangot az Irakban, Szíriában
és az egész Közel-Keleten tapasztalható helyzet miatt […].
Számtalan testvérünk szenved üldöztetést, és sokaknak
kellett elhagyniuk otthonukat, mindezt pedig többen – tragikus
módon – közömbösen szemlélték. Amint Szent Pál írja: „Ha
tehát az egyik tag szenved, vele együtt szenved valamennyi
tag; vagy ha az egyik tag tiszteletben részesül, együtt
örvendezik vele valamennyi tag” (1Kor 12,26). Ez a
keresztény élet törvénye, és ebben az értelemben a
szenvedés ökumenikus jellegéről is beszélhetünk. Amint a
vértanúk vére az Egyház erejének és termékenységének
magvetése, úgy mindennapi szenvedéseink közös viselése is
hatékonyan munkálhatja az egységet.
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December

Bajba jutott
fiatal családok
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A hónap üzenete

F

, őnök úr, van itt egy fiatal pár. Azt kérdezik, van-e nálunk
még hely.

De hisz tudod, hogy az egész országban
népszámlálás folyik. Hogyan is lehetne helyünk? Gazdagok
legalább? Pénzzel minden elintézhető.
 Ó, nem, szegények. Egyetlen szamáron utaznak, az asszony
pedig éppen szülés előtt áll.
 Jó, akkor mond meg nekik, hogy menjenek az istállóba. Van
már ott egy ökör, az majd megmelengeti őket. Teríts a földre
szalmát, hogy ne legyenek koszosak.
Néhány órával később, az éjszaka közepén síró kisbaba
ébresztette a fogadóst, aki azonban kisvártatva ismét elaludt. A
fiatal édesanya bepólyálta elsőszülött fiát, és jászolba fektette az
ökör és a szamár mellé, akik békés leheletükkel melengették.
Majd pásztorok csoportja érkezett, és izgatottan újságolták a
felriasztott fiatal szülőknek: Angyalokat láttunk, akik ezt
mondották nekünk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek
nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek
az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel
számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és
jászolba fektetve.” Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette
körül az angyalt, és dicsérte Istent: „Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!”
Immár látták, hogy valóban azt a gyermeket keresik, aki épp
az imént ébredt fel, és a jászolban sír. Az édesapa a
megindultságtól kissé remegő hangon így szólt: Jézusnak fogom
nevezni.
A pásztorok letérdeltek, és felajánlottak egy bárányt a fiatal
szülőknek. Miután elindultak hazafelé, mindenkinek elmondták
mindazt, ami történt. Nem tudták magukban tartani!
Aztán, néhány héttel később gazdag idegenek érkeztek: bölcs
és nagy tudású emberek jöttek messzi tájakról, hogy annak
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szegénysége, törékenysége és gyengesége előtt hódoljanak, aki
most született a világra.
A király bejelentésének barbár őrültségétől megriadva gyorsan
távoztak, és megismerték, milyen élete lehet a bevándorlóknak a
menekülttáborokban…
Az Ige testté lett, a tulajdonába jött, övéi azonban nem
fogadták be. Csak néhány pásztor és keleti bölcs ember hallotta
meg a szegény kiáltását és ismerte fel Jézusban Krisztust, a
Megváltót.


A mi közelünkben is vannak olyan családok, ahol a szegények
kiáltásával találkozhatunk. Vajon meghalljuk-e kiáltásukat?
Túlságosan lefoglal a karácsonyi készülődés családjainkban és
közösségünkben, és Jézus eljövetelével már nem is törődünk? A
Hit és Fény imájában azonban ezt mondjuk: Taníts meg arra,
hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet fedezzük fel minden
testvérünkben, különösen a leggyengébbekben!
Figyeljünk tehát oda ezekre a fiatal családokra, akik oly
türelmetlenül várnak ránk a jászolnál, és hozzuk össze őket
egymással!

A hónap témája

Karácsony van, ajtónknak mindig nyitva kell lennie
Miért éppen ezt a témát választottuk? Azért, mert Isten mindig
nyitva hagyja irgalma ajtaját, és minden embernek felkínálja az
üdvösséget. A templomok és a keresztény szívek ajtaját soha
nem szabad bezárni mások előtt (Ferenc pápa). Ha megnyitjuk
szívünket közösségünk leggyengébb tagjai előtt, arról teszünk
tanúbizonyságot, hogy bízunk Jézusban, aki nem azért jött,
hogy elítéljen, hanem hogy üdvözítsen.
Legfontosabb gondolatok: Közösségünk a befogadás helye.
Nyitottnak és befogadónak kell lennie. A családok ma is arra
várnak, hogy segítsünk nekik, karácsonykor mégis egyedül
maradnak.
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Bibliai hivatkozások
 Jn 10,9-11: Jézus a kapu.
 Lk 18,18-27: Egyetlen kapu sem túl keskeny ahhoz, hogy rajta
átmenve ne üdvözülhetnénk.
 ApCsel 5,17-21: Egyetlen kapu sem annyira erős, hogy Isten
szeretetének gátat szabjon.



Az érkezők fogadása

Mindent beszereztünk, ami ahhoz kell, hogy szép betlehemünk
legyen, és feldíszítsük a szobát karácsony ünnepére. A találkozó
ezzel a készülődéssel kezdődik.

 Megosztás
• Jézus születésének megjelenítése
Lk 2,6-20
Megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette,
mert nem kaptak helyet a szálláson.

•



Kiscsoportban
 Elég nyitott és befogadókész a közösségünk?
 Rendszeresen hívunk új embereket, hogy csatlakozzanak
hozzánk?
 Milyen ajándékot adhatnék Jézusnak karácsonyra?

Műhely

Készíthetünk koszorút csillagokból vagy szélesre tárt ajtajú kis
házakból, és ezzel díszíthetjük imasarkunkat (lásd 89. és 90.
oldal).
Ebben a hónapban nem készítünk hangszert, mert a legszebb
zene az ének! Az egész találkozót karácsonyi dalokkal
fűszerezzük.
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• Jöjj, és nyisd meg otthonunk és szívünk ajtaját!
Mielőtt megszülettél, Jézus,
József és Mária csak olyan otthonokra lelt, amelyeknek zárt volt
az ajtajuk: nem voltak nyitottak Isten titkára.
Csak egy istálló, egy szegényes istálló fogadta be őket.
Szívem megnyílhat a szeretetnek, de be is zárulhat előtte.
Kezem megnyílhat az adásnak, de be is zárulhat előtte.
Életem megnyílhat az életnek, de be is zárulhat előtte.
Jézus, te ma nem istállóban születsz meg,
hanem minden otthonban és minden szívben
meg akarsz megszületni, hogy beavass Isten titkába.
Isten csókját akarod csókolni minden arcra.
Millió jászolban akarsz megszületni az egész világon.
Millió szívben akarsz megszületni, hogy békédet az egész földre
kiáraszd.
Millió arcot akarsz, amely Isten békességét tükrözi.
Millió karácsonyt akarsz, amely mind a Te karácsonyod.
Nyissátok meg az otthonokat, melyek bezárultak a félelem vagy a
vagyon miatt!
Nyissátok meg a szíveket, melyek bezárultak a bánat vagy az
önzés miatt!
Derítsétek fel az arcokat, melyek elkomorultak a düh és a
szeretet hiánya miatt!
Jézus, jöjj és fakassz mosolyt arcunkon! Jöjj és nyisd meg
otthonunkat és szívünket, hogy veled mondhassuk:
Dicsőség Istennek, az Atyának!

•


A szegények imája
Jézus, jöjj és nyisd meg a szívem!

Ünneplés
33

•

Üdvözlőkártya
A közösség minden tagjának adjunk egy kis kártyát, amelyre
egy kedves szót vagy mondatot írunk. Odaadhatjuk a
szomszédunknak, és felajánlhatjuk, hogy meglátogatjuk, vagy
meghívhatjuk, hogy jöjjön el hozzánk, üljünk be valahova
teázni, vagy menjünk el együtt sétálni…

•

Játék: A csók
Páratlan számú résztvevő kell. A játékosok ide-oda járkálnak a
szobában. Mikor a játék vezetője azt mondja, hogy „csók”,
mindenki odarohan egy másik játékoshoz és megöleli.
Aki egyedül marad, az lesz a következő játékvezető.

Az ökumenizmus megtapasztalása
Az ökumenizmus kiemelt cél
Számomra az ökumenizmus kiemelt cél. Ma a vértanúság
ökumenizmusáról beszélhetünk. Bizonyos országokban
megölik a keresztényeket, ha keresztet hordanak, vagy Biblia
van náluk, és nem kérdik tőlük, hogy anglikánok,
evangélikusok,
katolikusok
vagy
ortodoxok-e.
A
vértanúságban egyek lesznek. Gyilkosaink számára
mindannyian
pusztán
keresztények
vagyunk.
A
vértanúságban egyek leszünk egymással, jóllehet az életben
még nem tudtunk egységre jutni, és talán még nem is jött el
az ideje ennek. Az egység olyan ajándék, amelyet kérnünk
kell.
Ferenc pápa, 2013. december
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Január

Inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mint az embereknek!
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A hónap üzenete

