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Kedves Olvasó!
Mert az Úr Lelke betölti a földkerekséget (Bölcs 1,7)
Eljött a húsvéti időszak záró ünnepe, záró akkordja. Húsvét 2. vasárnapjának, az irgalmasság vasárnapjának és pünkösd vasárnapjának is
ugyanaz az evangéliumi tanítása.
Talán nem véletlenül. A feltámadás napján Jézus megdicsőült testben megjelenik a bezárkózott apostoloknak. (Jn 20,19-23) Ez a bezárkózás fizikailag nyilvánvaló, egyértelműen jelzi az evangelista: Jézus a zárt ajtó ellenére jelenik meg
köztük. A fizikai bezárkózás azonban jól tükrözi lelki állapotukat. Az
összezavarodottság, félelem állapotában az ember mindig félrehúzódik, bezárkózik. Nem túl kommunikatív, nem túl közlékeny. Ez a
börtönökben is megtapasztalható.
Nem könnyű ebben a helyzetben
megszólítani, ebből a helyzetből
kiemelni.
Jézus ebben az állapotukban látogatja meg őket. Megteszi, mert ismeri szeretetüket, és pontosan tudja zavarodottságuk okát is. Az
apostoloknak volt egy torz elképzelésük Istenről, és nagypénteken
szembesültek azzal, hogy Isten
más megoldást – egy tökéletes, és
az ember életére végleges megoldást kínál – amit ők viszont nem
értenek. Mennyi ember életét keseríti meg ez a mai embert is meghatározó értetlenség. Saját bűneink
által eltorzított „játékszabályainkat” akarjuk Istenre kényszeríteni.
Nem tudunk mit kezdeni Isten feltétel nélküli szeretetével. Mi megszoktuk a valamit-valamiért elven
nyugvó kalmár szellemű „szeretetet”. A szeretlek, ha... típusú

alapmagatartást. „Az Úr láttára
öröm töltötte el a tanítványokat.”
Még mindig nem értettek semmit
az egészből, de az Úrral való váratlan találkozás mégis kiemelte őket
a zavarodottság, a meghasonlás,
bezártság állapotából. Még azon
sem problémáztak, hogyan jelenhetett meg, amikor minden ajtó zárva
volt, egyszerűen „csak” örültek.
Felhőtlenül, kitörő örömmel. Jézussal való találkozásaink mindig
ilyen örömöt váltanak ki belőlünk.
Zárkákon belül, és a „szabad” világban egyaránt.
A Jézussal való találkozás első
ajándéka ez az öröm, ez a lelkesedés. Pünkösdkor ez változik át egy
szent lelkesedéssé, amikor a Jézus
által megígért Szentlélekkel megtapasztalhatóan is találkoznak. A
Szentlélekkel való találkozás mindig az ember megajándékozásának
tapasztalatát is hozza: az Isten szeretetének kiáradását szívünkbe.
(vö. Róm 5,5) Ennek a kiáradásnak
gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
(Gal 5,22-23)
A Lélek nyújthat börtönön belül és
kívül egyaránt mindannyiunknak
olyan boldogságot, mely a maga
teljességében a Lélek által, és csak
Istenben található. Kívánom és
imádkozom is érte, hogy minden
olvasója az újságnak tapasztalja
meg a Szentlélek békéjét, örömét
és nyugalmát – a börtön falain belül és kívül. A mi Mennyei Atyánk
áldása szálljon rájuk és maradjon
velük. Ámen.
Szeretettel: Vagner Mihály

Együttműködési megállapodás született
Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 2014. május
28-án a Mécses Szeretetszolgálat együttműködési megállapodást írt alá a Magyar megelőzési, Bűn nélküli ÉLET Alapítvánnyal. A két szervezet sok
azonosságot lát, mind kitűzött
céljaikban, mind azok megvalósításának lehetőségeiben, emellett feladataik, tevékenységi
területük, hitvallásuk és az utógondozói szolgálattal kapcsolatos nézeteik is nagyban megegyeznek. Úgy gondolják, céljaik elérésének érdekében az
összehangolt munka mindkét
szervezet eredményességét elősegítheti a jövőben.

