
„Adj nekik hitet Szentlelked által, reménységet, bizodalmat, érezzék át, hogy 
szerte a világon az ő testvéreik gondolnak rájuk.” Beer Miklós püspök
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tartalomkarácsonyi üzenet

világunkban

Jelt adott az Isten, előbb a pásztoroknak, majd a világ minden embe-
rének. „Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba 
fektetve.”

Jelet akkor szoktak adni, amikor valaki veszélyben van. Veszélyben va-
gyunk, mert elhittük, hogy lehet „paradicsomot” teremteni a földön Isten 
nélkül is. Sötét lett körülöttünk a világ, s bennünk a lélek.

Kétségbeejtő helyzetben jelet kapni a legnagyobb ajándék. 

Szentkarácsony éjszakáján megjelent a jel, az értünk gyermekké lett Is-
ten. Nincs többé kilátástalan sötétség, ez a világ az Örök Fény ölén pihen. 

Nem hagyott el minket az Isten. Velünk jár utainkon, a fi atalok sze-
relmében, a megszületett gyermekekben, a dolgos munkával épített min-
dennapokban, az egymást hordozó családi szeretetben, az idős kor békés 
napjaiban. 

A szent karácsonyi titok megjelenik minden egyes szentmisében is, mint 
jel, mint a kenyér-pólyába takart Megmentő Szeretet, amely az egyetlen 
lehetőség a kereszténységben született Európa számára is, a számtalan 
emberi ötleteléssel szemben. 

Amikor, mi magyarok Eucharisztikus Világkongresszusra (2020) ké-
szülünk, s velünk Európa, és a világ keresztényei, fi gyelmezzünk erre.

Világunk szinte minden nap új ismeretekkel szolgál, de mindig kiderül, 
hogy ezek életünk legfőbb kérdéseire nem adnak választ. A választ, az 
igazságot az Istenfi a hozta el a világba. Kérdezhetjük: Mi az igazság? 
Isten szeretete az igazság, aki szereti a világot és szereti az embert. 

Ez az igazság Jézus személyes szeretetében jelent meg. Jézus azért jött, 
hogy tanúságot tegyen erről. Ő az isteni igazságot igazoló tanú „modell-
je”. Erről, Ő maga így vallott: „Úgy vagyok köztetek, mint szolga”.

Jézus a szolgálatot megszentelte, az elsőség karizmáját adta neki, és a 
szolgálatban rejlő természetes fensőbbséget magasba emelte.

A szolgálatnak van egy benne rejlő varázsa, ami egyrészt tiszteletet 
ébreszt és hódolatra bírja a szíveket, másrészt arról győz meg bennün-
ket, hogy a szolgálatban van valami lelket megragadó és odaadásunkat 
kiváltó erő. 

Ez ébreszt rá arra is, hogy Jézus nem azt akarta, hogy mi, keresztények 
az utolsók legyünk, hanem az elsőbbség ambícióját lopta belénk, sőt bíz-
tat, hogy akarjunk elsők lenni, de egyben megjelöli az utat, miként lehet 
elérni ezt az elsőséget. Válasza, példája igazolja: Úgy, hogy szolgálatot 
teljesítünk, a szeretet szolgálatát. 

Ez a vállalás adja meg a léleknek királyi öntudatát, amellyel az egész 
világot magunk alatt érezhetjük akkor is, ha az egész világ fölöttünk lé-
vőnek látszik. 

Aki Karácsonykor találkozik a Kisjézussal, aki Jézusnak, a hűséges ta-
núnak nyomába szegődik, az az újjászülető kereszténységben megjelenő 
Lelki Birodalom polgára lesz.

isteni jel és isteni modell

P. Kozma Imre OH
  apostoli protonotárius

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alapító elnöke

Budapest, 2018. Karácsonyán
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Tudásközpontú világunkban isteni jel és isteni modell
Világunk szinte minden nap új ismeretekkel szolgál, de mindig kiderül, hogy ezek életünk legfőbb 
kérdéseire nem adnak választ. A választ, az igazságot az Istenfi a hozta el a világba. Kérdezhetjük: 
Mi az igazság? Isten szeretete az igazság, aki szereti a világot és szereti az embert.
Kozma Imre atya karácsonyi üzenete – 2. oldal

A segítő ember a legnagyobb érték
Naponta 13 ezer ember jut ellátáshoz a Máltai Szeretetszolgálat 234 intézményében, 
a Szeretetszolgálatnak immár intézményfenntartó minőségében is fejlődnie kell. 
Tudósítás a szervezetfejlesztési program kongresszusáról – 4. oldal

Imádságot kérünk!
2018 Adventjén országos kampányt indítunk, amelynek címe: Imádságot kérünk. Kampányunk 
részletei a sziria.maltai.hu internetes oldalon is megtalálhatók. Mindazokat szeretnénk megszólíta-
ni, akik együttéreznek a közel-keleti keresztényekkel, vagy általában a háború kárvallottaival. 
Arra kérjük, biztatjuk az üldözött, sokat szenvedő közel-keletiek sorsa iránt aggódókat, 
hogy fejezzék ki együttérzésüket sorsuk iránt. Minden magyar egyenként nem lehet tevékeny 
részese a terepi folyamatoknak, az élet helyi valóságának, amely igazi háborús fronthelyzet. De 
imádságban, jókívánságban, lelki cselekedetekben erre lehetőségünk van, mi több: kötelességünk is. 
Összeállításunk a máltai segítségről és a kampányról – 5-8. oldal

A fi ataloké a jövő
Bécsben tartotta tisztújító közgyűlését október 12-én a Máltai Fiatalok Nemzetközi Hálózata 
(MYIN,  Malteser Youth International Network).
Beszámoló a Rend ifj úsági szervezeteiről – 9. oldal

Ambrózia-díj, az emberség elismerése
A munkatársak és önkéntesek áldozatkész munkájáért mondott köszönetet fejezi ki és a Szent 
Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek Szerzetesrend volt magyarországi tartományfőnökének 
állít emléket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díja.
Tudósítás a díjátadóról – 10-11. oldal

Miért szeressek?
Pásztor Zoltán érseki helynök, máltai káplán és Mons. Bernard Bober kassai metropolita érsek 
a kassai Szent Erzsébet Dómban, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, 2018. november 18-án 
mondott ünnepi beszéde. 
A kassai ünnepen elhangzott gondolatok összefoglalói – 12-13. oldal

A szegények világnapja
A Máltai Rend - Ferenc pápa felhívására – aktívan részt vett a november 18-án második alkalom-
mal megtartott Szegények Világnapján.
Körképünk a környező országokból – 14. oldal

Könyvajánló
A Máltai Könyvek sorozat új kötete Jean-Marie Lustiger: Emberhez méltón.
Miskolci munkatársunk Zarándok-imák összeállítása reggeli indulásnál, a munkaközi kávészünet-
ben, vagy akár lefekvés előtt Istenre irányítsa az olvasó fi gyelmét.
Az új kötetek ismertetői – 15. oldal