M

artin Luther 1483-ban született Németországban
parasztcsalád sarjaként. 1505-ben, mikor az Erfurti
Egyetemen jogot tanult, hatalmas viharba került, és
amikor majdnem belécsapott a villám, megfogadta, hogy
szerzetes lesz. Be is lépett az Ágoston-rendi kolostorba Erfurtban,
szerzetesi fogadalmat tett, 1507-ben pedig pappá szentelték.
1510-ben rendtársával együtt Rómába küldték az Ágostonrendi kolostorokon belül kitört belső torzsalkodás miatt.
Megdöbbenve a papok istentelenségén és a bíborosok fényűző
életmódján, elbizonytalanodott abban, van-e értelme imádkozni a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Luther határozottan kritizálta a búcsú gyakorlatát, és
elutasította a cselekedetek fontosságát, mivel úgy vélte, hogy az
ember kizárólag a hit által igazulhat meg, amely pedig Isten
ajándéka. A wittenbergi vártemplom kapujára saját kezűleg
szögezte ki 95 pontból álló vitairatát, amelyben tételesen
megfogalmazta kritikáját. Róma ezek után kiközösítette, 1517ben pedig elkezdődött a reformáció, melynek 500. évfordulóját
idén ünnepeljük. Ezt a mozgalmat olyan férfi indította el, aki még
a 34. életévét sem töltötte be.
Luther valószínűleg az Apostolok Cselekedetének ezen
szakaszát forgatta szívében: Inkább kell engedelmeskednünk
Istennek, mint az embereknek (ApCsel 5,29). Isten iránti
szeretete megkérdőjelezhetetlen volt, és olyan állásfoglalásra
késztette, amely megítélése szerint szembement korának
Egyházával. A 16. század rendkívül termékeny, ugyanakkor
bajokkal terhelt kor volt: az előző század nagy felfedezéseit
(nyomtatás, új világ) követően drasztikus változásokra, sőt nagy
felfordulásra került sor: a reneszánsz és a vallásháborúk kora
következett…
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1968-ban Jean Vanier és Marie-Hélène Mathieu is inkább
engedelmeskedett Istennek, mint az embereknek, amikor
nekikezdtek
a
1971-es
nagy
lourdes-i
zarándoklat
előkészítéséhez, miután az egyházmegye zarándoklatán nem
vehetett részt egy család, ahol két sérült gyermek nevelkedett.
Szerencsére ez nem vezetett vallási megosztottsághoz!
Nekünk is mindig készen kell állnunk arra, hogy
szembeszálljunk mindazokkal, akik nem az evangélium
szellemében cselekednek, eltávolodnak hitünk alapjaitól, és nem
fogadják be értelmi fogyatékos barátainkat. Arra azonban nincsen
szükség, hogy kiszögezzük ezeket a téziseket templomaink
kapujára, hiszen fiatal barátaink értenek hozzá, hogy az új
technika segítségével miként juttathatják el üzenetünket néhány
„kattintással” másokhoz!
Üzenetünk a találkozás és az egység üzenete, nem a
megosztásé és a békétlenségé: az értelmi sérült emberek
lényüknél fogva hidat képeznek az emberek között, és szüntelenül
emlékeztetnek rá, hogy nekünk is a béke és az egység
eszközeinek kell lennünk. Kéréseink tehát meghallgatásra fognak
találni!
És az is fontos, hogy közösségeinkben arra összpontosítsunk,
ami a legfontosabb, ami pedig nem annyira fontos, annak ne
tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget.

A hónap témája
Az a hivatásunk, hogy mindent Krisztus nevében tegyünk
Miért éppen ezt a témát választottuk? Szent Pál
hangsúlyozza, hogy bármit teszünk, szóval vagy tettel,
mindent az Úr Jézus nevében tegyünk (Kol 3,17). A Hit és
Fény tagjának lenni nemcsak azt jelenti, hogy részt veszünk a
közösség tevékenységeiben, hanem egy egészen új
életformát is.
Legfontosabb gondolatok: a Hit és Fény születése 1971ben. A sérültek hidat képeznek az emberek között.
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Bibliai hivatkozások
 Jn 14,2: Atyám házában sok hely van.
 Jn 14,6: Jézus az igazság.
 Mt 5,16: Az a hivatásunk, hogy világosságunk világítson az
embereknek.



Az érkezők fogadása

A koordinátor csapat egyik tagja minden érkezőt szívélyesen
átölel, majd azon kezdenek el gondolkozni, milyen közös dolgok
vannak bennük: mások vagyunk, de ugyanolyan bakancs van
rajtunk, vagy ugyanolyan a frizuránk, vagy ugyanolyan a
szemünk színe… És mindketten mosolygunk!

 Megosztás
• Az apostolok meghívásának megjelenítése
ApCsel 5,18-32
Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.

•

Kiscsoportban3
 Jézus arra hívott, hogy a Hit és Fény közösségben
kövessük. Ez új életformát jelent.
 Mi változott meg bennem a Hit és Fény hatására?
 Hogyan tudok Hit és Fényes lenni a közösségi találkozókon
kívül?
 Mit jelent hídépítő embernek lenni?

 Műhely
• Hangszerünk: szélharang
Szélharangokat készítünk (lásd 84. oldal). Szelíd hangjuk a Lélek
fuvallatára emlékeztet.

Lásd Joseph Larsen atya gyönyörű könyvét: F AITH AND LIGHT IN DAILY LIFE,
mely a Nemzetközi Titkárságról szerezhető be (2 €).
3
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A szélharangok finom mozgatása közben a következő imát
mondjuk:

•

Háromszemélyű egy Isten
Háromszemélyű
egy
Isten,
minden élőnek te vagy az eredete
és célja.
Bocsásd meg, mikor csak magunkra gondolunk,
és saját elképzeléseink megvakítanak minket!
Nyisd meg szívünket és szemünket!
Taníts meg a szeretetre, az elfogadásra és az
irgalomra, hogy növekedjünk az egységben,
amely a te ajándékod!
Tied legyen a tisztelet és a
dicsőség most és mindörökké!
Amen!
(A keresztények egységéért végzett imahét harmadik napjának imádsága )

•

A szegények imája
Jézus, te olyan emberré teszel, aki hidat épít mások között.

 Ünneplés
• Játék: Közös dolgok
Alkossunk öt (legfeljebb hat) főből álló kis csoportokat! A
kiscsoportokban találjuk ki, mi az, ami közös bennünk
(valamelyik tulajdonságunk, a hangunk, a járásunk, az
öltözködésünk, a mosolyunk, a lelkesedésünk, a kedvenc
ételünk, a hobbijaink, az érdeklődési körünk, a kedvenc
zenénk…). Miközben erről beszélgetünk, fel fogjuk fedezni,
hogy sok olyan dolog is közös bennünk, amit nem is
gondoltunk volna.
39

Az ökumenizmus megtapasztalása
Közös imakönyv
A Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács és az
Evangélikus Világszövetség azt javasolja az evangélikus
közösségeknek és a katolikus püspöki konferenciáknak, hogy
a reformáció 2017-es évfordulóján közös imakönyvből
imádkozzanak. Az a cél, hogy megemlékezzünk a reformáció
ajándékairól, és bocsánatot kérjünk mindazért, amivel
mindkét felekezethez tartozó keresztények hozzájárultak a
szakadáshoz. Mindez alkalom lehet arra, hogy hálával és
bűnbánattal tekintsünk vissza, és elköteleződve a közös
tanúságtétel mellett együtt folytassuk utunkat, olvassuk a
könyv előszavában.
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Február

Feladatom a tájékoztatás,
nem a meggyőzés
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A hónap üzenete

B

ernadettet nem kell bemutatnunk, hiszen ő mindenestül
része a Hit és Fény történetének. Ennek az egészen
fiatal lánynak, aki 1844-ben született Lourdes-ban,
drámai módon megváltozott az élete, mikor 1858-ban a
massabielle-i barlangban 18 alkalommal találkozott egy gyönyörű
hölggyel, aki március 25-én azt mondta neki, hogy ő a
Szeplőtelen Fogantatás.
Bernadette családja az egyik legszegényebb lourdes-i család
volt. A lányt asztma kínozta, és nem tudta megtanulni a
katekizmust, ami pedig az elsőáldozás feltétele volt… A papok
kérlelhetetlenek voltak: ha nem tudja a katekizmust, elsőáldozó
sem lehet!
Nem tudta meggyőzni a plébánost igazáról, és a rendőrség
sem hitt neki, mivel aggódtak a város biztonsága miatt!
Bernadett azonban hajthatatlan maradt, ma pedig zarándokok
milliói keresik fel Lourdes-ot az egész világról, hogy ott
imádkozzanak. 1971-ben 12.000 ember gyűlt össze 15 országból,
hogy részt vegyen azon a zarándoklaton, amelyet Jean Vanier és
Marie-Hélène Mathieu szervezett. Ekkor is valami új dolog
kezdődött, melynek nyomán Monsignor Jacques Perrier, Tarbes
és Lourdes nyugalmazott püspöke a következő kijelentést tette: a
Hit és Fény része Lourdes genetikai kódjának.
Ha egy szegény és tudatlan 14 éves fiatal lánynak („és
pontosan azért választott ki a Szent Szűz, mert én voltam a
legszegényebb és legtudatlanabb”) ilyen sors adatott, akkor
ebben bizonyára nagy hite is szerepet játszott, valamint az, hogy
szenvedélyesen vágyott rá, hogy az Oltáriszentségben Jézussal
találkozzon, és ebben semmi és senki nem tudta
megakadályozni…


Éppen közösségeink legtörékenyebb és legtudatlanabb tagjai
azok, akiknek üzenetük van a világ számára, nekünk pedig
kötelességünk, hogy tolmácsoljuk ezt az üzenetet a társadalom
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és az Egyház számára. Abban tudnak segíteni, hogy közelebb
kerüljünk Jézushoz, aki a szegények és a tudatlanok barátja.
Bizony mondom nektek: ha meg nem változtok és olyanok nem
lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába.
Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a
mennyek országában (Mt 18,3-4).
Isten megtestesült, törékeny és kiszolgáltatott lett, és éppen a
gyengeségben, a törékenységben és sérültségben vár ránk, nem
a nagy dolgokban, a hőstettekben, amelyekről sokan álmodozunk,
és azt gondoljuk, hogy ezek visznek közelebb Hozzá. Miután
tehát az öröm hírnökei, majd misszionáriusai voltunk, ismét
beszélnünk kell örömhírünkről. Tegyük ezt úgy, mint Bernadett,
és fáradhatatlanul hangoztassuk, hogy minden ember, a
legsúlyosabb fogyatékos is, arra hivatott, hogy elmélyítse életét
Jézusban, és maradéktalanul részesedjen egyháza lelki
gazdagságából, szentségeiből, liturgikus hagyományából…
(Karta II, 1). Egyházainkban sajátos hivatása van az értelmi
sérülteknek: nemcsak arról van szó, hogy szeretettel fogadjuk
őket, hanem arról is, hogy teljesen Isten gyermekei és keresztény
közösségeink tevékeny tagjai.
Feladatunk a tájékoztatás, nem pedig a meggyőzés, és ebben
semmi és senki nem akadályozhat meg minket!

A hónap témája
Mikor Istent hirdetjük, azt mondjuk: ez csoda
Miért éppen ezt a témát választottuk? Zaklatott világban
élünk. Hányszor mondtam már: nem érek rá, dolgom van?
Vajon olykor annyira elfoglaltak vagyunk közösségeinkben,
hogy az igazi csodát meg sem látjuk?
Ebben a hónapban a fény ünnepét üljük.
Legfontosabb gondolatok: Állhatatosság a hitben. Lourdes
két dolgot üzen, az egyiket Bernadett, a másikat a Hit és Fény
által.
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Bibliai hivatkozások
 Jn 1,5: Világosság és sötétség
 Zsolt 26,1: Az Úr az én világosságom
 Ef 4,14: Kelj fel, alvó



Az érkezők fogadása 

A koordinátor csapat négy tagja a szoba bejáratánál áll. Azt
mondják, hogy mindenki megmoshatja a szemét vagy a kezét,
ahogyan azt a lourdes-i vízforrásnál szoktuk tenni. Egyikük egy
kancsó vizet fog, a másik egy edényt, a harmadik pedig egy
törülközőt. Miközben megmossuk a szemünket vagy a kezünket,
a negyedik ezt mondja: (Név), te értékes vagy az egész
közösség számára.

