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Kedves Olvasó!
A szeretet nem luxus...
…hanem alap az ember életében.
Nincs egészséges élet, nincs egészséges lélek ott, annál az embernél,
ahol a szeretet sérül, deformálódik.
Ezt bizony nagyon sokan megtapasztaljuk. Nem a pénz, karrier,
vagy hatalom az, ami az ember
egészséges fejlődését segíti, hanem
az őt „körbeölelő” szeretet. A szeretet az, ami gyógyító hatással van
az azt megtapasztaló ember és környezete számára. Ennek a gyógyító
szeretetnek a jótékony hatását tapasztalom meg immár második éve
a Mécses Beszélő szervezése és
lebonyolítása kapcsán. Jó látni
ezen az alkalmakon a megfényesedett szemeket, kisimult homlokokat, és a mosolyokat az emberi arcokon. Fogvatartottén és hozzátartozóikén, felnőttekén és gyermekekén egyaránt. Ebből az átélt örömből szeretnénk mostani újságunkban egy kis ízelítőt adni.
Az idén is megtartottuk július
12-én a tavalyi évben elindított
Mécses Napot. A szeretet jegyében. Két alapítvány képviselői is
megtiszteltek bennünket részvételükkel. A Mécses Alapítvány már
sok éve támogatja a háttérből anyagilag börtönpasztorációs és utógondozó munkánkat. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat. Új
vezetője és férje nemrégiben a Váci Fegyház és Börtön „vendége” is
volt, ha csak két és fél órára is.
Nagy élményt jelentett számukra
az Istennek igent mondó, hitükben
egyre inkább elköteleződő fogvatartottakkal való beszélgetésük.
Reményüket fejezték ki, hogy ez a
látogatás részükről nem az utolsó
volt... A másik résztvevő alapítvány a Magyar Megelőzési, Bűn
nélküli Élet Alapítvány volt. Elnökükkel és alapítójukkal való beszélgetés következtében sokrétű
együttműködés lehetősége körvo-

nalazódott ki. Mind a prevenció
(bűnmegelőzés) mind a rehabilitáció (szabadultakkal való foglalkozás) területén. Imádságos türelemmel és lélekkel várjuk a folytatást.
Örömmel tudatom minden kedves olvasónkkal, hogy immáron
megjelent – úgy ahogy terveztük,
Nagyboldogasszony napjára
(augusztus 15) – a Mécses Szeretetszolgálat imakönyve, melynek
címe: Engesztelő Nap. Talán nem
kell különösebben indokolni, miért
ezt a címet, és a könyv tartalmában
miért ezt az imaformát választottuk. A könyv elején bemutatjuk a
Mécses lelkiséget és a Mécses Engesztelő Testvérek Közösségét
(MET). És bemutatjuk a hozzá köthető háttérműhelyeket – oszlopokat, melyek a Mécsest támogatják,
erősítik. Az egyik ilyen a Pálosok
(az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend), akikkel tavaly kötöttünk együttműködési szerződést.
Az ő engesztelő lelkületük nagyon
rokon a Mécsesével. A másik a
cursilló lelkiségi mozgalom, mely
egyre erősebben, és egyre több
szállal kötődik a Mécses Szeretetszolgálathoz. Imakönyvük második
részében az engeszteléshez köthető
imák találhatóak meg. Engesztelés
önmagunk és mások bűneiért. A
hitben elindultakért és a megátalkodott bűnösökért is. Vannak benne nagyon sajátos, börtönfalak mélyén született imák, mint pl. a Mécses Rózsafüzér, vagy a Börtönkeresztút. Dr. Beer Miklós, a Váci
Egyházmegye megyéspüspöke és a
Mécses Szeretetszolgálat védnöke
által írt nagyon szép ajánlása a
könyvünk hátoldalán olvasható.
Ezúton is köszönjük neki mindazt
az erkölcsi és anyagi támogatást,
melyet tőle kap a Mécses Szeretetszolgálat.
Szeretettel: Vagner Mihály