Fotókiállítás a Szent István Bazilikában
2018. december 17. – 2019. február 28.
A Máltai Szeretetszolgálat kiállítása a szíriai polgárháború borzalmait, illetve az arra adott karita-
tív válaszokat, a kiút lehetőségét mutatja meg. 
Ajánlónk – 16. oldal

Borítókép: Bielik István
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gyűjtőakció

Naponta 13 ezer ember jut ellá-
táshoz a Máltai Szeretetszolgálat 
234 intézményében, a Szeretet-
szolgálatnak intézményfenntartó 
minőségében is fejlődnie kell.

aktuális

November 20-án Budapesten tartott 
konferencián értékelte a bentlakásos 
idősotthonokban és hajléktalan embe-
reket ellátó intézményekben három éve 
kezdődött szakmai és szervezetfejleszté-
si programot a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat. Az EFOP-1.9.8-17-2017-00001 
számú projekthez kapcsolódó szakmai 
napon a Máltai Szeretetszolgálat intéz-
ményvezetői konferencián értékelték az 
eddig elvégzett munkát. Nyitó előadásá-
ban Vecsei Miklós alelnök arról beszélt, 
hogy a szervezet növekedése és ehhez 
kapcsolódó fejlesztése mellett meg kell 
őrizni a Szeretetszolgálat alapértékeit és 
„lelkét”. „Fel kell tennünk a kérdést, hogy 
a kényszerpályák mellett, amelyeken sok-
szor kompromisszumokat kell kötnünk, 
meg tudunk-e maradni a saját pályánkon. 
Tartozzon hozzá a hétköznapjainkhoz az 
indikátorok és projekt számok és költ-
ségvetési táblázatok mellett az is, hogy 

beszélgessünk és gondoljuk át azt, jelen 
vagyunk-e egymás életében, és hogy mit 
jelent számunkra Jézus követése és a hit 
védelme.” – mondta az alelnök. 

A konferencián Molnár Tamás, a Kö-
zép-Magyarországi Régió ügyvezetője 
kifejtette: a projekt célja olyan hosszabb 
távon fenntartható eszközök bevezetése 
és fejlesztése, melyek elősegítik a karita-
tív szervezet szociális és gyermekvédelmi 
intézményeinek hatékonyabb működését. 

Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök a 
Szeretetszolgálat megalapításának har-
mincéves évfordulójára készülve feleleve-
nítette az eltelt három évtizedet, közben 
kitért a bővülő feladatkörökre és a köte-
lezettségek gyarapodására. A Szeretet-
szolgálat sokrétű tevékenysége jelenleg 
130 önkéntes csoportban, 31 integrációs 
programban, 12 oktatási intézményben, 
234 ellátó intézményben és 97 pályázati 
forrásból megvalósuló programban zaj-
lik. Naponta mintegy 13 ezer embert lát 
el a szervezet, akik közvetlen embertől 
emberig tartó segítséget kapnak. 

Az ügyvezető alelnök hangsúlyozta, 
hogy a harmincéves évforduló alkalmá-
ból az alapító generációnak át kell adnia 

a missziót tovább folytató fi ataloknak az 
alap máltai értékeket és tapasztalatokat, 
amelyek miatt a segítő munkát vállalták 
három évtizede. „A segítő feladat egészen 
más pozícióba helyez bennünket, mint 
a pályázatok, a leszabályozott kereteink. 
Egyfajta szabadságot ad. A mi felelőssé-
günknek és a hivatásunkból adódó válla-
lásainknak egészen mások a keretei, mint 
a mindennapi feladatainknak. Ne enged-
jük magunkat beszorulni a sok szabály és 
keret ketrecébe, hagyjuk meg legalább a 
lelkünket szabadnak. Látni kell az elmúlt 
harminc év számait és összegeit, de ezzel 
együtt nagyon fontos azt látni, mi történt 
ez alatt a harminc év alatt, és hangsúlyoz-
ni kell, hogy a szervezetünk legnagyobb 
értéke a segítő ember.”

A szervezetfejlesztési projekt első há-
rom évének tapasztalatait Diósszilágyi 
András foglalta össze, majd Nagy Péter, 
a felmérésben és fejlesztésben résztve-
vő Konett Kft . ügyvezetője részletezte az 
eredményeket. Az intézménylátogatások 
tapasztalatairól a szakmai vezető, Takács 
Péter beszélt, majd Benkőné Lengyel Me-
linda HR vezető adott áttekintést a Szere-
tetszolgálat emberi erőforrásairól.

A segítő ember a legnagyobb érték

2018 adventjén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem pénzt és nem adományt kér az emberektől – 
hanem időt és elcsendesülést. A Szeretetszolgálat imádságok gyűjtésébe kezdett a Közel-Keleten élő 
keresztény emberekért, a háború kárvallottjaiért. A keresztények számának csökkenése kétségbeejtő 
méreteket öltött az elmúlt évek során. Ha a folyamat nem áll meg, a kereszténység ott és onnan  tű-
nik el, ahol a bölcsője ringott – írja a felhívásában Kozma Imre atya. Az imádságokat és üzeneteket 
az imadsagotkerunk@maltai.hu címre várjuk, a gyűjtésről bővebben a sziria.maltai.hu oldalon ol-
vashatnak. Az imagyűjtéshez kapcsolódóan fotókiállítást rendez a Máltai Szeretetszolgálat a Szent 
István Bazilika Lovagtermében december 17-én 16.30-kor, mely 2019. február 28-ig lesz látogatható.

Az Adventben kezdődő és Húsvétig 
tartó gyűjtésében a Szeretetszolgálat min-
denkit arra kér, hogy fejezzék ki együttér-
zésüket azokkal, akik a háborútól és an-
nak következményeitől szenvedve otthon 
maradtak. Akik nap mint nap vállalják a 
veszélyt, az üldöztetést és szenvedést hi-
tük miatt. Akik romos házakban, fegy-
verropogás közepette ünneplik Krisztus 
születését. A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szerint a magyar emberek te-
vékenyen nem vehetnek részt a helyszíni 
segítségnyújtásban, de imádságban, jókí-
vánságban bárki részese lehet az üldözött 

keresztényekért és a fegyveres konfl iktu-
soktól szenvedő emberekért végzett szol-
gálatnak. 

Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat 
elnöke azt kéri, nyíljék imára minél több 
ember ajka, és mutassuk meg újra, hogy 
Magyarországnak van a legnagyobb szí-
ve. „Szíriában a keresztények fele eltűnt, 
Irakban a helyzet ennél is drasztikusabb. 
Ha ez a folyamat nem áll meg, akkor a 
kereszténység, ott és onnan, véglegesen 
eltűnik, ahol a bölcsője ringott. Kérjük, 
nyíljék imára minél több ajak, és írják le 
támogató gondolataikat, imáikat.” 