 Megosztás
• A vakon született meggyógyításának megjelenítése
Jn 9,1-38
Én vagyok a világ világossága.

•



Kiscsoportban
 Mi jellemző rám: egyszerűen tanúságot teszek, vagy
megpróbálom meggyőzni a másikat?
 Ki tud segíteni abban, hogy állhatatosan kitartsak a hitben?

Műhely

Hangszerünk: Zenélő üvegek
Zenélő üvegeket készítünk (lásd 84. oldal). Ezek az üvegek igen
kellemes hangot adnak, ha színes vízzel többé-kevésbé
teletöltjük őket. Az számít, hogy mennyi folyadék van bennük, és
ettől adnak más-más hangot
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Az imádság egyes versszakai között valaki szelíden ütögetheti az
üvegeket…
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•

Bernadett, add kölcsön a facipődet
Hogy botladozó lábammal a te utadon járhassak,
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
Annak jele, hogy mindkét lábammal a
földön járok,
az alázat és az egyszerűség jelképe.
Te tudod nagyon jól, hogy sajnos egyik sincs meg bennem.
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
Fát szedtél, hogy tüzet rakj,
és vigasztaló szavaddal egymáshoz vezesd az
embereket,
hogy én is megmelengessem azokat, akik
kihűltek,
és felderítsem azokat, akik arra várnak, hogy
valaki rájuk mosolyogjon,
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
És ha túl kicsi lenne, az sem baj!
Majd arra emlékeztet,
hogy nekem is megvannak a magam korlátai,
és hogy én sem tudok mindent,
és én is eleshetek, hogy azután újra felkeljek.
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
Hogy nagyobb bizalommal közeledjek Jézushoz,
hogy felfedezzem az élő vizet,
melyet a szomjazóknak kínál,
hogy befogadjam a világosságot, melyet Isten ad nekünk,
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
Hogy közeledjek az Atyához, aki vár és szeret engem, hogy
járhassam örömökkel és bánatokkal szegélyezett utamat,
hogy az út végén részt vehessek az ünnepen,
mindenkor kérve, hogy fogd a kezemet.
Ó, Bernadett, add kölcsön a facipődet!
Amen!

•

Marie-Louise Pierson
Behoztuk a mécseseket. A kereszt vagy az ikon mellé egy
gyönyörű edényt teszünk. A vezető meggyújtja a gyertyáját,
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majd továbbadja a lángot a szomszédjának, aki szintén
továbbadja stb. Mikor már az összes gyertya ég, mindenki
ráteszi a gyertyáját a vízre. Végül eléneklünk egy dalt, mely a
világosságról szól.

•

A szegények imája
Jézus, te vagy az én világosságom.


•

Ünneplés

Játék: Egy kanna víz
Három csapatot alkotunk. Minden csapatba nagyjából tíz
ember kerül, akik egymás mögé állnak. Az egyes csapatok elé
egy-egy vizeskancsót teszünk, a sor végén álló ember mögé
pedig egy üres edényt. Mindenkinek van egy kanala. Mikor
elkezdődik a játék, az első ember vizet vesz a kanalába, majd a
vizet a mögötte álló ember kanalába teszi, aki szintén a
mögötte álló kanalába… Az a cél, hogy üres kanna tele legyen!
Lehet majd nevetni, mikor látjuk, mennyi víz érkezik meg végül
a kannába!

Az ökumenizmus megtapasztalása
Frances Young metodista lelkész tanúságtétele 1991-es
lourdes-i látogatása után
Megértettem, hogy Lourdes üzenete a megtisztuláshoz és
az életszentséghez kapcsolódik. A Hölgy azt mondta
Bernadettnek, hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás, és hogy
Lourdes a bűnösök megtérésének a helye, ahol
megmosakodhatnak és ihatnak. Itt megszabadulhatunk
azoktól a tisztátalanságoktól és foltoktól, amelyek
beszennyezik életünket. Abban a korban, ahol az elutasítás
és a gúny sok országban továbbra is az értelmi sérültek
mindennapi életének részét képezi, mindenkit szeretettel
fogadnak… Később sérült barátunkkal, Ferenccel a
vízforráshoz mentünk. Ferenc megmosta az arcomat, és
letörölte könnyeimet, és én is megmostam az arcát, majd
kezünkből kelyhet formálva ittunk a vízből
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Március

Ki tanít meg arra,
hogy mi tetszik Istennek?
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A hónap üzenete

K

ateri Takakwitha 1656-ban született algonkin édesanya és
mohawk (irokéz) törzsfőnök gyermekeként. Keresztény
anyja a Trois-Rivières-i francia misszióban teljesített
szolgálat alatt esett fogságba. A kislány négyéves volt, mikor
családja a himlő áldozatául esett, ő pedig torz testű és fogyatékos
lett a fertőzés hatására. Mivel nem bírta elviselni a napsütést,
Tekakwithának hívták, vagyis vaksi embernek, aki a sötétségben
tapogatózva botorkál előre.
Mikor egyik rokona, a szomszédos törzs főnöke örökbe
fogadta, hitet tett a kereszténység mellett, és húszéves korában
megkeresztelkedett. Miután családja, akik képtelenek voltak
felfogni megtérése jelentőségét, háttérbe szorította és
megfenyegette, elmenekült előlük, és megalapította a keresztény
bennszülött amerikai indiánok közösségét, akik imádságban,
bűnbánatban éltek, és a betegek gondozásával foglalkoztak.
1680-ban, 24 éves korában halt meg, Jézust hívva, miután egy
évvel korábban tisztasági fogadalmat tett. A hagyomány szerint
sebei ekkor eltűntek, és arca gyönyörű lett, a temetésén pedig
sok beteg ember meggyógyult. XVI. Benedek pápa 2012-ben
avatta szentté.


Itt ismét egy fiatal nővel találkozunk, aki eltökélt és nagyon
erős. Isten szeretete csúfot űz minden faji és kulturális
különbségből, és minden ajtón fáradhatatlanul kopogtat: Íme, az
ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót
nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem (Jel 3,20).
Kateri ajtót nyitott neki, Jézus pedig boldogan bemehetett és vele
étkezhetett. A Hit és Fénynek is zörgetnie kell minden ajtón, nem
törődve az ott lakók bőrszínével, kultúrájával, nyelvével, sőt
vallásával sem. A fogyatékosság is minden ajtón zörget, nekünk
pedig mindenhol jelen kell lennünk, ahol a családok az
elszigeteltségtől és a hátrányos megkülönböztetéstől szenvednek
sérült gyermekük vagy testvérük miatt. Olykor, mint Kateri,
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nekünk is tapogatózva kell keresnünk az utat. De ha kitartóan
követjük példáját, mi is eljutunk azokhoz, akik peremhelyzetbe
kerültek.
Fiatal segítőink nagy segítséget jelenthetnek ebben: szívük
nyitott a világra, és a társadalmi elvárásokkal is kevésbé törődnek.
Örömük és lelkesedésük vezessen el minket mindazokhoz, akik
ránk várnak!
Kateri továbbá úgy gondolta, hogy közösséget kell alapítania
keresztény bennszülött amerikai indiánokból, mivel tudta, hogy
mindig jó összejönni, segíteni és bátorítani egymást. Kartánk
ugyanerre bíztat: A szenvedés ellenére és a szenvedés
közepette a közösség a béke és az öröm helyévé válik, és Isten
azon adományait közvetíti, illetve tárja fel, melyekben az értelmi
sérülteket részesíti, vagyis a mások befogadásának és
szeretetének képességét, az egyszerűségüket és a rossz
társadalmi beidegződések elutasítását (Karta II, 2). Amit teszünk,
azt jelentős részben sérült barátainktól tanultuk. Ők azok, akik a
legjobb választ adják Kateri kérdésére, hogy miként élhetünk úgy,
hogy az leginkább tetsszen Istennek. Hallgassunk tehát rájuk a
nagyböjti időben, melyet idén valamennyi keresztény egyszerre
él meg.

A hónap témája

Mit ajánlhatok fel Istennek?
Miért éppen ezt a témát választottuk? A nagyböjt a bűnbánat
ideje. Alkalom arra, hogy megvizsgáljuk életünket, felajánljuk
problémáinkat Istennek, és megkérjük, hogy segítsen jobbá
válni. Az imádság, a böjt és a felebaráti szeretet ideje. Mindezek
a lelki erőfeszítések abban segítenek, hogy felkészüljünk a
passió, vagyis Krisztus kínszenvedésének, kereszthalálának és
feltámadásának megünneplésére. A nagyböjt kitűnő alkalom
arra, hogy kicsit többet tegyünk a közösségért cserébe
mindazért, amit kaptunk tőle.
Legfontosabb gondolatok: Nagyobb öröm adni, mint kapni. A
szeretet önmagunk odaajándékozása, amely arra késztet, hogy
odamenjünk másokhoz.
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Bibliai hivatkozások
 Zsolt 34,13-14: Dávid böjtölése
 Mt 4,1-11: Jézus böjtölése
 Lk 18,1-12 és 5,14: a farizeus és a vámos a templomban



Az érkezők fogadása

Minden érkezőt ezekkel a szavakkal fogadunk: (Név), mikor
böjtölsz, illatosítsd be a fejedet! Miközben a koordinátorcsapat
tagja ezt mondja nekünk, illatos olajjal keresztet rajzol a
homlokunkra.

 Megosztás
• Engedjük be Jézust együtt az ajtón
Jel 3,20-22
Nézd, az ajtóban állok és zörgetek.

•



Kiscsoportban
 Milyen olyan dolgot teszek a közösségnek, amely tetszik
Istennek?
 Mit tanultam sérült barátaimtól?
 Mit tehetnék a nagyböjti időszakban, ami tetszik Istennek?
Tollból indián könyvjelzőket készítettünk (lásd 90. oldal).
Mindenki kap egyet, amelyre felírja, mit tehetne, ami tetszik
Istennek.

Műhely

Hangszerünk: esőcsináló
Esőcsinálót készítünk (lásd 85. oldal). Az észak-amerikai
indiánok ezzel hívták az esőt. A mi zenénk Isten áldását hívja
ránk.
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Ima

Imasarkunkba egy nagy keresztet teszünk. Esőcsinálóink
hangjára körbejárunk, és könyvjelzőinket a kereszt köré helyezzük.

