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Szeretve Tisztelt Szentatyám! 
 

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság 1991-ben alakult, katolikus 
kezdeményezésű és hajtóerejű, ökumenikus jellegű, nonprofit egyesület. Anyagi fenntartója a katolikus 
egyház, és kisebb részben, adományokon keresztül más jogi személyek, egyházak, valamint 
magánszemélyek. A védnökség és elnökség soraiban a magyar történelmi egyházak legmagasabb 
méltóságai vesznek részt. Egyházunk részéről: SEREGÉLY érsek úr, GYULAY püspök úr. Támogatóink közül 
kiemelkedően: PASKAI bíboros, DANKÓ érsek, TERNYÁK CSABA püspök urak. A világon egyedülállóan 
alapító tagunk a magyar Büntetésvégrehajtási Testület is, TARI FERENC altábornagy úr vezetésével. Ennek 
köszönhető, hogy a fennálló világnézeti, erkölcsi és módszertani különbözőségeket a humánum alapján 
hidalhatjuk át és működhetünk egyre eredményesebben együtt. 

Szeretetszolgálatunk a megvetettek: a bűncselekményt elkövetők, az elítéltek, börtönből szabadultak, 
hajléktalanok és prostituáltak lelkiüdve és a társadalom érdekében munkálkodik. E vállalt feladatainkat a 
lelkipásztorok a börtönön belüli és kívüli tevékenységével, az önkénteseink áldozatos és szerteágazó 
karitatív szolgálatával, valamint imáinkkal végezzük. Célul tűztük ki a börtöneink jelenlegi szemléletének és 
gyakorlatának megváltoztatását a keresztény erkölcs, a keresztény értékek hiteles bemutatásával, valamint 
az emberi jogokat tisztelő személyközpontú büntetésvégrehajtás kialakításának serkentésével. A szabadult 
elítéltek számára átmeneti szállásokat és otthonokat létesítettünk, új életkezdési programokat is 
működtetve, így egy esélyt tudunk biztosítani számukra a bűnöző életmód megszüntetésére. A 
kapcsolatokkal nem rendelkező elítéltek támogatására országos levelező és csomagküldő szolgálatot 
szerveztünk és tartunk fenn. A Mécses című folyóiratunk már hatodik esztendeje Magyarország összes 
börtönének minden zárkájába eljut, míg a Jobb Lator című, a vallásos embereknek és a megvetettekkel 
foglalkozóknak a lelkiségi és módszertani lapja, országos előfizetői terjesztéssel. 
 
*** 
 

Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a társadalom értetlenül, sőt sokszor ellenségesen fogadja a 
működésünket. Támogatást és elismerést nem, vagy csak elenyésző mértékben kapunk. Ezért is, és főleg 
hitünkből eredően, a mindennapos kudarcokkal is teletűzdelt tevékenységünkhöz erőt a Mennyei Atyánktól 
merítünk. A magán imáinkon kívül a Vele való kapcsolatot az egyidejű, minden vasárnap este hét órakor, az 
előre megadott - a vallásos és néhány polgári hetilapokban rendszeresen megjelenő - imaszándékok 
alapján, rövid imádkozással is erősítjük. Szomorúan tapasztaljuk azt is, hogy a magukat kereszténynek, 
katolikusnak vallók között is sokan, szintén értetlenül, elutasítóan állnak a megvetettekkel és a 
pasztorációjukat végzőkkel szemben. Igaz, hogy elutasító magatartásukat sokszor csak a tehetetlenségük 
váltja ki. Nem tudják, hogy e kihívásra hogyan reagáljanak és mit, hogyan cselekedjenek. 

E felismerésre kezdeményeztük 1994. tavaszán a Mécses Lelkiségi Mozgalmat, röviden Mécses 
Lelkiséget, melynek feladata egyrészt, hogy a minden emberben jelenlevő Krisztust, a megvetett emberben 
is segítsük felismerni, másrészt, ha már felismertük a megvetett emberben is a Megváltónkat, akkor 
tegyünk is érte: imával és tevékeny szeretettel. A tevékeny szeretetre példák: levelezés, csomagküldés, 
elítéltek és az áldozatok családjának segítése, szabadulásuk előkészítése, a szabadultak támogatása. A 
Mécses Lelkiséget a szimbólumai: töviság Krisztus: "Ne féljetek Tőlem!" és a kar nélküli Krisztus: "Ti vagytok 
az én kezeim!" fejezik ki. Sokan felteszik a kérdést: bűnűzőben fel lehet-e ismerni Krisztust? A bűnözőben, 
amikor lop, erőszakot követ el, gyilkol, szinte lehetetlen. De amikor ugyanezek a bűnelkövetők, már 
tehetetlenek kiszolgáltatottak, szenvednek és rettegnek, akkor már bennük is felismerhető a szenvedő 
Krisztus. 

