
Szeretettel köszöntöm a Szent 
Jobb Lator olvasóit a Mécses 
Szeretetszolgálat nevében! Moz-
galmas és nehéz évet hagytunk 
magunk mögött: Tagságunk je-
lentős mértékben megnőtt, közel 
2 év alatt 64 főről 96 főre. Meg-
állapodást kötöttünk a BVOP-
val, mely lehetőséget ad országos 
szinten a Mécses levelező szolgá-
latának akadálytalan folytatására 
és a Mécses családi beszélők 
megtartására is. A váci székhá-
zunkban jelenleg is három szaba-
dult tartózkodik. Szándéknyilat-
kozatot írtunk alá a Magyar Test-
véri Börtöntársaság vezetőivel. 
Ezzel párhuzamosan dolgozunk 
azon, hogy a büntetés végrehajtás 
intézményeiben elkezdhessük a 
börtön-cursillót. Nagy tervek és 
feladatok az idei évre. 

Reményeink szerint az idén 
elkészül a Mécses imafüzet, 
amely a pálos lelkiség alapjain 
nyugvó mécseses engesztelési 
lelkületet igyekszik kialakítani és 
elmélyíteni azokban, akik ebben 
a formában szeretnének imádkoz-
ni, engesztelni. Úgy gondolom, 
van miért, van kiért engesztelni. 
Engesztelni önmagunkért, szeret-
teinkért – ismert és ismeretlen 
személyekért, akik megtagadják 
Isten szeretetét – mert nem is is-

merik, mert nem jutott el fülükbe, 
értelmükbe és onnan szívükbe az 
IGE. Az engesztelő imádság a 
közbenjáró ima sajátos formája. 
Mindig aktuális, mindig időszerű. 
És Istennek mindig kedves. Isten-
nek tetsző dolog az elveszett bá-
rányt felkeresni, hazasegíteni, az 
elgurult tallért (az értéket!) meg-
találni és a helyére tenni. 

Kívánom, és ezért imádkozom 
is, hogy mindannyiunkban ala-
kuljon ki, erősödjön meg Jézus 
lelkisége: példamutató, másokért 
megélt élete és nem utolsósorban 
engesztelése az Atya felé. Közös 
zarándokutunkban erősítsen meg 
bennünket a Lélek, aki által sze-
retetünk is átalakulhat egy feltétel 
nélküli szeretetté, agapévá mások 
és önmagunk felé, ugyanakkor 
tisztánlátást és kitartást is kapunk 
általa a bűn elleni küzdelmünk-
ben. 

Szeretettel:  
         Vagner Mihály 

Kedves Olvasó! 

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nek-
tek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas vol-
tam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ru-
hám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben 
voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor 
láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy in-
nod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk vol-
na? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk 
volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb 
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt  25,34-40) 
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A Mécses Szeretet-
szolgálat 2014. már-
cius 29-én tartotta 
alapszabály-módosító 
és tisztújító közgyű-
lését az óbudai Szent 
Péter és Pál plébánia 
közösségi házában. 
Első napirendi pont-
ként Vágner Mihály 
alelnök számolt be az 
elmúlt időszak eseményeiről. 
Szeretetszolgálatunk életében 
több jelentős előrelépés történt: 
a családi beszélők beindulása a 
Váci Fegyház és Börtönben, a 
váci székházunkban elindított 
utógondozó program, együtt-
működés született a pálos rend-
del, jelentős lépéseket tettünk 
az első börtöncursillo megvaló-
sítása felé és eredményesen vet-
tünk részt több pályázaton. Si-
keresen bemutatkoztunk BV-
intézményekben, plébániákon, 
püspökeinknél és Erdő Péter 

bíboros atya is dicséretben ré-
szesítette a Mécses munkáját.  
A közgyűlésre összegyűlt tagja-
ink egyöntetűen szavazták meg 
alapszabályunk módosítását, 
melyre az időközben bekövet-
kezett jogszabályváltozások 
miatt volt szükség. Szintén el-
söprő többséggel választottuk 
meg társaságunk új vezetőségét. 
A közgyűlés Vágner Mihály-
nak, dr. Jalsovszky Györgyné-
nek és Béres Andreának szava-
zott bizalmat az elnöki, alelnö-
ki, illetve titkári tisztségekre.  