•

Hálaadó imádság Kateriért
Mi Atyánk, akit Kateri Tekakwitha
szívesen nevezett a Nagy Léleknek,
köszönjük neked, hogy nekünk adtad ezt a fiatal nőt
mint a keresztény élt példáját.
Törékenysége és üldöztetése dacára
Krisztus jelenlétéről tett tanúságot.
Társaival együtt a betegekhez vonzódott.
A természetben minden nap
a te dicsőséged és szépséged tükröződését
fedezte fel.
Közbenjárására add, hogy mindig közel legyünk hozzád,
és érzékenyebbek legyünk a körülöttünk élők szükségleteire,
és nagyobb tisztelet tanúsítsunk a teremtés iránt.
Vele együtt akarjuk felfedezni,
hogy mi tetszik neked,
és amit felfedeztünk, azt meg is kívánjuk valósítani.
Amen!

•

A Hit és Fény keresztútja
(a Nemzetközi Titkárságról szerezhető be)

•

A szegények imája
Jézus, neked adom magam.


•

Ünneplés
Rizses tál
Szervezhetünk egy nagy „rizses tál” bulit, hogy kifejezzük a
nemzetközi közösséggel való szolidaritásunkat. A sokféle
ínségről
a
honlapon
tájékozódhatunk:
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/our-mission/
financial-aspects.
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•

Esőtánc
Körben ülünk, és körbeadjuk a békepipát (egy egyszerű faág is
megteszi). Hosszan vitatkozunk, majd megállapítjuk, hogy a
szárazság miatt a bölények elmentek, mivel nem volt mit
legelniük. Kerekedjünk fel, és járjunk esőtáncot! Körbejárva
táncoljunk! Először kiáltsuk hangosan: „Hu-hu-hu!” Majd kiáltsuk:
„Eső! Eső! Eső! Ujjainkkal utánozzuk az esőt, vagy rázzuk meg
az esőcsinálót! Ezután kiabáljuk: „Fű! Fű! Fű!”, és mutogassuk
el, hogyan nő a fű. Végül kiáltsuk ezt: „Bölény! Bölény! Bölény!”,
és játsszuk el, ahogy a bölények rohamra indulnak (elsősorban
a szarvukat mutassuk). Aztán szálljunk lóra, és menjünk
vadászni.

Az ökumenizmus megtapasztalása
Flüei Miklós születésének 600. évfordulója
2017-ben a protestáns reformáció évfordulójáról emlékezünk
meg, bölcs lenne tehát, ha Miklós testvér ökumenikus oldalát is
felfedeznénk. A kerék képével Miklós rámutat az ökumené
jelentőségére, amely megpróbálja lebontani a különböző
hitvallásokat elválasztó falakat, és felfedezi azt, ami
legfontosabb a hitünkben: a szentháromságos Istent. Az Isten
országát építő felebaráti szeretet által a festett meditációs kép
medalionjainak
bibliai
ábrázolásai
a
Szentháromság
kinyilatkoztatására utalnak (Mt 25,31-46). A reformátorok
kezdettől fogva tisztelték Flüei Miklóst. 1582 őszén Zürich, Bern,
Bázel és Schaffhausen protestáns kantonjainak küldöttei
Oberwaldban találkoztak a katolikus kantonokéival, hogy
ökumenikus megbeszélést folytassanak. A naptárról vitatkoztak,
mivel a reformátorok akkoriban a Julián naptár szerint tíz nappal
később ünnepelték karácsonyt. Az
elnök, Miklós testvér
unokája, akit szintén Flüei Miklósnak hívtak, Ranftba vezette a
küldöttséget, és megmutatta nekik nagyapja köntösét. Ekkor
mindannyian
esküt
tettek
az
egységre.
(www.bruderklaus.com/download/ traegerschaft/000295.pdf)
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Április

Jézus,
hiszek Tebenned

53

A hónap üzenete

H

elena Kowalska 1905-ben született Głogowiecben,
ebben a Lengyelország szívében található kisvárosban.
Szülei földművesek voltak. Tíz gyermekük közül Helena
volt a harmadik. Hétéves korában szerzetesi hivatást fedezett fel
magában. Miután több varsói kolostor elutasította, végül húszéves
korában az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjához
csatlakozott, és a Mária Fausztina nevet kapta.
Igen hamar intenzív misztikus élete bontakozott ki, és az Isteni
Irgalmasság titkárnője és apostola lett. Az volt a feladata, hogy ezt
a nagyszerű üzenetet „Kis naplóján” keresztül az egész világgal
megismertesse. Legmélységesebb misztériumom titkárnője, tudd,
hogy különlegesen bensőséges kapcsolatban vagy velem! Az a
feladatod, hogy mindent leírj, amit irgalmasságomról közlök, hogy
azok
javára
váljon,
akik
ezeket
olvasva
lelkükben
megvigasztalódnak, és felbátorodnak, hogy közeledjenek hozzám
(Napló, 1693).
Gyóntatója és lelkivezetője, Boldog Michal Sopocko apát
szorgalmazta, hogy mindent írjon le, amit Fausztina nővér
bizalmasan közölt vele. Az igen olvasmányos napló nemcsak
egyszerű embereket ejtett igézetébe, hanem teológusokat is, akik
újabb kutatási területet fedeztek fel benne.
Az isteni irgalmasság képét is Szent Fausztina ösztönzésére
készítették el és állították ki nyilvános tisztelet céljára (ma
Vilniusban látható), továbbá az isteni irgalmasság rózsafüzérének
terjesztése is az ő nevéhez fűződik, valamint ő tette meg az első
lépéseket annak érdekében, hogy a húsvétot követő vasárnapot
az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánítsák. Maria
Fausztina nővér 1938. október 5-én halt meg Krakkóban alig 33
évesen.


2016-ban az irgalmasság rendkívüli szentévét ünnepeltük, és
néhány nagyszabású eseményre is sor került, mint például a
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betegek és fogyatékosok jubileumára Rómában, valamint a
krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra. Idén kiemelt módon is
megünnepeljük az isteni irgalmasság vasárnapját, hálát adva
Szent Fausztináért, akit Isten a maga egyszerűségében és
kicsinységében kiválasztott, hogy mutassa meg az egész világnak,
milyen jótéteményekkel jár, ha irgalmával elárasztja a világot. Mi,
a Hit és Fény közösség tagjai tudjuk, hogy a legkisebbek
evangelizálnak minket: Abban a társadalomban, amely a
hasznosságra és a hatalomra épül, a sérült emberek
hasznavehetetlennek tűnhetnek, ugyanakkor a szív és a
gyengédség terén és mindabban, ami az emberi személyben a
legfontosabb, prófétainak bizonyulnak (Karta II, 2). És nem kell
ahhoz megőszülni, hogy meghalljuk Jézus üzenetét, aki a
legkisebbeken, a leggyengébbeken és a legfiatalabbakon
keresztül szól hozzánk.
Szemléljük az isteni irgalmasság képét, nézzünk az irgalmas
Jézus szemébe, és a szívéből áradó fényesség minket is
megvilágosít, és az ő álmai egyben a mieink is lesznek. Hagyjuk,
hogy szeressen az, aki először szeretett minket.

A hónap témája
Minden adomány a szívből származik
Miért éppen ezt a témát választottuk? A Hit és Fény
adománya valóban Jézus szívéből ered. A hívő ember
mindenhol Istent kívánja felfedezni: a mindennapi élet
tapasztalataiban, az évszakok járásában, az egyes
emberekben és az egész emberiségben. A hit keresésre
ösztönöz minket, Krisztus pedig megadja nekünk a
világosságot. A Hit és Fény közösség az a hely, ahol Isten
keresése és a világosság találkozik egymással.
Húsvétot ünnepeljük.
Legfontosabb gondolatok: A Hit és Fény adománya. Isten
irgalma. Krisztus vére és a keresztség vize tisztára mos
minket.
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Bibliai hivatkozások
 Jn 19,31-34: Jézus átszúrt szíve
 Jn 14,27: Jézus áldása
 Péld 23,26: Add nekem a szívedet



Az érkezők fogadása 

Ma vidám zongoraszó és az irgalmas Jézus képe fogad minket
(lásd 90 old.).

 Megosztás
• Megjelenítés: Jézus megjelenik Mária Magdolnának
Jn 20,11-18
Asszony, miért sírsz?

•



Kiscsoportban
 Mikor tapasztaltam meg az újjászületés és a feltámadás
mélységes örömét? (Amikor Isten az Ő irgalmasságában
félelmemet
bátorságra,
szomorúságomat
örömre
fordította…)
 Miként lehetek az irgalom eszköze a közösségben?

Műhely

Hangszerünk: zongora
Kis ujjzongorát készítünk (lásd 86. oldal).
Minden érintés más-más hangot ad, így egy egész szimfóniát el
tudunk játszani.

 Ima
• Segíts, Uram
Segíts, Uram, hogy szemem irgalmas legyen, hogy soha ne
gyanúsítsak meg vagy ítéljek meg senkit a látszat szerint,
hanem azt keressem, ami szép felebarátom lelkében, és ha
kell, a segítségére siessek. Segíts, hogy fülem irgalmas legyen,
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és odafigyeljek rá, mire van szüksége felebarátomnak, és ne
legyek közömbös fájdalmával és sóhajtozásával szemben.
Segíts, Uram, hogy nyelvem irgalmas legyen, hogy soha ne
mondjak rosszat felebarátomról, hanem mindenkihez legyen
vigasztaló szavam, és mindenkinek megbocsássak.
Segíts, Uram, hogy kezem irgalmas legyen, és a jó
cselekedetekkel foglalatoskodjék, hogy felebarátaimmal csak
jót tegyek, a nehezebb és fáradságosabb feladatokat pedig
magamra vállaljam.
Segíts, Uram, hogy lábam irgalmas legyen, hogy
fáradtságommal és kimerültségemmel mit sem törődve
felebarátom segítségére siessek. Valódi békességet
felebarátom szolgálatában találok.
Segíts, Uram, hogy szívem irgalmas legyen, hogy felebarátom
valamennyi szenvedését magaménak érezzem. Senki elől nem
akarom bezárni a szívemet. Azokkal is őszinte akarok lenni,
akikről tudom, hogy vissza fognak élni jóindulatommal. És
Jézus legirgalmasabb szívébe rejtőzök el. Ó, Uram, a te
irgalmad nyugodjon rajtam!
Fausztina naplója, 163. bejegyzés

•

A szegények imája
Jézus, te vagy a szeretet és az irgalom.