Beszámoló a júliusi családi beszélőről
A Mécses Szeretetszolgálat tavaly kapott lehetőséget, hogy
elindítsa a családi beszélőket a
Váci Börtön és Fegyház falai
között. Évente négy alkalommal
szervezhetünk egy egész délelőttös közösségi alkalmat, ahol
a katolikus csoport tagjai kötetlenül együtt lehetnek családtagjaikkal, és átélhetik a találkozás
örömét Istennel, egymással.
2014. július 12-én immár a hatodik családi beszélőt tartottuk
a váci börtönben. Kívülállóként
nehéz átérezni ezen alkalmak
mélységeit és fontosságát, ezért
megkértük a részt vevőket, oszszák meg gondolataikat, érzéseiket erről a napról.
Hogy milyen is egy ilyen családi beszélő, azt csak az tudja, aki
részt vehet rajta. Én nagyon hálás vagyok érte, hogy kb. három
havonta főzhetek a férjemnek,
és két órát tölthetünk vele, én és
a gyerekek. Ezek a beszélők
sokkal családiasabb hangulatban telnek, együtt eszünk, beszélgetünk, kicsit az otthonra
emlékeztet. Az elején mindig
felolvasunk pár sort a Bibliából
és beszélünk róla egy pár percet. Ez mindig emlékeztet, hogy
van miért örüljek és hálás legyek. Jó érzéssel tölt el, ahogy
a két éves kislányom megeteti
az apukáját, tudom, hogy ezek
az alkalmak megerősítik a vele
való kapcsolatát. Napokkal
előbb már erre készülök, sütök,
főzök a férjemnek és ez annyira
sokat ad lelkileg. Boldoggá
tesz, hogy elkészíthetem a kedvenc ételeit, süteményeit. Hihetetlenül feltöltenek minket ezek
az alkalmak, a férjemet, a gyerekeket és engem is. Ezért ezúton köszönöm mindenkinek, aki
mindezt lehetővé teszi. Nagyon
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sokat ad ez mindnyájunknak.
Remélem még sokáig lehetőség
lesz megtartani ezeket az alkalmakat. Köszönettel: R. N.
(hozzátartozó)
Mit jelent a Mécses katolikus
beszélő – vagyis inkább mit ad.
R. G. vagyok, két gyermekes
apuka. Én úgy érzem, és úgy
kezdeném, hogy ezen a beszélőn kapunk egy pluszt. Plusz
feltöltődést. Mint már mondtam, van két gyermekem. Mind
a kettő kislány, kiskorú. Az
egyik 12 éves a másik 2 éves.
És egy szép feleségem. Házasságban élünk. Ezen a beszélőn
láthatom a gyermekeimen azt,
hogy ők is felszabadultabbak.
Együtt eszünk, én is etethetem a
pici lányomat. Ez jó érzés, mert
adhatok neki valamilyen formában valamit, még ha csak egy
falat kis süteményt. Bármit,
csak adhatok gyermekemnek és
ő is nekem. Látom az arcukon
az örömöt, és ez a legnagyobb
boldogság a szívemnek, mikor
látom gyermekeimet, hogy boldogok. Feleségem is sokkal felszabadultabb, örül, hogy főzhet
nekem, és együtt ehetünk. Kialakul köztünk egy jó családi
légkör. Így ezen a katolikus beszélőn erősödik a családi viszonyunk, és a gyermekeimmel a
kapcsolatom. Családi a hangulat, és ez fontos, hogy megmaradjon ez a viszony a családunkkal. Ölembe vehetem gyermekeim, átölelhetem feleségem. Ez az, ami pluszt ad igazán – és megnyugvást a szívünknek. Hála a jó Istennek,
hogy ez a katolikus beszélő
van. Azonfelül látják családtagjaink rajtunk, hogy változunk és
formál minket Isten. Úgy mennek el tőlünk, hogy adunk Isten
Figylem !!!!