Az együttműködés alapjainak
lefektetésekor három fő pontban határozták meg a közös feladatok körét. Ezek között legfontosabb az utógondozás felkarolása. Hosszú távú céljuk,
hogy olyan utógondozó központok jöhessenek létre Magyarországon, ahol a börtönből szabadult embertársaiknak otthont
és munkahelyet tudnak biztosítani. A lakóközösségek létrehozásához, valamint fenntartásához szükséges erőforrások előteremtését elsősorban a Bűn
nélküli ÉLET Alapítvány vál-

lalná magára, míg a Mécses
Szeretetszolgálat elsődleges
feladata a programban részt vevők lelki támogatása, hitbéli
erősítése és szocializációjuk
elősegítése lenne. Ezen túl a két
szervezet, a munkája során
szerzett tapasztalatait felhasználva, prevenciós célzatú előadásokat, foglalkozásokat szervezne, továbbá együttműködne
a gyermekek és idősek potenciális áldozattá válásának megakadályozását segítő programok
megvalósításában.

Ferenc pápa a nyolc boldogságról - 1. rész
A boldogságok képezik a kereszténység programját, egyfajta személyi azonosságot adnak.
Ha valaki azt kérdezi tőlünk,
hogyan lehetnénk jó keresztények, Jézus válaszát itt találjuk
meg, amely nagyon is szemben
áll a mai világ szokásos felfogásával.
„Boldogok a lélekben szegények”, üzeni Jézus, és valóban:
a gazdagság nem old meg semmit sem. Sőt, amikor a szív
gazdag, amikor nagyon elégedett önmagával, akkor már
nincs ott hely Isten szava számára.
A jézusi „boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek” kijelentéssel szemben a
világ azt mondja nekünk: öröm,
boldogság, szórakozás és mindaz, ami az életben szép! A világ nem ismeri a betegség, a
fájdalom problémáját; nem akar
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sírni, tudomást sem akar venni
a fájdalmas helyzetekről és
ezért inkább elkendőzi azokat.
Ellenben az a személy, aki
olyannak látja a dolgokat, amilyenek, amikor sír a szívében,
akkor valójában boldog, mert
vigasztalást nyer. Jézus vigasztalása nem azonos e világ vigasztalásával.
„Boldogok a szelídek”, mondja
Jézus. A világ kezdettől fogva a
háborúk világa, mindenütt veszekedés és gyűlölet. Jézus pedig így szól: semmi háború,
semmi gyűlölet, hanem béke és
szelídség. Ha én szelíd vagyok
az életben, akkor azt gondolják
rólam, hogy bolond vagyok,
vagy arra gondolnak: te valóban
szelíd vagy, de nem is fogod
ezzel a szelídséggel a földet
megörökölni.
„Boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az igazságossá-

got… és akik üldöztetést szenvednek az igazságért”, hogy
megteremtsék azt. Ennél persze
sokkal könnyebb belépni a korruptak klikkjébe, a „do ut des”,
vagyis az „adok, hogy adjál”
hétköznapi politikájába, hiszen
minden csak üzlet. Valóban,
mennyi az igazságtalanság,
hány ember szenved ezektől?!
És Jézus mégis mondja: boldogok azok, akik harcolnak az
igazságtalanság ellen.
Forrás: Magyar Kurír
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Gondolatébresztő - A cursillo lelkisége
Hát jöhet valami jó a börtönökből?