•

Ünneplés

Játék: A megbocsátás hálója
Szükségünk van egy gyapjúgombolyagra. A vezető odadobja az
első játékosnak, aki röviden arról beszél, miként tapasztalta meg
az irgalmasságot (vagy úgy, hogy ő volt irgalmas valakivel, vagy
úgy, hogy vele volt valaki irgalmas). Aztán továbbdobja a
gombolyagot valaki másnak. És ez így megy tovább egészen
addig, amíg létre nem jön a megbocsátás hálója.
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Az ökumenizmus megtapasztalása
A húsvét közös megünneplése
2017-ben a világ minden keresztény felekezete
ugyanazon a napon ünnepli húsvétot. Hatoljon el az egekig,
mikor alleluját zengünk, és azt mondjuk „Valóban
feltámadott”!
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Május

Letaszította trónjukról
a hatalmasokat, az alázatosakat
pedig felemelte
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A hónap üzenete
alilea kicsinyke városában egy fiatal lány, Mária arra
készült, hogy férjhez megy egy falusi ácshoz, akit
Józsefnek hívtak. Egy nap azonban olyan látogató érkezett
hozzá, aki mindenestül felforgatta az életét. Gábor angyal
hihetetlen dolgokról beszélt neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél. Méhedben fogansz és fiút szülsz. Jézusnak fogod hívni.
Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja
atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában
mindörökké, és királyságának nem lesz vége (Lk 1,30-33). Mária
kérdést intézett az angyalhoz, hogy megértse, mi fog történni, de
az angyal így válaszolt: Istennél semmi sem lehetetlen (Lk 1,37).
És nagy alázattal ezeket a szavakat mondta, amelyek azután az
egész világ arcát megváltoztatták: Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint (Lk 1,38).
Mária gondolatai ekkor nyilván kedvese, József körül kezdtek
forogni, ugyanakkor nem tudta, mit mondhatna neki: mi lehet
József szerepe Isten tervében? Bizonyára azt gondolta, hogy az
angyal Józsefet is meglátogatja, de mivel József nem szólt
semmit, úgy döntött, hogy felkeresi rokonát, Erzsébetet, aki
szintén csodás módon lett várandós. És a hosszú utazás után,
amely alatt volt ideje elgondolkodni a történtekről, Erzsébet
köszöntésére ujjongó szavak törtek fel szívéből, és örvendezve
énekelt!

G


A Hit és Fény imájában arra kérjük Jézust, hogy éljen bennünk
és közösségeinkben, amint egykor Máriában élt. Jézus maga is
kicsiny és törékeny lett, hogy Máriában élhessen. Mikor a
legkisebbeket és legtörékenyebbeket befogadjuk közösségeinkbe,
magát Jézust fogadjuk be. Ha engedelmeskedünk szavának, és a
kicsinyek képében befogadjuk Őt (vö. Mt 18,5), maga Jézus jön
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és vesz lakást bennünk. Aki szeret engem, megtartja tanításomat.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni
(Jn 14,23). Máriához hasonlóan tehát mi is öltsük magunkra a
szolgálat lelkületét, és forduljunk a legkisebbekhez: Legyen
csípőtök felövezve és égő gyertya a kezetekben (Lk 12,35). Ez a
szolgálat egyben meghívás arra, hogy mutassunk példát arra,
miként lehet kapcsolatban lenni a sérültekkel, akiknek a
környezetében igaznak kell maradnunk, és egyenrangú félként
kell közeledni hozzájuk. Végül pedig örvendezve énekelhetünk
látva mindazt a csodát, amelyet az Úr vitt végbe értünk!

A hónap témája
Az alázatos ember örömmel szolgál másokat
Miért éppen ezt a témát választottuk? A keresztény ember
útja az alázat. A Hit és Fényben attól tanulunk alázatot, akit
megaláztak, attól tanulunk meg erősnek lenni, aki gyenge,
attól tanulunk megbocsátani, akit megbántottak, attól tanulunk
segíteni, akit magára hagytak. Minél alázatosabb a tanító,
annál hatékonyabb a tanítása.
A legfontosabb gondolatok: alázat és szolgálat. Máriától
tanulunk, mert ő az Úr szolgálóleánya.
Bibliai hivatkozások
 Mt 5,3: Boldogok a lélekben szegények
 Gal 6,2: Hordozzátok egymás terhét
 1Pt 5,6: Legyetek alázatosak



Az érkezők fogadása
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Az előző találkozón mindenkitől azt kértük, hogy hozzon magával
egy fehér ruhadarabot (atlétatrikó, sál…), amely az angyali
üdvözletre emlékeztet.

 Megosztás
• Az angyali üdvözlet megjelenítése
Lk 1,26-38
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled.

•



Kiscsoportban
 Melyek azok a helyzetek az életemben, amelyekben
alázatosnak kell lennem?
 Milyen érzések töltenek el, ha szolgálni kezdek valakit?
Miért?
 Mi az életemben az, amitől ujjongó ének tör fel bennem?

Műhely

Hangszerünk: harangok
Kis harangokat készítünk (lásd 86. oldal). Csengésük gyakran
még a világi életnek is ritmust szab. Hívnak és felkeltik a
figyelmünket.



Ima

Vidáman rázzuk a harangokat, és a Magnificatot imádkozzuk.

•

Háromszemélyű egy Isten
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
minden nemzedék,
mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas,
és Szent az ő Neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre
azokra száll, akik őt félik.
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
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Hatalmasokat levetett a trónról,
és kicsinyeket felemelt.
Éhezőket betöltött jókkal,
és üresen bocsátott el gazdagokat.
Felkarolta szolgáját, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint megmondta atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre.
Lk 1,46-54
A szegények imája
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szent
Szíved szerint.

•


Ünneplés

Fehér atlétatrikók
Az előző találkozón azt kértük a közösségi tagoktól, hogy
hozzanak magukkal egy régi fehér atlétatrikót. Festékkel vagy
filctollal olyan szavakat írunk rájuk, amelyek a barátságunkra
emlékeztetnek, illetve rajzokkal vagy a kezünk lenyomatával
díszítjük őket. A nyári táborban vagy közös kirándulásainkon
ezeket az atlétatrikókat viselhetjük.

Az ökumenizmus megtapasztalása
A Nemzetközi Názáreti Mária Központ (International Mary
of Nazareth Centre)
Ezt a központot a Názáreti Mária Egyesület hozta létre
Názáretben, és a Chemin Neuf nevű ökumenikus hivatású
katolikus közösség tartja fenn. Amióta a kezdeményezés
elindult, a Szentföldön jelen levő valamennyi egyház
(katolikus, ordotox, protestáns, anglikán stb.) támogatását
élvezi. Minden csütörtök este ökumenikus istentiszteletet
tartanak a kápolnában a keresztények egységéért.
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Június

Úgy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket!
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A hónap üzenete

J

oseph de Veuster Belgiumban született 1840-ben nyolc
testvér közül a hetedikként. A boldog és jó gyermek
mindenkinek a barátja volt. 13 éves korában otthagyta az
iskolát, hogy idősebb testvéreivel a családi gazdaságban
dolgozzon. Apja, aki benne látta az utódját, visszaküldte az
iskolapadba, ekkor azonban felébredt benne a hivatás, hogy
életét teljesen Istennek szentelje.
Pamphile nevű bátyjával együtt belépett Jézus és Mária Szent
Szívének Kongregációjába. 19 évesen kezdte meg a noviciátust,
ahol a Damján nevet választotta. Mivel gyenge szellemi
képességei nem tették lehetővé, hogy bátyjához hasonlóan pap
legyen, egyszerűen kántor lett. Damján így tudta odaadni az életét.
Végül elöljárói engedélyezték, hogy pap legyen. Damján
bizonyára nem tudta, mi Isten terve vele, a lepra azonban ekkor
jelent meg Hawaii szigetén.
1863-ban Pamphile nevű bátyja, akit nemrégiben szenteltek
pappá, éppen akkor betegedett meg, amikor Hawaii-ba kellett
volna mennie misszionáriusnak. Mindez Damján sorsát is érintette.
Az általános elöljárótól engedélyt kapott, hogy bátyja helyet
mehessen. 1864. május 21-én Honolulu székesegyházában
pappá szentelték, és a nagy Hawaii-sziget egyik plébániáját bízták
rá. Gyalog, lovon és öszvér hátán kereste fel elszórtan élő nyáját.
Hamarosan mindenki ismerte Matua Kamianót (Damján atya
hawaii neve): Nagyon szeretem őket, az életemet is odaadnám
értük, amint azt az isteni Megváltó tette.
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1873-ban Damján atya Molokai szigetére érkezett. A szigetek
valamennyi leprását ide küldték. Damján atya csak az imakönyvét
és a rózsafüzérét vitte magával. Mikor még úgy volt, hogy csak
két-három hetet marad, a következő levelet írta elöljárójának:
Olyan papra van szükség, aki végleg itt marad. … Ön ismeri az
érzéseimet. Én szívesem feláldozom magam a szegény
leprásokért! Kérésére és a leprások kívánságára végleg Molokai
szigetén maradt. Damján csak 33 éves volt ekkor. Itt halt meg 16
évvel később leprában mint a leprások apostola. Híre szerte a
világon elterjedt a katolikusok és protestánsok körében egyaránt.


Lelkészeink, legyenek akár katolikusok, akár protestánsok,
szintén másokért adták az életüket. Az értelmi sérültek nem
hasonlíthatók a leprásokhoz … bár ez nem is olyan biztos; elég
csak megnézni, milyen szemmel néznek rájuk az emberek az
utcán… Vajon gyermekeinknek fertőző betegségük van? De
amint a molokai leprások olyan jók voltak Damján atyához,
amilyen jó ő volt velük, kijelenthetjük, hogy Hit és Fény
közösségeinkben is ugyanez történik: sokan tesznek tanúságot
az egész világról, mennyire átalakították a lelkészek szolgálatát
az értelmi sérültek! Június hónap hagyományosan a
papszentelés hónapja. Vajon nem kitűnő alkalom-e ez arra, hogy
közösségünk részt vegyen ezeken a szép szertartásokon, és
kapcsolatba lépjünk az új fiatal papokkal? Így ők is
felfedezhetnék sérült barátaink profetikus értékét: micsoda
gyönyörű ajándék lenne ez számukra!
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A hónap témája

Ünnepeljük meg a lelkészünket elköteleződéséért,
együttérzéséért és azért az ajándékért, amit jelent nekünk
Miért éppen ezt a témát választottuk? Minden Hit és Fény
közösséget egy lelkésznek kell kísérnie. A Hit és Fény
lehetővé teszi, hogy a lelkészek újra felfedezzék az
evangélium üzenetének lényegét, Jézus Krisztus örömhírét,
melyet a szegényeknek és a kicsinyeknek hirdetett, és olyan
forrásra leljenek, amelyből egész szolgálatuk megújulhat
(Karta 1).
Pünkösd ünnepét üljük.
Legfontosabb gondolat: a mai napon közösségünk lelkészét
ünnepeljük.