által egymásnak valamit,
ami erősíti kapcsolatunk.
Szóval ezután a beszélő után
kapunk egy bizonyos feltöltődést, és hozzátartozóink
is.
Első sorban szeretném elmondani, milyen sokat jelent számunkra hogy a Mécses Szeretetszolgálat által,
a benne tevékenykedő
Vagner Mihály és Vatai
Gyula által épülhetünk, erősödhetünk, hogy behozzák
számunkra Jézus tanítását.
Amióta mélyebben élem a
hitem, másképpen látom a
világot, a körülöttem élő
embertársaim. Mit jelent a
hit, a remény, a szeretet!
Mit jelent a család! És egyben ezt a családom is megélheti. Mikor számomra felmerült a lehetőség, hogy
része lehetek a Mécses Szeretetszolgálat által megrendezett családi beszélőknek,
ismeretlen érzéseket kavart
fel bennem. Igazából számomra megfogalmazhatatlan az érzés, amit átélhetek,
amit megélhetek ezáltal.
Maga a lehetőség, amit úgy
érzek, imáink útján érhettünk el, az Úr kegyelme által részesülhettünk. Lehetőségünk van ezáltal szorosabb kapcsolattartás fenntartására. Hogy ne távolodjunk
el egymástól, hanem tudjunk a szeretet erejével magunkon és másokon segíteni, jobbá tenni mindennapjainkat, a börtön falai mögött,
és a szabad életben. Gyermekem érzelmileg és lelkileg zaklatott tartós távollétem miatt. Így ezzel a lehetőséggel, amit a Mécses BeOldal 2

szélővel biztosítanak számunkra, lehetőségünk nyílik gyermekünk lelki világának megnyugtatására, családunk összetartására. Hogy ne távolodjunk, hanem erősebb kötődés maradjon
köztünk. Gyermekem 4 éves,
most van élete fejlődése, értelem, és érzelem fejlődése szakaszán, most szocializálódik.
Szüksége van az apai gondviselői kézre, és a körülményekhez
képest szeretném átadni neki,
amit én tanulok, élek át Jézus
tanításából. Szeretnék új életet,
nem egy boldogabbat, hanem
egy jobb reményt, édesapának
érzem magam. Ahogy Pál írja
levelében: akik megerősödtek
az igében, kötelesek vagyunk,
tartozunk embertársainknak,
szeretteinknek átadni a Jézus

Krisztus által kapott tanítást.
Azt, hogy ezt meg is élhetem a
közösségben, a családommal,
amiről tanulok, elmondhatatlan
érzésekkel tölt el engem. Gyermekem a karjaimba ugorva
mondja: apa, szeretlek, ölelkezve imádkozunk, dicsérjük az
Urat. Látom, a szeretet, a remény ragyogását, csillogását, a
béke melegét. Ez az újrakezdés,
a bűnnel teli kosár egyszerre
csak kiürül, és szeretettel telik
meg. Mióta megkaptuk a lehetőséget, úgy látom és érzem,
családom is erősödött ezáltal.
Gyermekem érzelmi állapota
sokat javult, már nem annyira
szomorú. Már tud mosolyogni,
már könnyebben fogadja a
helyzetet. És ezt az Úron keresztül a Mécses Szeretetszol-

gálatnak köszönhetem. Köszönöm.
Mit jelent nekem a Mécses katolikus beszélő? B. Gy. vagyok,
elítélt, hosszú időre elzárva a
külvilágtól – de főleg a családtól, szerettektől! Aztán itt a lehetőség, ez a csodálatos alkalom, amin valóban áldás van!
Mert áldás az az idő, amikor a
falakon belül a gyermekemmel
tudok együtt lenni, átölelhettem
és arra a pillanatra nem vagyok
rab, hanem Apa vagyok! Ezek a
beszélők erőt adnak nagy mértékben, arra ösztönöz, hogy
próbáljak jobb ember lenni.
Ezeken a beszélőkön a családom is változik, mert érzik a
közösségben lévő összetartást!
Mit jelent ez a beszélő? A jó
útra való első lépést!