2010-ben az úgynevezett „arab tavasz” 
háborús, forradalmi, változásokat hozó 
eseményei láncreakciót váltottak ki az 
arab világ számos országában. Részben 
annak hatására 2011–2012-ben polgár-
háború tört ki Szíriában, mélyen meg-
osztva, egymás ellen fordítva az ország 
politikai, vallási és civil szereplőit. Fegy-
veres összecsapások kezdődtek, amelyek 
aztán az egész országra kiterjedtek, de 
különösen az északi és keleti területekre. 
Daraa, Homsz, Tartusz, Palmüra, Damas-
cus és Rakka városai, ókori emlékei az el-
sők között kerültek a drámai események 

ImádságotImádságot
kérünk!

(Fotó: Kovács Bence)
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zánk lakosságának egészét szólítja meg. 
Mindazokat, akik együttéreznek a kö-
zel-keleti keresztényekkel, vagy általában 
a háború kárvallottjaival. Minden magyar 
egyenként nem lehet tevékeny részese a 
terepi folyamatoknak, az élet helyi való-
ságának, amely igazi háborús fronthely-
zet. De imádságban, jókívánságban, lelki 
cselekedetekben erre lehetőségünk van, 
mi több: kötelességünk is. 

A Máltai Szeretetszolgálat azt kéri, a 
hívő emberek küldjék el a Szíriában élő 
keresztényekért szóló imádságaikat, akik 
pedig nem imádkoznak, fogalmazzák 
meg biztató üzeneteiket számukra. A 
máltai szervezet az imákat, jókívánságo-
kat és üzeneteket összegyűjti, és átadja a 
szíriai Damaszkusztól 30 kilométerre ta-
lálható, a Feldarabolt Szent Jakabról elne-
vezett Mar Yakub kolostor elöljárójának. 

Az Imádságot kérünk! kampány része-
ként december 17-én fotókiállítás nyílik 
a Szent István Bazilika Lovagtermében.  
A rendhagyó tárlat a szíriai polgárháború 
borzalmait, illetve az arra adott karitatív 
válaszokat, a kiút lehetőségét mutatja be, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mun-
káján keresztül. A tárlatot Solymári Dá-
niel humanitárius szakember és Bielik középpontjába. Nemritkán teljes városré-

szek semmisültek meg. 
Aleppó korábban virágzó metropo-

liszának keleti részét szinte porig bom-
bázták. A város közel 5 milliós lakossága 
2 millióra zsugorodott. Mára jóllehet a 
szíriai kormányerők (a nyugatról érdek-
lődőket megosztó módon) a várost és az 
ország jelentős részét visszafoglalták és 
kontroll alatt tartják, de a hatalmas ki-
terjedésű romváros „szellemfalai” között 
még mindig előfordulnak fegyveres ösz-
szecsapások, valamint rengeteg az akna, a 
fel nem robbant gránát, lövedék; az épü-
letek omladoznak, emeletek hullnak alá 
egy-egy nagyobb esőzést követően. 

Mindmáig sok a sérült – ellátásuk 
azonban annál bizonytalanabb. A város 
keleti részében egészségügyi, higiénés 
szolgáltatások, víz, villany a mai napig 
nincsenek, vagy erősen hiányosak. Az or-
vosok, az ápolók, az egészségügyi és más 
szakemberek a támadások áldozataivá 
váltak, vagy a gyakran havi 30 dolláros 
fizetéssel járó állások helyett otthonaik el-
hagyására kényszerültek. A világ jelentős 
részét pedig túlságosan elfoglalja a vita, a 
vélelmezett bűnösök, politikai és vallási 
szereplők külső értékelése. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 
térségben végzett segítő akcióról szóló 
beszámolói szerint a karitatív szervezet 
évtizedek óta végez úttörő, hiánypótló 
humanitárius munkát a Közel-Kelet és 

Kelet-Afrika számos országában. „Ma-
gyar karitatív szervezetek közül elsőként 
jelentünk meg az egyes térségekben se-
gítő programokkal. Ezt a munkát a Kö-
zel-Keleten, Szíriában, Libanonban és 
Jordániában, az Arab tavasz, majd a szí-
riai polgárháború alatt sem függesztet-
tük fel. Munkánk során mindig kiemelt 
figyelmet fordítottunk a keresztény kö-
zösségek megsegítésére, s a velük való 
kapcsolat erősítésére. Ennek egyik szép és 
számunkra kiemelt példája a szíriai Mar 
Yakub kolostor közösségével való kapcso-
latunk. 2016-ban nagyszabású egészség-

ügyi segélyprogramot indítottunk a szíriai 
Aleppó háború által megsemmisített ke-
leti városrészében. 2018-ban befejeződött 
a fejlesztő munka, aminek eredménye-
képpen duplájára növeltük Kelet-Aleppó 
legszegényebb, Al-Nayrab nevű negyedé-
nek egyetlen nyíltan elérhető kórházának 
méretét és kapacitásait. Jelenleg Aleppó 
városa körüli elzárt, izolált falvakban az 
egyetlen elérhető szolgáltatást a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott 
mozgó orvosi rendelő biztosítja.”

2018 Adventjén a Szeretetszolgálat or-
szágos kampányt indított, melyben ha-

Kedves Testvérek!
Közel-Keleten a véres összecsapások a 

mindennapok részévé váltak. A kereszté-
nyek számának csökkenése kétségbeejtő 
méreteket öltött az elmúlt évek során. Szí-
riában a keresztények fele eltűnt, Irakban a 
helyzet ennél is drasztikusabb. 

Ha ez a folyamat nem áll meg, akkor a 
kereszténység, ott és onnan, véglegesen eltű-
nik, ahol a bölcsője ringott.

2018 Adventjén a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat országos kampányt indít, 
amelynek címe: Imádkozókat toborozunk 
és imákat gyűjtünk. Kérjük, nyíljék imára 
minél több ajak, és írják le támogató gon-
dolataikat, imáikat. Néhány sort, vagy akár, 
csak egy szót. Küldjék el üzeneteiket ne-
künk, és mi vállaljuk, hogy átadjuk a szíriai 
Damaszkusztól 30 km-re található, a Felda-
rabolt Szent Jakabról elnevezett Mar Yakub 
kolostor elöljárójának. 

Fejezzék ki együttérzésüket, hiszen min-
den magyar egyenként nem lehet tevékeny 
részese egy karitatív segélynyújtási akció-
nak, de imádságban, jókívánságban, lelki 
cselekedetekben erre lehetőségünk van, mi 
több, ez kötelességünk is.

Mutassuk meg ismét és újra, hogy Ma-
gyarországnak van a legnagyobb szíve!

Kampányunkban fényképkiállítást is 
szervezünk. Elsőként Budapesten, de ván-
dorkiállítási céllal, melynek során a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat saját szíriai anya-
gából válogat, és bemutatjuk az ott végzett 
munkánkat az érdeklődőknek. A kampány-
hoz honlap, közösségi elemek, valamint szé-
les körű médianyilvánosság is társul.

Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

alapító elnökeAz épülő máltai kórház Aleppó Al-Nayrab negyedében

A falvakat a mozgó orvosi rendelő látja el

Játszótér a romok között

Egészségügyi ellátásból nagy a hiány

István fotóriporter fényképeiből állították 
össze. 