Bibliai hivatkozások
 Jn 21,15: Legeltesd bárányaimat!
 Ef 4,11-13: Az Egyház szolgálatában
 ApCsel 20,28: Vigyázzatok az egész nyájra!



Az érkezők fogadása

Mindannyian kicsit korábban érkezünk, hogy lelkészünket
meglepjük, és szívélyes fogadtatásban részesítsük.

 Megosztás
• A tanítványok elküldésének megjelenítése
Lk 10,1-9
Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.
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•

Kiscsoportban
 Mit jelent számomra a közösségben a lelkész jelenléte?
 Mi a szerepe a közösségben?
 Eléggé odafigyelünk rá?

 Műhely
• Virágfüzér
Olyan virágfüzéreket készítünk és viselünk, amelyeket Hawaiiban
szoktak készíteni (lásd 91. old.)

•

Hangszerünk: Tamburin
Ebben a hónapban a tramburin lesz a hangszerünk (lásd 87.
oldal). Ezzel fogjuk kísérni énekeinket és táncainkat.



Ima

A tamburin hangjára vidám alleluját éneklünk lelkészünk és
minden olyan pap és lelkész tiszteletére, akik életüket testvéreik
szolgálatának szentelték.

•

Hálaadó imádság Damján atyáért

Teljes szívvel köszönetet mondunk Damján atyáért.
Benne Fiad, Jézus tért vissza hozzánk,
hogy jót tegyen a szegényekkel és a kitaszítottakkal.
Növeld hitünket, hogy mi is meglássuk felebarátaink rejtett
szenvedését,
és segítsünk azoknak, akikről oly gyakran megfeledkezünk.
Taníts meg arra, hogy minden reménytelenség ellenére
reménykedjünk, és tölts el bizakodással az olyan helyzetekben is,
ahol nem látunk megoldást.
Taníts meg arra, hogy éppoly rendkívüli módon szeressünk,
ahogyan Damján szeretett, aki nem riadt vissza attól, hogy leprás
legyen a leprások között, és teljesen nekik adja magát.
Kegyelmed alakítson át, hogy olyanok legyünk, mint ő,
hősies és szent, és Téged és minden embert szolgáljunk,
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különösen a szegényeket és kitaszítottakat.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Amen
Godfried Danneels bíboros

•

A szegények imája
Jézus, te vagy a pásztorom.


•

Ünneplés

Játék: A virágfüzérek kicserélése
A zene hangjára mindenki körbemegy a szobában, és keres
valakit, akinek ugyanakkora a tenyere, mint az övé. Úgy
keressük meg a párunkat, hogy tenyerünket a másik személy
tenyeréhez illesztjük. Ha megtaláljuk a párunkat, cseréljük ki
egymással a virágfüzérünket.

Az ökumenizmus megtapasztalása
Az ökumenikus imanaptár
Az Egyházak Világtanácsa azt javasolja, hogy minden héten
mondjunk el egy imádságot, amely segítségével imádságban
bejárhatjuk a világ valamennyi táját, és kifejezhetjük
szolidaritásunkat az egész világ keresztényeivel, azokkal a
testvéreinkkel, akik a legkülönbözőbb helyzetekben élnek és
a legkülönbözőbb problémákkal küszködnek.
Keressünk egy éneket a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa honlapjáról és énekeljük el:
http://www.meot.hu/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=18&Itemid=18".
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Július

Az Egyháznak mindkét tüdejével
kell lélegeznie

70

A hónap üzenete
agy Szent Vlagyimir, I. Szvjatoszláv fia, kijevi
nagyfejedelem 958-ban született. Bár a kereszténység már
az 1. századtól jelen volt a térségben, és nagyanyja, Olga
maga is keresztény hitre tért (és szent lett), Vlagyimir
pogány maradt. Novgorod első hercege lett, majd 22 éves
korában kijevi nagyfejedelem.
Vlagyimir szakított a pogánysággal, és a hagyomány szerint
követeket küldött, hogy tudakozódjanak a kor főbb vallásairól.
Amit a konstantinápolyi küldöttek visszatérésekor hallott, teljesen
megigézte. A Szentlélek (Hagia Sophia) Templom liturgiájának
pompája, a nehéz füstölők lengetésével a mennybe küldött
tömjénfüst, az aranyozott ikonok és a mennyei himnuszok nagy
lelkesedéssel töltötték el a herceg küldötteinek szláv lelkét: Nem
is tudtuk, a mennyben járunk-e, vagy a földön, csak azt, hogy
Isten ezek között az emberek között lakozik! Ezért 988. július 28án Vlagyimir népével együtt megkeresztelkedett, és ortodox
keresztény hitre tért Dnipróban (akkoriban azok számítottak
ortodox kereszténynek, akik az első hét egyetemes zsinat
teológiáját és egyházjogi rendelkezéseit követték).
Szent II. János Pál pápa az ökumenikus elkötelezettségről
szóló „Ut unum sint" kezdetű enciklikájának 54. pontjában a
következőképpen beszél: A másik esemény, amit örömmel idézek
emlékezetetekbe, a kijevi Oroszország keresztségének
millenniuma (988–1988). […] Szent Vlagyimir kijevi keresztsége a
világ evangelizációjának egyik fontos eseménye volt. Ennek
köszönhetik hitüket nemcsak Kelet-Európa nagy szláv nemzetei,
hanem azok a népek is, amelyek az Urálon túl egészen Alaszkáig
élnek. Az általam többször használt kifejezés ebben az
összefüggésben találja meg a maga legmélyebb indítékát: az
Egyháznak mindkét tüdejével lélegeznie kell!

N
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Ez az esemény tehát központi jelentőségűnek bizonyult igen
sok keresztény számára az egész világon, aki pedig az egészet
elindította, még nem volt 30 éves sem…


Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mindkét tüdőnkkel kell
lélegeznünk! Közösségeink fiataljaiból nem hiányzik a lendület, és
liturgikus ünneplésünket is széppé tehetik, ha lelkesítő dalokat
választanak, és szép ikonokat hoznak találkozóinkra… A sérültek
mindig érzékenyek a szépre, mi is fedezzük fel hát velük együtt
mindazt, ami szép, igaz és jó!
Közösségünkkel együtt mi is részt vehetünk a fenséges bizánci
rítusú liturgián, hogy aztán Vlagyimir követeivel együtt mi is
elmondhassuk: Nem is tudtuk, a mennyben járunk-e, vagy a
földön!

A hónap témája
Isten közös imádása
Miért éppen ezt a témát választottuk? A hit személyes
dolog, ugyanakkor nem másoktól elszigetelt aktus. Senki nem
tud egyedül hinni, ahogy egyedül élni sem tud senki. Másoktól
kaptuk a hitet, és nekünk is tovább kell adnunk másoknak.
Ezért minden hívő kapocs a többi hívő nagy láncolatában.
Csak akkor tudok hinni, ha mások hite hordoz, és én is
hordozok másokat a hitemmel. Közösségünk az a hely, ahol
megéljük a hitünket.
Legfontosabb gondolatok: Vlagyimir története példát ad
nekünk
arra,
miként
kell
átalakulnunk,
miként
evangelizálhatunk másokat, miként fedezhetjük fel a liturgia,
az istentisztelet és a dicsőítés nagyszerűségét.
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Bibliai hivatkozások
 1Pt 2,4-10: Élő kövek vagyunk
 1Kor 12,12-24: Egy test, több tag



Az érkezők fogadása

Megérkezésünkkor a koordinátor csapat tagja ezekkel a
szavakkal fogad: (Név), te Isten szeretett gyermeke vagy. Egy
nagy nevető pofát tesz a nyakunkba (lásd 91. old.)

 Megosztás
• Közösen dicsőítjük Istent
150. zsoltár
Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében,
dicsérjétek égi erődítményében!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek nagyságának teljességéért!
Dicsérjétek trombitaszóval,
dicsérjétek citerával és hárfával!
Dicsérjétek dobbal és tánccal,
dicsérjétek fuvolával és gitárral!
Dicsérjétek zengő cimbalommal,
dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
Minden élő dicsérje az Urat!
Alleluja!

•

Kiscsoportban
 Mit szeretek a legjobban a liturgiában?
 Amennyiben vettem már részt más vallás liturgiájában, mi
tetszett benne?
 Miként segíthet a közösség abban, hogy megéljem és
elmélyítsem a hitemet?
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Egy szép Krisztus-ikont teszünk az imasarkunkba, és égő
gyertyákat teszünk köré. Tömjént égetünk. Miután egy elmélkedő
jellegű dalt éneklünk Jézusnak, a következő imádságot
mondhatjuk:

•

Ortodox imádság Krisztushoz
Ó, Krisztus, igaz Világosság, aki világra jöveteleddel
megvilágosítasz és megszentelsz minden embert,
a te arcod világossága fényeskedjék nekünk,
hogy felfedezzük benne azt a világosságot,
melyet semmi szó ki nem fejezhet.
Vezesd lépteinket az egyenes úton,
hogy megtartsuk parancsaidat,
mindenkor tisztaságos anyád és az összes szentek
közbenjárására.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
most és mindörökkön örökké! Amen!
Uram, irgalmazz nekünk (3-szor)
Szent atyáink imádságára,
Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten,
Könyörülj rajtunk!
Amen!

•

A szegények imája
Jézus, alakíts át engem.



Műhely

Hangszerünk: rumbatök
Rumbatököket készítünk (lásd 88. oldal). Tánc közben rázhatjuk
őket, hogy vidám légkört teremtsünk.
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Ünneplés

•

Az év során készített összes hangszerrel dicsőíthetjük Istent, a
150. zsoltárhoz pedig kitalálhatunk egy dicsőítő táncot...