A közgyűlés során szóba 
került még a Tass-
Alsószenttamáson található 
Mécses Major hasznosítá-
sának, valamint a Majzik 
Mátyás díj odaítélésének 
kérdése, mely témákban 
nem született érdemi dön-
tés. A közgyűlés résztvevői 
kiemelték a levelező szol-
gálat fontosságát és célként 

tűzték ki a levelező találkozók 
rendszeres megtartását. A köz-
gyűlés közös imádsággal és 
agapéval zárult, ami lehetőséget 
adott az érdemi munkát követő-
en a személyes kapcsolatok erő-
sítésére is.  
Hordozzuk imáinkban a Mécses 
Szeretetszolgálat minden tagját, 
hogy szeretetükkel segíteni tud-
ják a legjobban rászorulókat!  

VG 

hanem olyan elkötelezettség, 
amely egy életen át tart. Az új 
ember a keresztségben születik, 
ahol magától Istentől kapja az 
életet, aki gyermekeivé tesz 
minket, beilleszt Krisztus testé-
be és az ő egyházába. Ez az új 
élet lehetővé teszi számunkra, 
hogy más szemmel nézzük a 
valóságot, anélkül, hogy olyan 
dolgok vonnák el a figyelmün-
ket, amelyek nem számítanak 
és nem tarthatnak sokáig, ame-
lyek idővel véget érnek. Jézus 
Krisztus szeretete örökké tart, 

Aki megtapasztalja az isteni 
irgalmasságot, az késztetést 
érez arra, hogy irgalmasságot 
gyakoroljon a legutolsók és a 
szegények között. Ezekben a 
kisebb testvéreinkben Jézus vár 
minket: irgalmasságot kapunk 
és irgalmat adunk. Menjünk 
elébe! És ünnepeljük húsvétot 
Isten örömében! Nagyböjtben 
az egyház Isten nevében újra a 
megtérésre hív, életünk megvál-
toztatására. A megtérés ugyanis 
nem egy pillanat műve vagy az 
év egy időszakához köthető, 

sosem ér véget, mert magának 
Istennek az élete. Ez a szeretet 
legyőzi a bűnt és erőt ad arra, 
hogy fölkeljünk és újrakezd-
jünk, mert a szív bocsánata 
megújít és megfiatalít.  

 
Forrás: Magyar Kurír 
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Beszámoló a márciusi közgyűlésről 

Jó napot, Ferenc pápa vagyok!  

SZENT JOBB LATOR 

Képhez vagy ábrához tartozó felirat. 



Figylem !!!! 
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Társaságunk székhelyén műkö-
dik Tass-Alsószenttamás mel-
lett a másik befogadó ottho-
nunk. Jómagam sok időt töltök 
gondozottjainkkal Vácon. Je-
lenleg  három állandó lakónk 
van, de többeknek volt már egy 
fontos állomás az életében az 
Ilona utcai ház, ahonnan tovább 
mentek mikor megerősödtek. 
Befogadottjainkkal rengeteg 
időt tölt és foglalkozik Biegel-
bauer Balázs váci egyházme-
gyés diakónus. Ő egyengeti az 
útjukat, segíti őket a minden-
napok forgatagában. Esténként 
közösen imádkoznak és beszél-
getnek. 
A börtönből szabadult embe-
reknek, testvé-
reinknek segít-
ségére kell len-
nünk abban, 
hogy folyama-
tosan segítjük 
visszailleszkedésüket a hétköz-
napi életbe, tevékenységekbe. 
Közösen vásárolunk, intézzük a 
hivatalos ügyeket. Ezt tulajdon-
képpen ahhoz tudnám hasonlí-
tani, mikor a szülők a gyerme-
keiket tanítgatják. Azok a sza-
badultak, akik 1-2 évet töltöttek 
elzárva a hétköznapi világtól, 
könnyebben visszailleszkednek 
a társadalomba, mint akik 6-8-
10 évet.  Rengeteg odafigyelés-
re, szeretetre, türelemre van 
szükség, de Isten segítségével, 
közös erővel sikerülhet, és a 
példa azt mutatja, hogy sikerül 
is. Hála az Úrnak van olyan la-
kónk, aki már el is tudott he-
lyezkedni és helyt is áll a mun-
kában. Reméljük mindannyian 
ezen az úton haladnak tovább 
és hasznos tagjai lesznek újra a 
társadalomnak!  