Ferenc pápa a nyolc boldogságról - 2. rész
„Boldogok az irgalmasok, mert
nekik is irgalmaznak.” Azok az
irgalmasok, akik megbocsátanak és megértőek mások tévedéseivel szemben. Jézus ugyanis nem azt mondta, hogy boldogok, akik bosszút állnak,
akik megtorolják sérelmüket,
hanem azt, hogy boldogok
azok, akik megbocsátanak, akik
irgalmasok. Mi mindnyájan
azok hatalmas serege vagyunk,
akiknek megbocsátottak. Tehát
az a boldog, aki a megbocsátásnak erre az útjára lép.
„Boldogok a tiszta szívűek”,
mert nekik egyszerű a szívük,
tiszta és mocsoktalan. Az ilyen
szív nagyon tud szeretni, azzal
a szép, benső tisztasággal.
„Boldogok a békességszerzők”
Mennyire közös bennünk mégis, hogy béke helyett háborút
teremtünk és félreértéseket
szerzünk béke helyett. Hallok
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egy dolgot valakitől, aztán egy
másikat, s az előzőt kibővítve:
ez a pletykálás világa. A pletykás világ nem teremt békét, ellensége a békének, nem is lehet
boldog. Boldogok ellenben az
igazságosságért üldözöttek. Sok
embert azért üldöztek, mert harcoltak az igazságosságért. A
boldogmondások sora életprogram, amit Jézus javasol nekünk,
azonban amilyen egyszerű ez,
olyan nehéz is.
A Máté-evangélium 25. fejezetében Jézus mondja: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas
voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.

Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és
fölkerestetek.” (Mt 25,35-36) A
boldogmondások és Máté evangéliumának e része segítségével
meg lehet élni az életszentséget.
Néhány egyszerű szó, de gyakorlatiasak mindenki számára,
mert a kereszténység egy gyakorlati vallás, nem gondolkodásra való, hanem gyakorlatba
kell átültetni.
Ha lesz ma egy kis időtök , vegyétek elő Máté evangéliumát:
olvassátok az ötödik és huszonötödik fejezeteket. Jót tesz
nektek, ha elolvassátok egyszer,
kétszer, háromszor! Mert ez az
életszentség programja. Az Úr
adjon nektek kegyelmet, hogy
megértsétek az üzenetét!
Forrás: Magyar Kurír
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Könyvajánló - Engesztelő nap
Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy 2014. augusztus 15-én megjelent a
Mécses Szeretetszolgálat legújabb kiadványa, az Engesztelő nap című imakönyv.
Fővédnökünk, Beer Miklós püspök atya
buzdító szavaival ajánljuk mindenkinek,
aki magáénak érzi a Mécses engesztelő
lelkiségét.
„De jó is lenne, ha egyszer már végre
megtanulnánk – legalább mi keresztények – Isten szemével nézni egymásra,
Isten szeretetével közeledni egymáshoz. A bűn elválaszt, a
szeretet összeköt bennünket. Kívánom, hogy ennek a kis
imakönyvnek segítségével sok-sok falat le lehessen bontani,
imádságos használata sok-sok szív megtéréséhez, megújulásához vezessen. Kívánom mindazon lelkiségek résztvevőinek, melyek hozzájárulnak az eltévedtek Istenhez való viszszatalálásához, merítsenek önmaguk számára erőt, belső békét és derűt, hogy az ő életük ezt sugározva lehessen a még
nem hívő embertársaik számára Isten Bibliája.”
(A könyv megvásárolható a Mécses Szeretetszolgálatnál:
2600 Vác, Ilona u. 4/a. vagy info@mecses.info, ára: 800 Ft)

mecses.vaciegyhazmegye.hu
Segíteni szeretne?
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.
Köszönjük!

Szilágyi Domokos - Hajnal
A csönd lüktet a félhomályban,
hulló lombokat ringatón,
szépségektől terhesen,
mint ahogyan ver a szívem.
Hajnalodik – a nappal ásít
álom-ittasan, fél-éberen,
akárcsak én; – táguló tüdejébe
szívja a kocsonyásan-remegő ködöket,
s mint az ember szeme,
– ha könnyíthet lelkén,
gondjai kevesbednek -,
lassan tisztul a táj.
Várom, hogy mozduljon a hajnal,
friss lendülettel lépjen
a világosság felé,
a hajnal is vár engem.
Farkasszemet nézünk. Tétovázunk,
biztatgatjuk egymást.
Nehéz az első lépés,
csábító a kába álom.
De aztán mégis: egymásra nevetünk,
s megindulunk vidáman, kéz a kézben,
mint szerelmesek,
hogy huszonnégy órán keresztül
gyűjtsük az erőt és a kedvet,
amellyel holnap – újrakezdjük.
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