•

Játék: Megváltoztam, de hogyan?
Valaki kimegy a szobából néhány pillanatra a játék vezetőjével
együtt. Az utóbbi megváltoztat valamit az illető külsején (felgyűri
az inge ujját, kibontja a haját…), majd mindketten visszajönnek a
szobába. A többi játékosnak ki kell találnia, mi változott meg az
illető külsejében. Az megy ki következőnek, aki kitalálja.
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Augusztus

Kedves fiatalok!
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A hónap üzenete
oger
Schütz
1915-ben
született
Svájcban
a
kilencgyermekes francia protestáns Karl Ulrich Schütz és a
Burgundiából származó francia protestáns Amélie Henriette
Schütz-Marsauche utolsó gyermekeként.
Gyermekkorát és fiatalságát Provence-ban töltötte (Vaud
kanton), ahol apja volt a lelkész. Hogy maga is lelkész lehessen,
református teológiát tanult a strasburgi és lausanne-i egyetem
protestáns teológiai karán. Aztán, mielőtt az 1940-es német
megszállás megkezdődött volna, Franciaországban telepedett le.
Körbebiciklizve az országot, olyan házat keresett, amely az
imádság és a menedék helye lehetne, és ahol majd a későbbi
közösségi élet is elindulhat.
Így érkezett Taizé kis falujába, amely közel volt a demarkációs
vonalhoz a szabad zónában. Szeretettel fogadták, és itt kezdett
neki álma megvalósításához, vagyis ahhoz, hogy ökumenikus
közösséget hozzon létre. Nővérével, Geneviève együtt több tucat
zsidót fogadott be, akik a nácik elől menekültek. Mivel egy
menekültet a svájci határhoz kísért, 1942 és 1944 között Genfben
kellett maradnia, mert a Gestapo letartóztatta volna, ha visszatér.
1944-ben jött vissza Taizébe három testvérrel együtt. Ekkor
német foglyokon és árva gyermekeken segítettek.
A taizéi ház lassanként valóban imádságos közösség lett
(1949-ben hét testvér lakott itt). Ők voltak az első protestánsok,
akik monasztikus – Cluny mintáját követő – közösséget,
ökumenikus közösséget alapítottak. Ez azt jelentette, hogy olyan
keresztények voltak, akik nyitottak úgy a katolikusok, mint a
protestánsok és az ortodox keresztények felé. A közösség
alapítása 1940 és 1949 között történt, tehát Roger testvér 25 és
34 éves kora között. Teljesen világos, miért zarándokol minden
évben százezernyi fiatal Taizébe! A fiataloknak szóló üzenet
mindig ugyanaz: arra bátorítják őket, hogy a bizalom, a

R
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szolidaritás és a kiengesztelődés hordozói legyenek ott, ahol
éppen vannak. Állítólag az Ifjúsági Világtalálkozó gondolatát is
Roger testvér vetette fel Szent II. János Pálnak.


Mikor a Hit és Fény olyan összejöveteleket szervez, amelyek a
fiataloknak szólnak, fontos, hogy felkészüljünk ezen emberek
befogadására, akik nagyon különböző okokból jönnek. Nem kell
tudnunk, miért jönnek ezek a fiatalok a Hit és Fénybe (önkéntes
munkát akarnak végezni, segíteni szeretnének…). Az a fontos,
hogy megnyissuk ajtajainkat és szívünket, és engedjük, hogy
kifejezzék lelkesedésüket és szenvedélyüket! Ha úgy érzik, hogy
befogadjuk őket (erről pedig majd sérült barátaink gondoskodnak),
meg is fognak maradni. És fel fogják fedezni Isten szeretetét és a
közösség értelmét, amelynek „segítettek” … Mi csak vessük,
vessük, vessük a magvakat bátran és kreatív módon, azt pedig,
hogy az elvetett mag szárba szökkenjen, bízzuk a Szentlélekre…

A hónap témája
Nyissuk meg közösségünket, különösen a fiatalok előtt
Miért éppen ezt a témát választottuk? A Hit és Fény az
értelmi sérültekkel való barátság és az irántuk való
elköteleződés útját nyitja meg, különösen a fiatalok előtt.
Mindenki a másikban fedezi fel élete új célját. Közösségeink
ne féljenek attól, hogy megnyissák ajtajaikat a fiatalok előtt, és
feladatokat bízzanak rájuk.
Legfontosabb gondolatok: Lelkesedés. Megújulás. Bátorság.
Nemzetközi találkozók fiataloknak.
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Bibliai hivatkozások
 1Sám 17,48-51: A fiatal Dávid és Góliát
 Dán 1: Erős hitű fiatalok
 2Kir 5: A kis izraeli szolgálólány



Az érkezők fogadása

Érkezéskor mindenki kap egy kis gyertyát. Mikor mindenki
megérkezett, egy taizéi dallal hívjuk a Szentlelket.

 Megosztás
• A lakoma evangéliumi jelenetének megjelenítése
Lk 14,12-24
Amikor lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, a bénákat…

•

Kiscsoportban
 Emlékszünk rá, hogyan éreztük magunkat, mikor először
vettünk részt közösségi találkozón?
 Az egész világ Hit és Fényes fiataljai ebben a hónapban
találkoznak Spanyolországban. Mit szeretnék mondani
nekik?

 Ima
• Jelenléted mindig velünk marad
Élő Isten,
a Te Lelked nyugszik mindannyiunkon,
és amint a mandulafa tavasszal virágba borul,
úgy virágoztatod ki belső pusztaságainkat.
Feltámadott Krisztus, jelenléteddel olyan forrást fakasztasz
számunkra,
melyből létünk értelmét meríthetjük.
Létünk értelme pedig az,
hogy önmagunkat odaajándékozzuk.
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Ha olykor meg is feledkezünk rólad, akkor is szeretünk.
Szívünk, lelkünk, testünk mint szomjas föld utánad eped.
És jelenléted szomjúhozása megvilágosít minket, akkor is,
mikor a megpróbáltatások keresztje nehezedik ránk.
Mikor a szüntelen megbocsátáshoz belőled merítünk erőt, már
itt a földön feltámadásunk kezdetét ismerjük meg.
Szívünkből így e bátor szavak fakadnak fel:
Föltámadott Krisztus,
Te egészen addig szeretsz minket,
Míg jelenléted örökre velünk marad.
Roger testvér

•

A szegények imája
Jézus, igédet és szeretetedet akarom hirdetni.



Műhely

Hangszerünk: a gitár
Egyetlen zenekar sem mondható teljesnek gitár nélkül (lásd 88.
old.)!



Ünneplés

•

Játék: Mi ez?
Közösségünk egyik tagja egy széken ül, háttal a többi játékosnak.
Az egyik játékos mögötte áll, és valamilyen hangot kelt, például
tapsol, hangszeren játszik, táncol stb. Az ülő játékosnak ki kell
találnia, mi történik a háta mögött. Ha sikerül, akkor ő lesz a
következő játékvezető…
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Kincsesláda
Hangszerkészítés4
 Kürt
Anyagok: nagy átmérőjű bambuszrúd, teljesen kivájva; lufi; 4
cm hosszú, 1 cm-es átmérőjű merev műanyag cső vagy egy
kisebb méretű üres toll; mintás vagy átlátszó ragasztószalag;
olló.
1. Vágjuk le a lufi két végét.
2. Dugjunk be a bambuszból 2/3 cm-nyit a lufi tetejébe.
3. Dugjunk be a kis csőből 1 cm-nyit a lufi másik végébe.
4. A két végződést erősen tekerjük fel a ragasztószalag
segítségével.
A hangszer megszólaltatásához elég finoman kihúzni a lufit a
bambuszra merőleges irányban, majd belefújni. Egészen
meglepő lesz!

4

Az összes sablon letölthető a weboldalról: www.foietlumiere.org/
rubriques/haut/documents-a-telecharger/#Carnet de route 2016-2017

81

 Dob
Anyagok: üres konzervdobozok; rizsszemek vagy lencse; olló
és öntapadós papír; lufik; szalagok vagy szíjak; mintás papír
(a dobot a képen hullámkarton borítja); kis dobverők (a
vattacukor rúdjához hasonló); gumiszalag; parafa dugók.

1. Felnyitjuk a konzervdoboz alját.
2. Megmérjük a dobozt (magasság és kerület + 2 cm
ráhagyás), hogy ennek alapján levágjuk a rákerülő papírt.
Használhatunk mintás papírt, vagy díszíthetjük a papírt
magunk is.
3. A szalagot vagy a szíjat a doboz oldalaira rögzítjük a
ragasztószalag segítségével, hogy vállszíjat alkossunk belőle.
4. Körben beborítjuk a dobozt a papírral, és rögzítjük a
ragasztószalag segítségével.
5. Egy kis maréknyi rizsszemet vagy lencsét helyezünk a
dobozba.
6. Kissé felfújjuk, majd leeresztjük a lufit (így könnyebb lesz
kezelni), és levágjuk a lufi alját.
7. Kinyújtjuk a lufit, amennyire csak lehet, hogy lefedje a doboz
tetejét. Minél szorosabb a lufi, annál szebben szól.
Rögzítjük a lufit egy gumiszalaggal.
8. A dobverő végére ráhelyezünk egy dugót.
Már készen is van! A dobot üthetjük a dobverőkkel vagy kézzel,
de akár rázhatjuk is!
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 Pánsíp
Anyagok: körülbelül 8 darab régi filctoll; 2 darab pálca; vékony
zsineg, vágókés.
1. Levesszük a filc tetejéről a kupakot, majd eltávolítjuk a
belsejét.
2. A vágókéssel levágjuk a hegyét, majd visszatesszük a filc
kupakját.
3. A második filcet az elsőtől 7 mm-re vágjuk el, a harmadikat a
másodiktól 7 mm-re
4. A pálcára rögzítjük az első filcet úgy, hogy körülfogjuk a
zsineggel, majd ugyanígy a másodikat

5. A filcek alját a másik pálca segítségével rögzítjük.
 Nádsíp a hangunk felerősítésére
Anyagok: kartoncső (például az alufólia papírhengere),
vékony papírlap, pausz- vagy pergamenpapír (5x5 cm);
ragasztószalag.
1. Vágunk egy kis négyszögletes
(2x1 cm-es) nyílást a cső egyik végétől
körülbelül 3 cm-re.
2. A vékony papírlapot a másik végére rögzítjük a
ragasztószalag segítségével. Légzárónak kell
lennie.
3. Körbevesszük egy mintás papírcsíkkal,
nem feledkezve meg arról sem, hogy a
négyszögletes nyílást kivágjuk, majd rögzítjük
a ragasztószalaggal.
Már csak meg kell rezegtetnünk a nádsípot
azzal, hogy belefújunk vagy éneklünk a csőbe.
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 Harangjáték
Anyagok: különböző méretű üres konzervdobozok; szög és
kalapács; zsineg; festék vagy mintás papír; ragasztó; egy régi,
vasdrótból készült vállfa.
1. A konzervdobozok tetejét átlyukasztjuk a szög
és a kalapács segítségével.
2. Díszítjük a dobozokat.
3. Átbújtatunk a lyukon egy zsineget, és a
belsejében csomót készítünk.
4. Kört alakítunk a vállfából, és ráfüggesztjük a
dobozokat különböző magasságokban, de
úgy, hogy egymásnak ütődhessenek.
5. Három darabka egymáshoz kötözött zsinegből
fogantyút készítünk.