Az imádságokat és biztató üzeneteket 
írásban vagy videó üzenetek formájában az 
imadsagotkerunk@maltai.hu címre várja a 
Máltai Szeretetszolgálat. A felhívásról rész-
letesebben a www.sziria.maltai.hu oldalon 
olvashatnak.
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Ágnes nővér – Az írás eredetije megjelent a  vasarnap.hu oldalon

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ad-
venti gyűjtőakciót hirdet. Ez a mondat ma 
már talán senkit nem lep meg, ha azonban 
hozzátesszük, a program címe „Imádságot 
kérünk”, az ember már felkapja a fejét. Hi-
szen annyi mindent és annyian kérnek így 
az ünnepek körül. De imádságot talán sen-
ki. Mi mégis ezt tesszük. 

Ugyanis az üldözött keresztényeknek, 
a hazájukban hontalan háborús áldoza-
toknak kevés, ha csupán anyagi segítsé-
get viszünk. Legyen az mégoly fontos és 
alapvető, az csupán testüket szolgálja, de a 
legnagyobb sérülést a lelkükben okozták. 
Rájuk gondolni, őket erősíteni talán nem 
nagy kérés, de az ottani közösségeknek ez 
többet jelent, mint amit erről itt gondo-
lunk. Köztük Ágnes nővérnek, aki a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa 
Szíriában és aki a munkájához az erejét  
hitéből és az emberekből nyeri. Legyünk 
azok között, akikből erőt meríthet! E tör-
ténet most róla (is) szól…

Ágnes nővér Szíriában vezet egy görög-
katolikus, melkita szerzetes közösséget. A 
polgárháború őket sem kímélte. Életük 
folyamatos veszélyben volt. De nemcsak 
a harcok és az azt kísérő nyomor miatt, 
hanem keresztény hitükből következően 
is. Félelem helyett azonban befogadták a 
menekülőket, élelemmel segítették a ko-
lostornak helyet adó, muszlim többségű 
város éhező lakóit.

Ágnes nővér az elrejtőzés helyett kilépett 
a kolostor kapuján és segítő kezet nyújtott 
azoknak, akiknek már ahhoz sem volt ere-
jük, hogy elmeneküljenek az otthonukból. 
Mi, máltaiak is így ismerhettük meg őt. 
Közösen építettünk kórházat Aleppóban, 
ahol a város romja közt élő ezreket gyó-
gyítjuk nap, mint nap. Ahogy nőtt a se-
gítők ereje és híre, úgy vált Ágnes nővér 
szinte minden harcoló fél ellenségévé. Az 
ISIS és hasonló szervezetek vérdíjat tűztek 
ki a segítő apáca fejére. Ágnes nővér nem 
fél, de félti az övéit. Fáradhatatlanul járja 
ütött-kopott autójával az ország legeldu-
gottabb részeit is, segítséget visz a rászo-
rulóknak. Haza azonban, az övéihez, kö-
zösségéhez, nagy családjához nem térhet 
vissza. Mert nem kockáztathatja jelenlété-
vel a biztonságukat. Nem menekül, de ha-
zájában üldözött. Hite és a szegények iránti 
elköteleződése okán.

Egyik útján együtt utazhattunk vele 
Aleppóból Damaszkuszba. Kolostora, ott-

hona mellett haladtunk el, amely a főúttól 
néhány kilométerre található. Rövid tele-
fonok, félrevetett szavak, konspiráló szer-
vezés közepette megálltunk a főút mellett 
egy elhagyott aluljáró alatt. A sivatagból 
egyenként tűntek fel a járművek, amelyek-
ben a szerzetes közösségének tagjai, a be-
fogadott rászoruló családok apraja-nagyja, 
egymás után érkeztek meg, hogy veze-
tőjükkel, társukkal, testvérükkel, táma-
szukkal találkozhassanak. Két férfiember 
Budapestről állt a találkozást végignézve, 

az örömüket, éneküket hallgatva, az ösz-
szeölelkező, egymást szorító és mosolygó 
embereket figyelve. Talán tizenöt perc le-
hetett, nem több. Mindenkin a legnagyobb 
boldogság látszott. Mi ketten életünk talán 
leghosszabb és legnehezebb tizenöt percét 
éltük át. A háború nyomorúsága, az ül-
döztetés, a hitvallás és az áldozatvállalás 
fogalmából olyan leckét kaptunk, amiről 
azóta sem tudunk, csak elcsukló hangon 
beszélni.

Ágnes nővér nem fél. Talán már nincs is 
neki mitől, mert mindent úgy vesztett el, 
hogy a legtermészetesebb és legegyszerűbb 
módon mondott le róla: másokért.

Győri-Dani Lajos

Ágnes Nővér nem fél
Bécsben tartotta tisztújító közgyűlését 

október 12-én a Máltai Fiatalok Nemzet-
közi Hálózata (MYIN, Malteser Youth In-
ternational Network). 

A hálózat 2013-ban indult az európai 
máltai fiatalok összefogása érdekében, a 
Máltai Lovagrend támogatásával. Jelenleg 
kilenc ország a tagja, Magyarország meg-
figyelőként vesz részt. A szervezet célja a 
máltai lelkületű ifjúsági önkéntesség tá-
mogatása, fejlesztése, erősítése nemzeti 
és nemzetközi szinten, tapasztalatcsere, 
közös tanulás. 

A MYIN a pár évvel ezelőtt indított glo-
bális VISION2050 programba illeszkedik: 
ez a Máltai Renden belül egy nemzetközi 

platform az ifjúsági tagok és önkéntesek 
számára. A Máltai Fiatalok Nemzetközi 
Hálózatának állandó delegált tagja van a 
VISION2050 irányító bizottságában.

Magyarországon a Budapesti Máltai 
Fiatalok csoportja volt aktív az elmúlt 
években. Az idén a Máltai Szeretetszolgá-
lat pályázati támogatással új, nagyszabású 
programot indított a fiatalok önkéntes-
ségének fejlesztésére, „IFYOU” névvel. 
Ennek keretében minden régióban kine-
vezett ifjúsági referensek szervezik a csa-
patokat; egyelőre a főhangsúlyt az iskolai 
elsősegélynyújtó képzésre helyezik. 

A Máltai Lovagrend a maga részéről 
– egyelőre csak Budapesten – önképző 

kör jellegű ifjúsági csoportot hozott létre.  
A TedEum nevű csoport tagjai kéthetente 
jönnek össze jelentős témák megbeszélé-
sére, és a Szegények Világnapján konkrét 
programmal járultak hozzá a szegénység 
elleni kezdeményezésekhez.

