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Kedves Olvasóink!
Ismét eltelt egy év, közel a karácsony, és oly sok minden történt
ebben az évben. A magánéletünkben is, és közösen megélt életünkben egyaránt. A bíróság októberben véglegesítette, jogerőssé tette a
Mécses életében létrejövő változást, az új vezetést. Alapszabálya
is igazodott az ország törvényeiben, jogszabályaiban történt változások igényeihez. Ami változatlanul töretlen a Mécses életében, az
az elkötelezett tevékeny szeretet a
társadalom perifériájára szorult
személyek iránt. Az idén öt börtönben valósult meg fogvatartottak
számára tartott cursilló: Márianosztra, Balassagyarmat, Vác, Tiszalök, illetve Sátoraljaújhelyen
már másodszor volt ez a lelkigyakorlat megtartva. Mindegyik helyen óriási változást hozott azok
lelkében, akik vállalkoztak erre a
"kalandra". Remélem, hosszú távú

elköteleződés fog születni a
cursillón átélt tapasztalatokból.
Az idei karácsony legyen mindannyiunk számára mély találkozás az értünk földre született Isten Fiával. Nyíljon meg szívünk
minden rászoruló emberfia előtt,
akit mennyei Atyánk hozzánk
vezet, és tudjuk észrevenni a
bennük lévő Ember Fiát. Kegyelmekben eltöltött, áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek, és
Isten szeretetével megerősített
boldog új évet a Mécses vezetése
nevében is!
Szeretettel: Vagner Mihály

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el
ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a
Fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
(Jn 3,16-17)
Minden Olvasónknak áldott,
kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánunk!

Átszakadt a gát! Beszámoló a váci börtöncursilloról
Örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal, hogy az idei évben további BV intézetek adtak otthont
a Mécses Szeretetszolgálat által
támogatott börtöncursillonak.
2015. október 15. és 18. között a
Váci Börtön és Fegyház 25 fogvatartottja kerülhetett közelebb
önmagához, Krisztushoz és a
világhoz a cursillo által, hogy
utána elinduljon egy új úton.
„…a gyöngébbeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek.”
(1 Kor 12,22 )
Szent Pált hívtam segítségül,
mert a börtöncursillo jelmondata is lehetne a fenti ige. Márianosztra, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, Vác, Tiszalök-i börtönökben voltak az idei
cursillok. Az ott átélteket számotokra három kérdésre adott
válasszal szeretném érezhetővé,
tapinthatóvá tenni.
Milyen érzések voltak bennem
mikor én a kezdéskor először
bementem váci börtönbe, ahol
rektor lehettem? Kicsit szorongtam pedig ismerem a börtön világát. Fáradt voltam a sok készüléstől, szervezéstől. Reménykedtem, de sokat imádkoztam, bizakodtam. A várakozás
örömével, de a kihívás felelősségének torokszorító izgalmával
léptem be az elektromos kapun.
Mit kaptam Vácott a
börtöncursillotól? Csodálatos 24
testvért kik az Úr oldalán képzelik el tovább életüket! Ez a 3,5
nap a nagy terhek lerakása volt,
és a még nagyobb megújulás
lelki frissességének átélése! Ebben a munkában oroszlán-részt
vállalt Székely János segédpüspök és Vagner Mihály diakónus
lelki vezetők, és Gottfried RicI V . É V F O L Y AM , 1 . S Z Á M

hárd börtönlelkész, valamint a 7
civil munkatárs. Miként távoztam a börtöncursilloról? Feldobva, bár tagjaimban fejemben
a fáradság a vasrácsokénál nagyobb súlyát érezve, de azokat
mégis örömmel cipeltem. Ismét
megtapasztalhattuk a Szentlélek
gyógyító, felemelő kiáradást.
Megbizonyosodtunk arról, hogy
szabadnak lenni függéseinktől
csak belső döntés kérdése. A
döntés pedig minden nap a kezünkben van! Ezt plasztikusan
egyik szolgáló civil testvérem a
következő módon fogalmazta
meg, aki nagy dohányos. Az
ebéd utáni napi egyszeri dohányzási (!) lehetőségének
megtapasztalásával, a cursillo
utáni élményét így osztotta meg
velem: ”a cursillo alatt nem is
hiányzott nagyon a cigi!”
Egy fogvatartott testvérünk pedig a következő megdöbbentő
mondatot mondta nem kis megdöbbenésünkre: „A cursillo
alatt nem éreztem, hogy börtönben vagyok!”
Mohos László
Figylem !!!!