A Püspök atyától használatra 
kapott Ilona utcai házhoz egy 
kis kert is tartozik. Most, hogy 
itt a tavasz veteményezünk és 
lassan a kisállatok is beköltöz-
hetnek. Szárnyasok mindenkép-
pen otthonra találnak majd ná-
lunk. Fontos a fiúknak, hogy 
gondoskodhassanak valakiről 
maguk is. Lakóink rendszeresen 
részt vesznek a vác-deákvári 
plébánia szépítésében, a közös-
ségi ház körüli munkákban, ki-
állítások, rendezvények előké-
születeiben, lebonyolításában. 
Keddenként a szentmise után 
imacsoport működik a plébáni-
án, melyet örömmel látogatnak 
a gondozottak. Ezen kívül több 

közös prog-
ramban is 
részt vesznek. 
Nemrégiben 
cursillot vé-
geztek, ami 

végtelenül pozitív hatással volt 
rájuk. Érzik, mennyire fontos a 
közösség és annak megtartó 
ereje. Istennek hála a közösség 
befogadta és szereti őket. Külön 
köszönet illeti a Szent Anna és 
a deákvári Karitász csoportot! 
Rengeteg segítséget kaptunk és 
kapunk tőlük. Köszönjük, hogy 
másoknak is fontosak a célja-
ink, hogy ezek a fiúk ne jussa-
nak vissza a börtönbe, hanem új 
életet tudjanak kezdeni, fejlőd-
jenek, dolgozzanak, gyümöl-
csöket teremjenek! Rengeteg 
munka és feladat van mögöt-
tünk, amire nyugodt szívvel 
lehetünk büszkék, de még több 
munka és feladat áll előttünk. 
Hálát adva Istennek és bízva 
gondviselő jóságában járunk 
tovább azon az úton, amelyen 
elindultunk.  

BA 
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Váci utógondozó programunk 

„Aki titeket befogad, engem fogad be, 

aki pedig engem fogad be, azt fogadja 

be, aki engem küldött.” (Mt 10,40) 

Dsida Jenő - Húsvéti ének az 
üres sziklasír mellett  
 
Bámulok a nyirkos, görbe 
kősziklába vájt gödörbe, 
bénán csügg le a karom, 
tehetetlen két karom… 
Te kegyelmet mindig oszt-
hatsz, 
feltámadtál s feltámaszt-
hatsz, 
hogyha én is akarom. 
 
Lábadozó régi hitben 
egész nap csak ülök itten. 
Lelkemet nagy, jó meleg, 
szent fuvallat lepte meg, 
lent az odvas, szürke barlang 
mélyén muzsikál a halk 
hang, 
ahogy könnyem lecsepeg. 
 
Az én Uram újra él most, 
országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés.  
 

(részlet) 



Amennyiben a Mécses Szeretetszolgálat céljait Ön is fontosnak tartja, és szeretné tá-

mogatni munkánkat, az alábbi formákban tud segíteni:  

Anyagi támogatás 

A Mécses Szeretetszolgálat bankszámlaszáma:  

OTP BANK 11735005-20351858 

Adó 1% felajánlás 
Mécses Alapítvány 

Adószámunk: 18697830-1-13  

Hitéleti kiadványok 

Kérjük továbbá anyagi támogatásuk mellet, a plébániák, plébánia közösségek, civil 

szervezetek, oktatási intézmények, magánszemélyek és vállalatok segítségét, hogy a 

börtönpasztorációs feladatainkat Szentírásokkal, hitéleti kiadványokkal segítsék!  