A fiatal önkéntesek bevonásáról Ugron 
Imre, a Szuverén Máltai Lovagrend buda-
pesti nagykövete korábban ezt mondta: 
„A jövő nem a hetvenévesek kezében van. 
Arra kell figyelnünk, hogy olyan ne for-
duljon elő … hogy felépül egy struktúra, 
amelynek keretei közt sok embernek tud-
nak segíteni, és aztán összeomlik, ahogy 
a vezetőség megöregszik, és nincs után-
pótlás. Ha az ifjúságot be tudjuk vonni, 
ha hajlandók a máltai gondolkodást saját-
juknak vallani, lelkesedni érte, és tovább 
vinni, akkor van jövő.” 

Piazza-Georgi Barbara

A fiataloké a jövő
rendi hírek

A máltai adományvonal.

Minden hívás
250 forint

segítséget jelent!
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, valamint karitatív terüle-
ten, szervezeten belül végzett, kiemelkedő 
munka elismerésére alapította az Ambró-
zia-díjat. 2018. november 20-án a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat tizenhárom mun-
katársa és önkéntese vehette át az elisme-
rést. Az alábbiakban a díjátadó ünnepsé-
gen elhangzott laudációkból idézünk. 

Dr. Léhi Mária a Debreceni Csoport tag-
ja, 1992-ben indított orvosi rendelést, me-
lyen önkéntesként gyógyította a rászoruló 
betegeket.  Az OEP 1994. szeptember 1-vel 
fogadta be a Máltai Szakrendelőt, amelyet 
2013-ig Léhi Mária doktornő vezetett mint 
belgyógyász főorvos. Hetente háromszor 
rendelt, soha sem hiányzott. Mindenkit 
meghallgatott, a lehetőségekhez mérten 
segítség nélkül senki sem maradt.  85 éve-
sen a szakrendelés megszűnését követően 
is minden szerdán gyógyszerekkel, tanács-
adással segíti a hozzá forduló beteg embe-
reket.

Dr. Sík Mária 2000 óta a Pécsi Csoport 
tagja, szolgálatát a délszláv háború alatt 

kezdte a máltai szervezetnél. Több kór-
házban dolgozott egy időben, Harkányban 
osztályvezető főorvos volt, miközben egy-
re több feladatot vállalt a pécsi Máltai Köz-
pontban önkéntesként. 2014-től a csoport 
vezető-helyettese lett, és azóta szakmai 
irányítója a Pécsi Járóbeteg Szakrendelő 
több mint 14 féle szakellátásban dolgozó 
önkéntes orvos csoportjának is. Végte-
lennek tűnő energia, a szegények iránti 
elkötelezett szolgálat, alázat és keresztény 
elhivatottság jellemzi.

Halászné Józsa Gabriella tizenhárom 
éve gondoz idős embereket Óbudán. A ke-
rületi idősellátás egyik legfontosabb lánc-
szeme, hivatástudata megjelent az általa 
vezetett csapatban is. Kollégái nem csak 
munkahelyként tekintenek a Máltai Szere-
tetszolgálatra, hanem egy közösség tagja-
ként végzik munkájukat. A kezdetektől ak-
tív résztvevője az önkéntes programoknak 
és a lelkiség munkacsoportnak is. 

Hanyeczné Fülöp Szilvia 2000-ben kez-
dett dolgozni a Szeretetszolgálat siófoki 
idősek otthonában. Következetes, precíz, 
elhivatott munkatársa volt az intézmény-

nek, melynek 2008-tól az intézményve-
zetője. Aktív közreműködője a Szeretet-
szolgálat Siófokon létrehozott fogyatékkal 
élők nappali ellátásának és a támogató 
szolgálatnak, nagy szerepe volt a fejlesztő 
nevelés-oktatás bevezetésében. 2013-tól a 
siófoki önkéntes csoport tagja. Kompro-
misszumokat nem ismerő intézményveze-
tői munkájának eredményeként ma magas 
színvonalú idősellátás működik Siófokon. 

Horváthné Németh Renáta 1998 óta 
dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi 
Otthonában Győrött, terápiás munkatárs-
ként. Munkavégzését tekintve lelkiisme-
retes, áldozatkész, türelmes és rendkívül 
empatikus a rábízott gondozottakkal, és 
családtagjaikkal egyaránt. Munkatársaival 
is fi gyelmes és segítőkész, ha szükség van 
rá, a gondozói teendőket is szívesen és alá-
zatosan elvégzi. Lelkes, felelősségteljes és 
fáradhatatlan. Képzőművészeti vonalon 
kiemelkedő tehetséggel bír, gyönyörűen 
fest, rajzol és mindent megtesz, hogy tudá-
sából e téren is a lehető legtöbbet átadja a 
rábízottaknak.

Irányiné Kurucz Zsuzsanna 1998 óta 
dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza Hajléktalanok Ottho-
nában vezető ápolóként. Igazi motorja és 
lelke a háznak, aki sokat tesz azért is, hogy 

szolgálat

A munkatársak és önkéntesek áldozatkész munkájáért mondott kö-
szönetet fejezi ki és a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek 
Szerzetesrend volt magyarországi tartományfőnökének állít emléket a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díja.

Ambrózia nővér, polgári nevén Balázs Irma 1926. 
július 26-án, Zala megyében született. Tizenöt éves 
volt, amikor egy újsághirdetésre jelentkezve Bu-
dapestre utazott, és a Szent Erzsébetről Nevezett 
Betegápoló Rend Batthyány téri központjában fel-
vételét kérte. Tizenhét évesen öltött szerzetesi ru-

hát, huszonkét évesen pedig már örökfogadalmat tett. Szerzetesi nevének a Fájdalmas 
Szűzanyáról nevezett Mária Ambrózia nevet választotta. 1950-ben a szerzetesrendeket 
az állam feloszlatta. Ambrózia nővér ápolónőként dolgozott, az újpesti rendelőintézet-
ben munkája elismeréseképpen főnővérré léptették elő, s 46 év után onnan ment nyug-
díjba. Szerzetesi elhivatottságát a szocialista rendszerben is büszkén vállalta, az üldözött 
apácákat felkarolta.

A rendszerváltoztatás után a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend visszakapta 
a Batthyány téri épületét, amelyben idősotthon működött. Az idős, beteg nővérekből 
álló rend magyarországi tartományfőnöke Ambrózia nővér lett, aki Kozma Imre atya 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködését kérte az intézmény által betöltött 
feladat ellátásához. Ambrózia nővért kilencvenedik születésnapján írásban köszöntötte 
Erdő Péter bíboros, Orbán Viktor miniszterelnök, Ferenc pápa pedig apostoli áldását 
tanúsító oklevelet küldött neki. A nővér 2017. december 26-án, a Máltai Szeretetszolgá-
lat Batthyány téri épületében hunyt el.

Ambrózia nővér

Ambrózia-díj:

az idős emberek mindennapjai derűsen és 
jókedvűen teljenek. Idén az intézmény új 
épületbe költözött, ami sok nehézséggel 
járt. Irányiné Kurucz Zsuzsa szervezőkész-
sége és teherbírása nélkülözhetetlen volt a 
költözés lebonyolításában. A lakók számá-
ra nagy segítséget jelentett pozitív hozzá-
állása a változással járó bizonytalanságok 
enyhítésében. 