Tisztelt Olvasók!
Kállai Tibor vagyok, a Váci
Fegyház és Börtön fogvatartottja. Szeretném megosztani élményemet, tapasztalataimat, amit a
Cursilló által kaptam. Elsősorban szeretném megköszönni
mindenképpen azoknak az embereknek, akik minden odaadásukkal lehetővé tették, hogy
ilyen felemelő és fantasztikus
élményben lehessen részünk.
Köszönettel tartozunk a Váci
Fegyház és Börtön főtanácsos
Parancsnokának, hogy engedélyével hozzájárult életünk meg-

változtatásához.
Megtanultam kinyitni életem
kapuját, amit eddig nem igazán mertem. Ismerkedtem
újra önmagammal, hogy ki is
vagyok én, hogy éltem idáig
és hogyan élek majd ezután.
Nem könnyű szembenézni
önmagammal, hibáim felszínre hozásával, illetve belátásával. Rájönni, igazán,
hogy a változás nem máson,
hanem csakis rajtam múlik.
Krisztus ebben a három napban, amit a Cursillóban töltöttem, találkozásra hívott, és
én találkoztam is vele. Hogyan? Az embereken keresztül, a közösség által. Láttam
mély, őszinte arcokat, láttam,
hogy másoknak is mit jelent
a család, és az igazi családot
csak Isten közelségében tudjuk igazi szeretetben élni.
Mire is tanít minket az Úr? A
hitre, a reményre és a szeretetre, óva int a bajtól, minden
rossztól, ő nem a szenvedésünket vagy a halálunkat szeretné, figyelmeztet, de meghagyja a szabad akaratunkat,
és ha nem mellette döntünk,
ő velünk szenved, velünk sír.
Ha mellette döntünk, velünk
nevet hiszen bennünk teljesedik ki.
Megtanultam Székely János
püspök atyától mi az igazi
kegyelem, maga Krisztus,
Isten szeretete. Kegyelemben
élni azt jelenti, hogy befogadom az életembe, hiszen a
kegyelem által részesülhetünk az örök életben. Lacitól
a feltétel nélküli szeretetről
hallottam. Károlytól a világról, a társadalom küzdelméről., hogy lehet hátat fordítani Istennek, és ezáltal önzővé
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válni. Vagner Mihálytól, akinek
nagyon sokat köszönhetek, aki
egyben az egyik lelki vezetőm,
aki ez alkalommal a hitről beszélt nekünk, a hiteles hit megéléséről, és mit jelent külsőleg
gyakorolni a hitünket és ez hova vezethet, hiszen sokan megéltük már mind a kettőt. Elemér
beszélt nekünk a vallásosságról,
Ádám a tanulásról, ami esélyt
adott az életre, hogy mások segítségére lehessünk. Laci megtanította, kik is igazából az
apostolok, mi magunk, és hogyan élhetünk keresztényként.
Mi legyünk segítség az elesők
számára. Gergő megtanította
nekünk, kik az igazi vezetők, és
hogyan válhatunk jó vezetővé.
Vatai Gyula, ő a másik lelki
vezetőnk, akinek ugyancsak
nagyon sokat köszönthetek, a
környezetről beszélt nekünk, pl.
a környezet elemei közül az
egyik legfontosabb a család, a
gondoskodás 90%-át a környezetünk által szívjuk magunkba.
Nagyon sok dolgot megtanultam, megtanultam igazán, hogy
senki sem tud megtenni mindent, de mindenki tud tenni valamit.
A harmadik napon olyan varázslatos hangulat uralkodott,
szentmisén vehettünk részt,
amit Székely János püspök atya
vezetett, Vagner Mihály diakónus segédletével. Szem és fültanúi lehettünk egy elsőáldozásnak is. A családok, akik az elején, mikor érkeztek a harmadik
napon, még kíváncsi értetlenséggel figyelték és várták, mi is
fog történni, de a szentmise folyamán már láttam a szemekben, miről is beszéltek nekünk a
három napban és hogy mit is
adhatunk másoknak.
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Kívánom, hogy minden ember
találja meg a közösségét, és élje
meg, amit átéltünk ebben a pár
napban a Cursilló által.
Köszönöm, hogy vagy nekem!
Kállai Tibor, a ti Apostolotok!
Átszakadt a gát!
Nemigen éltem még át olyan
élményt cursillo során, mint
amilyennek a váci börtönben
2015. október 18-án tanúi és
részesei lehettünk. Vasárnap
délelőtt, minden előzetes egyeztetés nélkül két rollo (két
cursillós beszéd) között az
egyik fogvatartott váratlanul
felállt. Azt mondta, hogy szeretne valamit mindannyiunknak
elmondani. Aztán kiment középre, és 6-8 percen
át, nagyon mélyről
fakadó szavakkal, a
könnyeivel küszködve mondta el azt,
hogy mit élt át ezen
a három napon,
mennyire hálás, és
mi mindent határozott el magában az
elkövetkező életére
vonatkozóan. Hatalmas taps után felállt
egy másik, és megtette ugyanezt.
Aztán egy harmadik, majd jöttek sorban a többiek! Alig lehetett megállítani ezt a hatalmas
tanúságtétel-áradást. A kegyelem órája volt ez! Mintha magától, egy döbbenetesen mély
záróünnepséget rendeztek volna
a fogvatartott testvéreink, anélkül, hogy tudták volna, hogy
azt hogyan kell megtenni. Mintha átszakadt volna a szívükben
egy vastag fal, amely évtizede-