Levelező szolgálat 

Levelező Szolgálatunk tagjai közel 100 olyan elítélttel tartanak rendszeres kapcsola-

tot, akiknek semmiféle személyi kötődésük nincs a kinti világgal. Ennek jelentőségét 

nem kell hangsúlyozni, hisz ahhoz, hogy egy fogvatartott személyiségének épségét 

megtarthassa, legfontosabb a rá figyelő, őt elfogadó, segítő, lelki támaszt nyújtó em-

beri szó, kapcsolat. Aki szívesen részt venne ebben a munkába, kérjük vegye fel velünk 

a kapcsolatot! További részletek honlapunkon találhatók.  

Ima 
Imádkozzon értünk és velünk! A Mécses állandó fohászai és időszakos imaszándékaink 

megtalálhatók honlapunkon.  

Köszönjük!  

Kiadja a Mécses Szeretetszolgálat  
Magyar Börtönpasztorációs Társaság 

Felelős kiadó: Vagner Mihály  
 

2600 Vác, Pf. 13.  
info@mecses.info 
www.mecses.info 

 

IMPRESSZUM 

kéred, hogy velük vigasztalhass. 
Mindenkinek el szeretnéd mon-
dani, hogy az élet nem céltalan, 
a legnehezebb pillanat sem re-
ménytelen és a legsötétebb éj-
szakát is felváltja a hajnali ra-
gyogás. A kezemet kéred, hogy 
mások felé nyújthasd. Te min-
dig cselekedni kívánsz, a bete-
geket meggyógyítani, az éhe-
zőknek enni, a szomjazóknak 
inni adni, a ruhátlanokat felru-
házni, a vakok szemét felnyitni, 
a rabságban szenvedőket meg-
szabadítani. Kopogtatsz az ajtó-
mon, Uram. Én kinyitom. Igen, 
kitárok minden ajtót, ablakot.  
 

„Aki szeret engem, az megtartja 
tanításomat, s Atyám is szeretni 
fogja. Hozzá megyünk és benne 
fogunk lakni.” (Jn 14,23)  
  
A szívemet kéred, hogy bennem 
lakhass. Otthont keresel ben-
nem, ahonnan napról napra útra 
indulhatsz, hogy az emberek 
között légy, mint egykor a 
Genezáreti tó partján, a hegye-
ken, vagy a városokban. A lába-
imat kéred, hogy velük járj a 
világban. Te mindenhová el 
akarsz jutni, a Föld legszélső 
határáig, hirdetni az emberek-
nek az örömhírt, hogy elérkezett 
az Isten országa. A szavaimat 

Lélekemelő 

Segíteni szeretne? 

Teréz anya imája 
 
Adj időt a gondolatnak 
Erőd forrása ez. 
Adj időt az imának 
A legnagyobb erő a Földön ez. 
Adj időt a mosolynak 
A lélek zenéje ez. 
Adj időt a játéknak 
Az örök ifjúság titka ez. 
Adj időt a szeretetnek 
s légy szeretett 
Isten adománya ez. 
 
Adj időt az adakozásnak 
Önzésre nem juthat idő. 
Adj időt az olvasásnak 
A bölcsesség kútja ez. 
Adj időt a barátságnak 
A boldogság útja ez. 
Adj időt a munkának 
A siker ára ez. 
Adj időt a szeretetnek 
A Mennyek kulcsa ez. 
 
A csend gyümölcse az ima. 
Az ima gyümölcse a hit. 
A hit gyümölcse a szeretet. 
A szeretet gyümölcse a béke. 
 

Ámen 

honlapunk: www.mecses.info 