Kaló Edit 2005 óta a Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársa. A miskolci integrált 
hajléktalanellátó intézmény intézményve-
zető helyettese, valamint az ennek része-
ként működő támogató szolgálat vezetője. 
A hajléktalan emberek számára agyagozó 
foglalkozást szervezett, ennek eredménye-
ként különféle kerámia alkotások születtek 
meg, melyek az ország legtávolabbi pontjá-
ra is eljutottak már ajándékként. 

Kiss Györgyné 1994 óta tagja a Máltai 
Szeretetszolgálat Jánoshalmai Csoport-
jának. Csoportmegújító szerepe, tenni 
akarása, példaértékű családi élete, a helyi 
közösségben vállalt szerepe erősíti a Sze-
retetszolgálatot. Példaértékűen foglalkozik 
a fi atal, újonnan belépő önkéntesekkel, és 
munkatársakkal, tanítja, és a keresztény 
értékrendre neveli őket. Elkötelezett híve 
az egészen fi atalok megszólításának és 
bevonásának, melynek Dél-Alföldi régiós 
mintaprogramjai a „Máltai Ovis” és „Mini 
Szanitéc” csoportok.

Nagy Zsuzsanna 2001 óta tagja a Mál-
tai Szeretetszolgálatnak, azóta a miskolci 
Avas lakótelepen működő máltai játszótér 
intézményvezetője. Mind a munkatársak 
koordinálásában, mind pedig a gyerekek-
kel és családokkal való kapcsolatfelvétel-
ben példamutató tevékenységet végez. A 
lakótelepen élő családokkal végzett szoci-
ális munkájával és a gyerekeknek nyújtott 
szabadidős tevékenységek szervezésével 
hozzájárult, hogy az Avas lakótelep az el-
múlt években élhetőbb hellyé vált. 

Nagy Lévay Judit 2012 óta, a Fogadó 
megalakulásától dolgozik az esztergomi 
máltai szervezetnél. Részt vett és aktívan 
segítette a szolgáltatás, a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátásának elindítását és 
arculatának kialakítását. Személyisége, az 
elesettekhez és a szenvedélybetegséggel 
küzdő emberekhez való hozzáállása nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatás, 
a segítségnyújtás jó hírnévnek örvend a 
városban, és egyre többen veszik igénybe. 

Navratyl Istvánné 25 éve aktív önkénte-
se a Máltai Szeretetszolgálatnak. Az elmúlt 
negyed században meghatározó személyi-
sége és egyénisége lett a Nyugat-Dunántúli 
Régiónak. Segítő cselekedeteiből rendsze-
rint kitűnt a tisztaság és az önzetlenség. 
Gyermekeit, családtagjait bevonta az ön-
kéntes tevékenységbe, többen közülük a 
Szeretetszolgálat munkatársai vagy önkén-

tes segítői lettek. Munkatársai úgy jellem-
zik, ő az az ember, akire mindig, minden 
helyzetben lehet számítani.

Frankó Attila az orosházi játszótér meg-
nyitásától kezdve elkötelezetten, aktívan és 
kreatívan vezeti az intézményt. Az oroshá-
zi fi atalok körében nagy eredményeket ért 
el, ami elsősorban hitelességének és lendü-
letességének köszönhető. Erős kapcsolati 
hálót épített ki az egyházzal, ifj úsági cso-
portjaival. Külön kiemelendő, hogy  újból 
létrehozta az orosházi önkéntes csoportot, 
melyben fi atalok és idősebbek harmoniku-
san dolgoznak együtt.

Szaller Péter utcai szociális munkásként 
dolgozott, majd rövid külföldi munkájából 
azért jött vissza, hogy elindítsa és vezesse 
az önkormányzattól átvett komplex haj-
léktalan ellátó intézményt Veszprémben. 
Kollégái és a hajléktalan emberek minden 
helyzetben számíthatnak szakértelmére 
és emberségére. Az ellátás színvonalának 
emeléséért számos fejlesztési pályázatot írt 
és koordinált, mind uniós, mind hazai for-
rásokat felhasználva.

Ambrózia-díj:
az emberség elismerése
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A szeretet fő parancs
Miért szeressek, ha mások nem hálál-

ják meg szeretetemet? Kétségtelen, hogy 
a szeretet viszonzásra vár, és nem mindig 
kapjuk meg a befektetett szeretettel egyen-
értékű viszont szeretetet. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a szeretet üzlet, s csak akkor 
érdemes szeretni, ha ez megéri. E szem-
lélet szerint a szeretetnek az lenne az ér-
telme, hogy engem szeressenek, „mert én 
megérdemlem”.

Először is azt kell tisztázni, hogy mi 
a szeretet. A szeretet a mi Urunk, Jézus 
Krisztus főparancsa: „Szeresd Uradat, Is-
tenedet teljes szívedből, teljes elmédből 
és minden erődből, szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat.” Az Ószövetség ismer-
te mind az Isten iránti szeretet parancsát, 
mind a felebaráti szeretetét, Jézus azonban 
a kettőt összekapcsolta egymással, még-
pedig úgy, hogy ne lehessen kijátszani az 
egyiket a másik ellen. Az Isten iránti sze-
retetre hivatkozva már sok embertelen-
séget követtek el, míg a felebaráti szeretet 
jegyében akárhányszor elhanyagolták az 
Isten iránti szeretetet. Pedig hosszú távon 
egyik sem valósítható meg a másik nélkül. 
A kizárólagos istenszeretet embertelenné, 
a kizárólagos emberszeretet istentelen-
né tesz. Az Isten Fia azért is lett emberré, 
hogy rajta keresztül szerethessük Istent és 
embertársainkat.

De hát ki az én felebarátom? – kérdez-
hetjük. Erre a kérdésre a mi Urunk, Jézus 
Krisztus az irgalmas szamaritánusról szó-
ló példabeszéddel válaszolt. Felebarátom 
az, aki itt és most épp az én segítségemre 
szorul – személyválogatás nélkül. Minden 
ember a felebarátom, de konkrétan csak 
azt kell szeretnem, akivel itt és most jót 
cselekedhetem. Ugyanakkor mindenki-
nek meg kell adnom az udvariasság külső 
jeleit, és rendelkezésére kell állnom még 
az ellenségemnek is, ha bajban van. Ezt a 
magatartást az motiválja, hogy keresztény 
hitünk által tudjuk: Jézus Krisztus az Isten 
Fia minden emberért meghalt a kereszt-
fán.