gadták a meghívást. A két halálraítélt már órák óta kártyázott
a börtönőrökkel, mocskos vicUgyan ki gondolta volna,
ceket meséltek és a padlón porhogy a keresztények világmérenó újságok hevertek szanaszét.
tű mozgalmának egy börtönből
A két fiatalember közül az
kellett útnak indulnia.
egyik Eduard Bonnin volt, aki1992 nyarán Detroitban az
nek megengedte a börtönigazOrszágos Cursillo Találkozón
gató, hogy ő és a társa elfoglalvendégül láttuk a Cursillo egyik
hassák a börtönőrök helyét. Soalapítóját, Eduard Bonnint, aki
káig hallgatták a vicceket, baSpanyolországból látogatott el
rátságosan beszélgettek a halálhozzánk és elmesélte, hogy a
raítéltekkel, és azok a végén
Cursillo Mozgalom sok-sok
egészen felengedtek velük
nehézség
és
szemben. Ak„Aszerint,
hogy
ki-ki
milyen
lelki
ajándékot
kudarc
után
kor Bonnin így
végül egy bör- kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, szólt hozzájuk:
tönből indult el
„Fiúk, van hozhogy az Isten sokféle kegyelmének jó
hódító útjára...
zátok egy nagy
letéteményesei legyetek.” (1 Pt 4,10)
kérésem nekem
A Spanyol Akció Mozgalomban egy pár fiameg a barátomnak! Van valami,
talember nagyon szerette volna
amit csak ti tudtok elintézni!” megújítani az Egyházat, szeretAzok nevetni kezdtek: „Te nem
tudod, hogy mi holnap lógni
ték volna a férfiakat mozgósítani, hogy szálljanak szembe ezfogunk.” - „Arra akarlak kérni,
zel a kereszténytelen világgal,
hogy szóljatok értünk egy pár
amelyben a világi javak egyre
jó szót az Úristennél, mert ti pár
inkább háttérbe szorítják a keóra múlva a színe előtt lesztek!
Van nekünk egy nagyszerű terresztény értékeket.
vünk, annyi jót lehetne vele tenA helyi börtön káplánja különös kéréssel fordult hozzájuk:
ni, és nem bírjuk beindítani!
jöjjenek vele most rögtön, mert
Minden próbálkozásunk kuholnap kivégeznek két fiatal
darcba fulladt! Kérjétek meg az
Urat, hogy segítsen nekünk ebfiút és azok szóba sem akarnak
ben a dologban! Látjátok, mi
állni a káplánnal, hátha nekik,
világiaknak sikerül a halálraínem tudjuk, mikor fogunk az
téltek szívéhez szólni. Nagyon
Úrral találkozni, még a pápa
megijedt az a két fiatalember,
sem tudja, de hogy ti holnap
akiket a káplán éppen otthon
reggel látni fogjátok Őt, az egétalált, mert egyikük se látott
szen bizonyos!” Azután Bonnin
még börtönt belülről, de imádrészletesen elmesélte, hogy mi
kozni kezdtek és végül is elfomindent remél ő a Cursillotól,
Figylem !!!!
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és hogy miért nem akar a
dolog beindulni. Beszélt Jézus nagy szeretetéről, irgalmáról, a mennyországról és
a megbocsátásról, és hajnal
felé a két halálraítélt meggyónt, a káplán misét mondott, és együtt mind megáldoztak. Amikor kivezették
őket a bitófa alá, Eduard
Bonnin ott térdelt velük, a
kezüket fogta, ők pedig
Bonnin keresztjére tették a
másik kezüket, amíg a hóhér
a nyakukra erősítette a kötelet. A két fiú közül az egyik
azon a hajnalon írt még a
családjának egy levelet. Leírta, hogy a siralomházban
találkozott Jézussal, és most
békében fog meghalni, miután meggyónta a bűneit és
megáldozott. Kérte, bocsássanak meg neki azért a sok
fájdalomért, amit okozott és
hozzátette, hogy még soha
nem volt így tele a szíve
szeretettel, mint most.
Ez a kivégzés 1949. január 28-án történt, az első
cursillo után egy pár nappal.
Forrás:
Marana Tha 1996. I. szám
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Lélekemelő
Hiszek a Szentlélekben
Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Miért…
Megnyitom kérges szívem Néked,
Jöjj, és rendelkezz velem Jézus.
Élj e testben is, ami vagyok,
Úgy, ahogyan Te akarod, hogy legyen,
formálj át teljesen.
Tisztíts meg bűneimtől,
mert én voltam Júdás, aki elárultalak;
Péter, aki megtagadtalak,
Tamás, aki kételkedtem Benned.
Én feszítettelek meg,
Tövis koronával koronáztalak,
véresre korbácsoltam testedet.
Én kiáltottam azt, hogy feszítsd meg.
Én voltam az is, aki Barrabás helyett
Téged választottalak.
A bal lator, aki a keresztfán
gúnyoltalak.
Ezért adtad Életed értem?
A szennytől bűzös bűnösért?

Karl Rahner

Megújult honlapunk:

mecses.vaciegyhazmegye.hu

Én voltam a vak koldus is,
akinek megnyitottad a szemét,
A gyógyíthatatlan beteg, akit
meggyógyítottál,
Lázár, aki halott voltam, de Te
új életre hívtál.

Segíteni szeretne?

Uram, miért?

Amennyiben a Mécses Szeretetszolgálat céljait Ön is fontosnak tartja, és
szeretné támogatni munkánkat, az alábbi formákban tud segíteni:
Anyagi támogatás
A Mécses Szeretetszolgálat bankszámlaszáma:
OTP BANK 11735005-20351858
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
kapcsolatot, 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 emberi 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.

Mily kifürkészhetetlen vagy Te!
Már akkor vártalak, amikor anyám
méhében megfogantam;
De szabadakaratot kaptam,
és a bűnbe beleragadtam.
Ments meg, Uram, könyörögve kérlek,
most már tudom, hogy Te vagy az,
akiért én élek!!!

Köszönjük!

R.M.R.
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