 Üveghangszerek
Anyagok: 5 vagy 6 üvegpalack kupakkal; színezőanyag vagy
festék; 2 fakanál
1. Az üvegeket különböző magasságig megtöltjük vízzel.
2. Színezőanyagot vagy festéket adunk hozzá, majd lezárjuk.
3. Az üvegeket csökkenő sorrendben egymás mellé helyezzük.
Megkocogtatjuk és fülelünk!
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 Esőbot
Anyagok: kartoncső (papírtörlő hengere); kartonlap; olló;
ragasztószalag; 15 kicsi szög; kalapács; rizs, homok, szárazbab,
kukoricaszemek (tetszés szerint); csomagolópapír; festék vagy
gyurmaragasztó
1. A kis szögeket véletlenszerű elrendezésben a kartoncsőbe
mélyítjük.
2. A cső egyik végére egy kör alakú kartont vagy műanyagot
rögzítünk a ragasztószalaggal.
3. Rizst vagy más szemcsés anyagot töltünk bele.
4. Egy kör alakú kartonnal vagy műanyaggal lezárjuk a csövet,
majd rögzítjük a ragasztószalaggal.
5. Díszítjük.
Ahogy fel-le mozgatjuk, már halljuk is, hogyan hull az eső!
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 Kalimba (hüvelykzongora)
Anyagok: fém doboztető; kisméretű polisztirol hablemez; üres
műanyag palack; különböző méretű hajtűk; ragasztószalag
1. Széthúzzuk a hajtűket, majd a
doboztetőre és a palackra
rögzítjük őket a ragasztószalag
segítségével.
A
polisztirol
hablemez
egyik
oldalába
mélyesztjük a hajtűket.
2. A hangszer megszólaltatásához
finoman
lenyomjuk,
majd
felengedjük a hajtű végét. Ekkor
„bong” vagy „pop” hangot hallunk!

 Harangok
Anyagok: pici terrakotta virágcserepek; festék; zsineg vagy
kötél; nagyméretű lyukasztott gyöngy vagy
csengő
1. Kifestjük a cserép belsejét és külsejét.
2. Levágunk egy 50 cm-es kötelet és
ráfűzzük a gyöngyöt vagy a csengőt. A
kötelet kettéhajtjuk, majd a virágcserép
nyílásán keresztül a harang belsejébe
fűzzük.
3. Lezárjuk egy csomóval.
4. A csengőre zsineget csomózunk, hogy
alulról is meg lehessen szólaltatni a
harangot.
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Csörgődob
Anyagok: kerek camembert-es doboz; evőpálcika; 25 cm
hosszú zsinór; csomagolópapír; ragasztószalag;
ragasztógyurma; ragasztó és olló
1. Vágást készítünk a doboz oldalán,
belecsúsztatjuk az evőpálcikát,
rögzítjük a ragasztószalaggal. A végét egy
pötty ragasztóval a dobozhoz rögzítjük.
2. Hasítékot készítünk a két ellentétes
oldalán, majd belecsúsztatjuk a kifeszített
zsineget.
3. A gyöngyöket a zsinór végeire
fűzzük, és két csomót készítünk.
4. Ragasztószalag segítségével lezárjuk a
dobozt.
5. A papírt felragasztjuk a dob két oldalára, az élét pedig
ragasztógyurmával díszítjük.

 Másik csörgődob
Anyagok: 2 darab papírtányér;
különböző színű szalagok; kisméretű
csengők; papírlyukasztó;
ragasztógyurma vagy gyöngyök
1. Elhelyezzük a tányérokat
egymással szemben.
2. Készítünk öt lyukat a széleken,
egymástól egyenlő távolságra.
3. A szalagokat levágjuk a
kívánt hosszúságra. Egy-egy kis csengőt egy
szalag segítségével az egyes lyukakra
függesztünk, majd díszítjük!
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 Rumbatök
Anyagok:
kis
műanyagpalackok
kupakkal; rizs vagy egyéb magvak; festék
1. Díszítjük a palackot.
2. Egy marék rizst vagy egyéb magvakat
töltünk bele.
3. Lezárjuk a kupakkal. Ütemesen rázzuk!

 Gitár
Anyagok: papírzsebkendő kartondoboza; kartoncső (például az
alufólia papírhengere); 4 vagy 5 nagyméretű gumiszalag; 2 kis
dobverő vagy ceruza; ragasztószalag és olló; festék, filc vagy
ragasztógyurma
1. Díszítjük a dobozt és a csövet.
2. A gumiszalagokat a doboz köré helyezzük. Jó feszesnek kell
lenniük.
3. A dobverőket a gumiszalagok alá csúsztatjuk a doboz alján és
tetején.
4. A cső egyik végén 4 darab, körülbelül 1 cm-es bemetszést
készítünk, majd a széleit kifelé hajtjuk. Erősen hozzárögzítjük
őket a doboz egyik végéhez.
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További kincsek
 Hit és Fény korona
Anyagok: vékony karton, olló, ragasztó
1. Kétszer lemásoljuk a mintát.
2. A széleket a fej méretéhez igazítva
összeragasztjuk.
 Az irgalmasság évének képe
Az Atya azt kéri tőlünk, hogy ne ítéljünk meg
és ítéljünk el másokat, hanem bocsássunk
meg,
méricskélés
nélkül
nyújtva
szeretetünket és bocsánatunkat (ld. Lk 6,3738). A rajz Jézust ábrázolja, amint az
elveszett embert a vállán hordozza. Végtelen
irgalmában szeme az ember szemébe hatol,
aki így Krisztusban felfedezi saját
emberségét, Jézus tekintetében az Atya
végtelen szeretetét szemlélve.
 Csillag-girland
Anyagok: vékony karton, olló, zsineg, ragasztó
1. Lemásoljuk a mintát és kivágjuk.
2. A zsineget az egyik csillag közepére helyezzük, majd
ráragasztunk egy másik csillagot. Annyiszor ismételjük,
amíg el nem érjük a kívánt hosszúságot, majd
felfüggesztjük.
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 Kicsi ház nyitott ajtókkal
Anyagok: vastag karton, olló, ragasztó
1. A mintát egy kicsit vastagabb, A3as lapra másoljuk.
2. A vastag vonalak mentén felvágjuk.
3. A vékony vonalak mentén befelé
hajtjuk
a
széleket,
majd
leragasztjuk.
4. Leragasztjuk a nyelveket.
5. Kivágjuk az ajtót, hogy nyitható
legyen, kifelé hajtjuk, és kinyitjuk.

 Indiántoll könyvjelző
Készítünk egy könyvjelzőt a közösség
minden tagjának.

 Az irgalmas Jézus képe
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 Virágcsokrok
Anyagok: különböző színű krepp papír tekercsek; olló; zsineg;
raffia
1. A papírtekercsekből 8 cm széles csíkokat
vágunk anélkül, hogy széthajtanánk őket.
2. A csík tetejét ívesre vágjuk.
3. Óvatosan feltekerjük a csíkot, megtartva
mindig ugyanazt a magasságot.
4. Az alját egy darabka raffiával megszorítva
rögzítjük.
5. Széttárjuk a szirmokat.
6. Az egyes virágokat a zsineggel függesztjük
fel, váltogatva a színeket.

 Smiley
Anyagok: vastag papír, lyukasztó, zsineg
Készítünk egy smiley-t a közösség minden tagjának.
Készítünk a tetejére egy lyukat, és zsineget fűzünk át rajta,
hogy nyakban lehessen viselni.
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A Hit és Fény kisboltja
http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/publications/publications-foi-et-lumiere

Plus jamais seuls, l'aventure de Foi et Lumière
Marie-Hélène Mathieu (zsebkönyv formában)

18 €

Közösségépítés
 Charte et Constitution
 Carnet de route annuel
 Cahier du responsable
 Porter ensemble la responsabilité
 Notre premier carnet de route
 Identité et mission de Foi et Lumière
 Règles financières à Foi et Lumière
 Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds

Ingyenes
2€
3€
5,5 €
2,50 €
3€
Ingyenes
1€

A közösségi élet elmélyítése
Journée pour un renouveau dans la communauté
Spiritualité de Foi et Lumière
Lettres à mes frères et sœurs, Père Joseph Larsen
Les Mystères de Foi et Lumière, G. du Chéné
Le Chemin de Croix de Foi et Lumière, G. du Chéné
Pour préparer et vivre une retraite
Les retraites à Foi et Lumière
L'œcuménisme dans Foi et Lumière
Fioretti, Père Joseph Larsen

Ingyenes
3€
2€
0,50 €
2,50 €
3€
3€
3€
2€

Megismerni és megismertetni önmagunkat
Le chemin du cœur, des aumôniers témoignent
Messages des Eglises à Foi et Lumière
Dépliant
Affiche petit et grand format
Pin's Foi et Lumière
„Hisse et Ho !”
A Hit és Fény nemzetközi hírlevele (negyedéves)
Ingyenes (e-mailben) – Papír alapú előfizetés:
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6€
3€
Ingyenes
0,08 €

Ingyenes
20 €

Jegyzetek
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Jegyzetek

94

Jegyzetek

Foi et Lumière international
3, rue du Laos 75015 Paris, France T + 33 1 53 69 44 30
Foi.lumiere@wanadoo.fr - www.foietlumiere.org
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A Hit és Fény imája
Jézus, Te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat,
és megtaníts minket, hogy szeressük egymást.
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet,
hogy Ő tegyen minket
– megosztott és háborús világunkban –
a béke és az egység eszközeivé!
Jézus, Te arra hívtál minket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.
Hívásodra igent akarunk mondani.
A Hit és Fény nagy családjában,
a szeretet szövetségében akarunk élni,
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket,
örömeinket és reményünket.
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket,
általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet
fedezzük fel minden testvérünkben,
különösen a leggyengébbekben!
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk Téged!
Jöjj, Jézus, élj bennünk és közösségeinkben,
amint egykor Máriában éltél!
Ő volt az első, aki befogadott Téged.
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt tövében,
egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek!
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod!
Amen.