Az önzésre hangolt emberi természet 
hajlamos az énes és önös szeretet össze-
keverésére. Az énes szeretet - korlátok 
között – megengedett, hiszen az ember 
a helyes önszeretetben tapasztalja meg a 
másik szükségét. Az önös szeretet önző 
szeretet, ami a másikat eszközként kívánja 

felhasználni, őt akarja birtokolni. Ha csak 
annyi fi gyelmességgel fordulnánk ember-
társaink felé, mint amilyen odaadással 
szeretjük önmagunkat, akkor már túl is 
teljesítettük volna a szeretet főparancsát, 
ami a tízparancsolat betetőzése. De mégis, 
mi a szeretet? A szeretet rendelkezésre ál-
lás. Rendelkezésére állok annak, aki az én 
jóindulatomra és segítségemre szorul. A 
szeretet jót akar a másiknak. De hogyan? 
Válasz: a neki (és nem a nekem) megfele-
lő módon. Sokan hivatkoznak arra, hogy 
szeretik embertársaikat, és ők mégsem 
kapnak szeretetet. Valószínűleg azért, 
mert mi akarjuk megmondani, hogy mi a 
jó a másiknak. Ezt pedig ő nem szeretet-
ként éli meg.

A szeretettől nem választható el az áldo-
zat. A szeretetre időt kell szánni, a szeretet 
akárhányszor lemond a saját mindentu-
dásáról és mindenhatóságáról, s ez bizony 
néha nehéz. Ezért az Úr Jézus nem ajánlja 
tanítványainak a szeretetet, hanem paran-

a hit védelme

csolja: „Új parancsot adok nektek, szeres-
sétek egymást, mint ahogy én szerettelek 
titeket, arról ismerjék meg az emberek, 
hogy tanítványaim vagytok, hogy szereti-
tek egymást.” – „Senkinek sincs nagyobb 
szeretete, mint aki életét adja barátaiért” 
– mondja az Úr az utolsó vacsorán. A sze-
retetben sohasem lehetünk tökéletesek, 
mert a tökéletes szeretet maga az Isten. 

MiértMiért
szeressek?

Az 1241. évi tatárdúlás során 
Kassa is elnéptelenedett. A máso-
dik honalapító IV. Béla királyunk 
Türingiából hívott telepeseket 
a városba. Az új hazát választó 
családok bizalommal érkeztek a 
Magyar Királyságba, hiszen több-
ségük személyesen ismerte IV. 
Béla testvérét, a szegényeket, be-
tegeket istápoló Árpád-házi Er-
zsébetet (1207–1231), akit halála 
után mindössze négy esztendő 
elteltével szentté avattak. Érthe-
tő tehát, hogy a buzgó katolikus 
türingiaiak az új otthonuk új 
templomát Szent Erzsébet tiszte-
letére emelték és szentelték fel. Az 
alábbi gondolatokat Pásztor Zol-
tán érseki helynök, máltai káplán 
szentbeszédben fogalmazta meg 
a kassai Szent Erzsébet Dómban, 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünne-
pén, 2018. november 18-án.

A kassai Szent Erzsébet Székesegyház főoltárának részletei

Szegény 
a szegények között 

Összefoglalás Mons. Bernard 
Bober kassai metropolita ér-
sek szentbeszédjéről, amely a 
2018. november 18-i szlováknyel-
vű ünnepi szentmisén hangzott el 
a kassai Szent Erzsébet Dómban.

Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mind-
örökké (Zs. 13,8). A mai nap ünnepeltje 
Árpád-házi Szent Erzsébet, akinek életé-
ben Krisztus láthatóan működött, ma és 
mindörökké érvényes példaképet alkotva 
számunkra.

Szent Erzsébet Isten iránti szeretete és 
emberszeretete elválaszthatatlanul fonód-
nak össze. Életpéldáján látjuk, hogy az 
embereket szolgálni, tartósan boldoggá 
tenni őket csak úgy lehet, ha az Isten irán-
ti szeretet ihleti az irgalmasság cselekede-
teit. Erzsébet ezt nagyon jól tudta, és ezért 
az ő szolgálatában az áldozatkész odaadás 
állandó imával van átszőve. Ez adta neki 
az erőt, hogy gazdag és kiváltságos életét 
otthagyva, örömmel lett szegény a szegé-
nyek közt.

A ma Európájának Szent Erzsébet azt 
üzenné, hogy bármilyen szociális mun-
ka, segítség, hosszútávon tarthatatlan, 
ha nem a szívből jövő Krisztus iránti 
szeretetből fakad. Mindennemű kiállás a 
hátrányos helyzetben élőkért, a szenvedő-
kért, betegekért, Krisztus iránti szeretet 
nélkül nagyon hamar kimerül, radikali-
zálódik, vagy idő előtt zátonyra fut és re-
zignációhoz vezet. 

Ezért is példaértékű Erzsébet magatar-
tása az elkötelezett hívő ember számára. 
Ne mondjuk azt, hogy nincs időnk imád-
kozni: szakítsunk erre időt a képernyő 
előtt töltött órákból, így erősítsük magun-
kat, hogy hitelesebbek legyünk tetteink-
ben. Legyünk a tett emberei: motiváljuk 
egymást, nem csak szóban, hanem példa-
mutató jócselekményeinkkel. Pál apostol 
szavaival: „A testvéri szeretetben legyetek 
gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban 
előzzétek egymást meg. A buzgóságban ne 
lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az 
Úrnak szolgáltok. … Azokkal, akik örül-
nek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek 
egyetértésban. Ne legyetek fennhéjazók, 
hanem alkalmazkodjatok az egyszerű em-
berekhez.” (Róm. 12,9-16)

Ezért „a szeretetnek mindig van egy kis 
jövője” – mondja Léon Bloy francia író.

Folyvást Jézustól kell tanulnunk a sze-
retetet, a Szentlélektől kell kérni a kegyel-
met, hogy sohase fáradjunk bele a jócse-
lekedetekbe. Árpád-házi Szent Erzsébet 
mennyei közbenjárása is segítsen mind-
annyiunkat a jócselekedetekben és a jóban 
való megmaradásban.
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könyvajánló

A Máltai Könyvek sorozat új kötete  
Jean-Marie Lustiger: Emberhez méltón.

Jean-Marie Lustiger bíborost rendsze-
resen felkérték: mondja el véleményét a 
társadalmat foglalkoztató nagy kérdé-
sekről. Elég lesz megemlítenünk néhány 
beszédét, hogy láthatóvá váljék, miféle 
összefüggésben és miféle hallgatóságok 
előtt szólt korunk erkölcsi és szellemi ki-
hívásairól. Párizsban előadásokat tartott 
a Műegyetem, az Assas Jogi Kar, a Gaz-
daságpolitikai Társaság és a Jövő Fóruma 
hallgatói előtt, szentbeszédet a parlamen-
ti képviselőknek, beszédet mondott egy 
római szinóduson, egy prágai kongresz-
szuson, egy berlini konferencián... Innen 
ez az esszé: alaposan megérlelt szintézise 
néhány sokszor végig gondolt, s több ol-
dalról is megközelített témának. A kötetet 
2018 decemberében újra kiadta a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, az alábbiakban 
Kozma Imre atya ajánlója olvasható:

 Ajánlás
Ma Európában az ember méltósá-

ga, és Európa kultúrája van veszély-
ben.

Az Ember méltóságának alapja az 
istenképiség, ami az ember szellemi 
lelkében munkál, s teszi egyenlővé az 
embereket Isten előtt.