Ezért a Mécses Lelkiség liturgikus imaformája a Megváltó szenvedéstörténetének megértését elmélyítő 
Keresztúti ájtatosság, melyet minden hónap utolsó péntekén, szentmiséhez (esetleg litániához, 



igeliturgiához) kapcsoltan, a megvetett embertestvéreinkért imádkozunk. Meggyőződésünk, de már 
tapasztalatunk is, hogy Jézus szenvedéstörténetének tanulmányozása és párhuzamba állítása a mai ember 
és a bűnöző „kálváriájával" megdöbbentő felismeréseket indukál. Egyúttal fogékonyabbá teszi a 
részvevőket a másik ember szenvedésének felismerésére és felkelti a vágyát annak enyhítésére. Örömmel 
írhatom, hogy Magyarországon ma már közel 130 katolikus templomban gyakorolják, a megvetett 
embertestvéreinkért tartott utolsó pénteki Keresztúti ájtatosságot. Legutóbb a Jó Pásztor nővérek, akik a 
női börtönön kívül a prostituáltakkal is foglalkoznak, és a budapesti Szent István Bazilika kapcsolódtak be e 
szertartás végzésébe. Örömteli tapasztalatunk az is, hogy a kezdeti résztvevők száma egy esztendő alatt 
általában megtízszereződik. A Mécses Lelkiség folyóirata a Jobb Lator, melyet az érdeklődő előfizetők 
tartanak fenn. A magyar katolikus sajtó is támogatja a lelkiségi mozgalmunkat a rendszeres, önálló rovatok 
biztosításával. A Mécses Lelkiség iránt már külföldről, Taiwan, Új Guinea, Kanada, USA, Brazília, 
Németország is érdeklődnek. 

A Mécses Lelkiséget a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1994 júniusi konferenciáján hivatalosan elismerte és 
azóta is támogatja. 

 
 

Szeretve Tisztelt Szentatyám! 
 
Kérem, hogy áldja meg a Mécses Lelkiséget és kérje Mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével továbbra is 

segítse munkánkat! 
Tudomásunk szerint nincs a megvetettekért élő és tevékenykedő ehhez hasonló lelkiségi mozgalom a 

világon. Meggyőződésünk, hogy erre nem csak a megvetett embertestvéreinknek, de önmagunknak is 
szüksége van. Ezért kérem, hogy a Mécses Lelkiséget nyilvánítsa világegyházi lelkiségi mozgalommá! 

Továbbá kérem, hogy az esztendő egy napját nyilvánítsa a Megvetettek Napjává! Javaslom e napnak, a 
nagyböjt időszakában, a hamvazószerdát követő utolsó pénteket. így 1996-ban február 23-át, 1997 -ben 
február 28-át, 1998-ban február 27 -ét, 1999-ben február 26-át, 2000-ben március 30-át...  

Örömmel értesültünk, hogy 1996-ban ismét Magyarországra látogat! Ez alkalommal szeretettel 
meghívom egy magyar börtön meglátogatására! 

E látogatása nagymértékben tudatosítaná az emberekben azt a tényt, hogy az elítéltek is a testvéreink, 
akikért Jézus hangsúlyozott elvárása Mt 25,36 alapján felelőséggel tartozunk. Ugyanakkor a megvetettek is 
reménykeltően érzékelhetnék, hogy sem az Anyaszentegyházunk, sem a keresztény társadalom nem mond 
le róluk! 

Végül kérem, hogy fogadja el a szeretettel küldött ajándékunkat a Mécses Lelkiséget kifejező „Mécses 
feszületet", Lapis András szegedi érem- és szobrászművész alkotását! 

 
Szeged, 1995. november 10. 
Áldását kérve, szerető tisztelettel: 
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