ken át szenvedésekből, bűnökből, fájdalomból, sérelmekből
épült fel. A kegyelem átszakította ezt a falat, és túláradt közöttünk. Legyen hála érte az
Élő Krisztusnak, és köszönet a
lelkes munkatársaknak is, akik
Mohos László rektor, Vagner
Mihály diakónus, Gottfried
Richárd református börtönlelkész, Vatai Gyula, volt börtönparancsnok vezetésével a kegyelem útkészítői, Krisztus szeretetének tanúi voltak!
A váci börtöncursillón 25 fogvatartott vett részt, akik a katolikus vagy a református foglalkozásokon már előkészültek a
cursillóra. A cursillo 3 napja
nagyon nagy ajándék volt mindannyiunk számára. Az egyik
fogvatartott testvérünk azt

(Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír)

mondta, hogy úgy érezte magát,
mintha nem is a börtönben lett
volna ezen a 3 napon. Többen
azt mondták, hogy este alig tudtak elaludni a sok gondolattól,
az életük filmjének végiggondolásától, a szívüket szétvetni
akaró örömtől és reménytől. A
fogvatartott testvérekben rengeteg kincset fedeztünk fel, Krisztus által végtelen szeretettel
szeretett embereket, az Ő remekműveit. Többen közülük
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nagyon tehetséges emberek,
mindannyiuknak nagyon sok
jótulajdonságát láthattuk meg.
Az életük egy szakaszában
rossz útra tértek, sokszor rengeteg fájdalmon és szenvedésen mentek át gyermek, vagy
fiatal korukban, de azóta – és
különösen a cursillo napjaiban
– átgondolták az életüket, és
igazi, krisztusi, szeretetben
való életet szeretnének élni.
Óriási élmény volt a számukra
a kinti cursillós testvérektől
kapott szeretet megnyilvánulások megtapasztalása is: a számukra teljesen ismeretlen emberektől kapott jóság és odafigyelés. Adja Isten, hogy a sza-

badult testvéreinket ugyanezzel a szeretethálóval tudják
majd befogadni és segíteni
cursillós közösségeink szerte
az országban!
A cursillo zárómiséjén egy
testvérünk elsőáldozó lett, többen 10-20 év után, a bűneiket
letéve, megtisztulva vették magukhoz Krisztus testét.
Az egyik jelenlévő újságírónő
azt mondta, hogy ilyen mélységű vallási rendezvényt ő
még életében nem látott, el
sem tudott képzelni.
Legyen hála a Kegyelem Forrásának, a mi Irgalmas
Atyánknak! Köszönet a váci
börtönben levő testvéreinknek

mecses.vaciegyhazmegye.hu
Kedves Testvérek!
Ahogy az elmúló évre gondolok, három szó jut eszembe a Mécsesről:
Öröm Kitartás Hűség
A tündöklő örömöt Misi arcán láttam hónapról hónapra, ahogy az
újabb és újabb Cursillo-csoportokról beszélt, fényképeket hozott,
történetekkel tette számunkra is érzékelhetővé, milyen tiszteletreméltó, hatalmas vállalkozás, melyet a börtönben levőkért tesz.
A kitartás példája mindannyiunknak erőt adott, ahogy a Mécses
vezetősége hónapról hónapra, lankadatlan türelemmel, gondossággal küzdött szervezetünk jogi körülményeinek tökéletesítéséért.
A hűség egyik gyönyörű megnyilvánulása pedig a sok közül:
ahogy évről évre újra és újra elindul a sok száz karácsonyi csomag
azokhoz, akiknek így megadatik az élmény fontosnak lenni valakik
számára, akik azon törik a fejüket, mivel tudnak örömöt szerezni
neki.

is, akik ennyire nyitott szívvel
fogadták be őt! Imádkozzunk,
tegyünk is azért, hogy a
börtöncursillókat minél több
munkatárs segítse, vigye előre a
jövőben is, és a szabaduló testvéreinket valóban testvérként
fogadhassuk!
Székely János püspök atya

Reviczky Gyula - Karácsonykor
A zúgolódás, gúny, harag
Rég halva már szívemben.
Egy szóval sem panaszkodám,
A kis Jézus ellen.
Nem vádolnám balgán azért,
Hogy engem kifelejtett.
Hogy nem hozott ajándékot,
Szemem könnyet nem ejtett.
Lelkem nyugodtan, csöndesen
Átszáll a nagyvilágon.
Imádkozom, hogy Jézusom
Minden szegényt megáldjon.
Ágyamra dőlök, s álmodom
Egy régi szép, édes álmot:
Boldog, ki tűr és megbocsát,
S ki szenved, százszor áldott!
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A negyedik szó legyen a jövő évé:
Kiadja a Mécses Szeretetszolgálat
Magyar Börtönpasztorációs Társaság
Felelős kiadó: Vagner Mihály

Remény
Áldásos Karácsonyt és Új Esztendőt kívánok:
Julika néni
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