Az istenképiség helyett megjelent az 
emberképiség, mely szerint nem Isten 
teremtette az embert, hanem az em-
ber teremti magának az Istent. Ennek 
„terméke” vagy a bálványozott, vagy 
a megalázott ember.

Európában a civilizáció „legyőzte” 
a kultúrát. A civilizáció hasznossá 
és kényelmessé kívánja tenni az em-
ber életét. A kultúra viszont értékessé 
teszi az ember életét, méltóságának 
megfelelően. 

Az alapító atyák mai utódai az új 
Európa civilizációjának létrehozásán 
„mesterkednek”, s a lehetetlenre vállal-
koznak, amikor új, nemzetközi struk-
túrákat átható egyensúlyt szeretnének  

teremteni, a nemzeti egyensúly meg-
kerülésével. 

Az elvilágiasodott Európában az 
egyházat a társadalom peremére ta-
szították, a vallást pedig a privát szfé-
rába száműzték. 

A könyv szerzője megjegyzi: Európa 
identitását egy közös történet adja, s 
a jelen, mintha el akarná tüntetni az 
emlékezetet. Vallja: Európa szellemi 
történetét a bibliai kinyilatkoztatás-
sal történt találkozás ihlette meg, s 
Európának be kell gyógyítania azokat 
a nagyon mély sebeket, amelyeket az 
emberi bűnök ütöttek rajta. 

Biztos vagyok abban, hogy az egy-
ház egyik bíborosának könyve, sokak-
nak ajándék lesz, s akinek van még 
élő lelkiismerete, az számíthat nyug-
talanító kérdésekre és életépítő felszó-
lításokra. Ma Európában, elsősorban 
erre van szükség.

Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

alapító elnöke

Emberhez méltón
„Imádkozni nem más, mint elidőzni 
egy olyan barátunknál, akivel magá-
nyunkban szívesen találkozunk, hogy 
elbeszélgessünk, vagy egyszerűen csak 
azért, mert biztosak vagyunk benne, 
hogy szeret minket.” Avilai Szent Teréz 
gondolatai hatják át Tóth-Simon Ká-
rolynak, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat munkatársának most megjelent 
könyvét, a Zarándok-imákat. 
A kötetben verses imádságok találha-
tók, melyek célja az, hogy az olvasót 
megállásra és elmélkedésre késztesse, 
valamint megihlesse saját imádságában. 
Az imák hossza épp megfelelő ahhoz, 
hogy a reggeli indulásnál, a munkaközi 
kávészünetben, vagy akár lefekvés előtt 
Istenre irányítsa az olvasó figyelmét és 
párbeszédbe hívja őt Vele. 
Az imák között Maczek József festőmű-
vész illusztrációi pihentetik meg az 
olvasó szemét, és indítják az imák to-
vábbgondolására, folytatására. A könyv 
beszerzésével kapcsolatban érdeklődni 
a szerzőnél lehet a toth-simon.karoly@
maltai.hu e-mail címen. 
Ízelítőként álljon itt A valódi középpont 
című rövid fohász:

Krisztusom,
Légy Te az életem középpontja.

Minden érzés és gondolat,
Szándék és terv,
Cselekedet és szó

Belőled induljon ki,
Általad formálódjon,
Téged magasztaljon,
S Benned nyerje el

Végső beteljesedését.
Ámen.

Tóth-Simon Károly
Zarándok-imák

kitekintő

A Máltai Rend - Ferenc pápa felhívására - aktívan 
részt vett a november 18-án második alkalommal 
megtartott Szegények Világnapján. A világban mű-
ködő szeretetszolgálataink Őszentségéhez imában 
és tettben csatlakoztak, hogy felhívják a figyelmet a 
szegénységre, és a közös erőfeszítés szükségességére.

Budapesten bútort pakoltak
A budapesti fiatal máltaiak TedEum nevű csoportja a Szegé-

nyek Világnapját választotta első karitatív megmozdulására. 
Erőss Loránd ispotályos és Schumicky András irányításával ki-
pakoltak és kiosztásra elkészítve elraktároztak három teherautó-
nyi adományt, amely a Taufenkircheni Malteser Hilfsdienst-től 
érkezett. A németországból küldött bútorokat, ruhaneműket és 
háztartási gépeket   a Magyar Máltai Szeretetszolgálat juttatja 
majd el a rászoruló embereknek.

A TedEum csoport nemrég alakult. Eddigi összejöveteleiken - 
a nevükhöz hűen - TED ihletésű előadásokat és megbeszéléseket 
tartottak, de a jövőben konkrét akciókkal fogják az elméletben 
formálódó elképzeléseiket tettekre váltani.

Szatmárban adományoztak 
A Máltai Szeretetszolgálat szatmári szervezete a Szegények Vi-

lágnapján tartott külön akcióban több mint háromszáz rászoruló 
embernek nyújtott segítséget. Harmincöt önkéntes hat különböző 
tevékenységben vett részt ezen a napon: hajléktalan embereket, 
időseket és hátrányos helyzetű gyerekeket támogattak élelmiszer-
rel és ruhaadományokkal. (Forrás: Szatmári Friss Újság)

Sepsiszentgyörgyön csomagot osztottak 
A sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat fiatal önkéntesei is 

csomagosztást rendeztek a Szegények Világnapján.

Ukrajnában vacsorát adtak 
Az ukrán Máltai Szeretetszolgálat 200 embernek rendezett ün-

nepi vacsorát a Szegények Világnapján.

Pozsonyban egy tál ételt kínáltak
Malteser Aid Slovakia négy helyen osztott meleg ételt többszáz 

hajléktalan embernek Pozsonyban. Ezt az akciót egész télen he-
tenként megismétlik a Szent Erzsébet templom előtt.

JEAN-MARIE LUSTIGER

MÁLTAI KÖNYVEKMÁLTAI
KÖNYVEK

EMBERHEZ
MÉLTÓN

JEAN-
MARIE

LUSTIGER
EMBER-

HEZ
MÉL-
TÓN

CMYK

Budapest, 2018. november 17. Pozsony, 2018. november 18.
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A Máltai Szeretetszolgálat fotókiállítása a szíriai polgárháború borzalmait, illetve az arra adott karitatív 
válaszokat, a kiút lehetőségét mutatja be. A budapesti Szent István Bazilika Lovagtermében látható tárlat 
rendezői Solymári Dániel humanitárius szakember és Bielik István fotóriporter fényképeiből válogattak. 
Az előbbi szerző képei a segélymunka, utóbbié a háború aspektusait hozzák testközelbe. A kiállításon 
máshol még sosem mutatott képeket ismerhetnek meg a látogatók, akik testközelből nyerhetnek bepillan-
tást Aleppó porig rombolt városrészébe és a forradalom alatt nyújtott humanitárius munkába. 

(Fotó: Solymári Dániel)

Fotókiállítás a Szent István Bazilikában
2018. december 17. – 2019. február 28.


