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„Szomjazom…” (Jn 19,28)
BIZALOM AZ IRGALMAS ISTENBEN

Regionális irgalmasság konferencia
IDŐPONT: 2015. október 3. (szo) 9.00-21.00 óráig
HELYSZÍN: Józsefvárosi Szent József templom 

Budapest, VIII. Horváth Mihály tér 7.
FŐVÉDNÖK: Erdő Péter bíboros
VÉDNÖKÖK: Palánki Ferenc püspök, Katona István püspök
PROGRAM: 9.00 reggeli zsolozsma és zenei áhítat
9.30 A plébános nyitja a konferenciát, köszöntők
10.00 Majnek Antal püspök: Szent Ferenc és az irgalmasság
10.45 Zenei áhítat
11.00 Sr. Regina Collins előadása: Szentlélek és az irgalmasság
12.00 Úrangyala imádság, 12.15 Ebéd,13.15 Zenei áhítat
13.30 Yousef Fakhouri előadása

Keresztény üldözés a XXI. században a Közel-Keleten
14.15 Csillag Éva előadása: Szentté avatják Lisieux-i Szent

Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint
14.45 Zenei áhítat
15.00 Az irgalmasság órája Teréz anya nővéreivel

A szentségimádást Michels Antal plébános vezeti
16.00 Teréz anya nővéreinek tanúságtétele
16.30 Mohos Gábor előadása: Egyházunk és az irgalmasság
17.00 Bakonyi Gábor, a Harmadik Világ Szegényeinek

Szolgái lelkiségi mozgalom tagjának tanúságtétele
17.30 Zenei áhítat, felkészülés a szentmisére
18.00 Szentmise, főcelebráns Mohos Gábor,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
19.00 Közbenjáró imaszolgálat betegekért és szenvedőkért
Előtte rövid buzdítás: Sipos Gyula, Szeretet Földje Szolgálat 

HÍVOM A CSALÁDOKAT  - 2015. augusztus (1.rész)
Hívom  a  családokat,  házaspárokat,  jegyeseket  és  szerelmeseket,  a
családokat  szerető  szerzetes-és  paptestvéreket,  és  mindenkit,  aki  a
család és az élet mellett áll!
Kisfiam –  szólította  meg  fiát  édesapja  –,  közeledik  15.  születésnapod.
Gondolkodtunk  édesanyáddal  azon,  hogy  mivel  szerezhetnénk  neked
ebből az alkalomból örömet. Mit szólnál hozzá, ha meghívnánk barátaidat
egy születésnapi partira? Erre még igazán nem gondoltam – válaszolt a fiú
–, meg aztán az igazat megvallva én az osztálytársaimmal jó viszonyban
vagyok, de barátomnak egyiket se nevezném. Igaz, volt már olyan, hogy
valamelyik meghívott  magához, el is mentem, ezen az alapon illenék is
visszahívnom őt,  de hogy a kérdésedre válaszoljak, ez nem sok örömet
jelentene nekem. Rendes gyerekek, az osztályban jól megvagyunk, néha
beszélgetünk is egy kicsit,  de ez nem nevezhető barátságnak. Egyszerre
mindenkivel  úgysem lehetne beszélgetni,  azt  meg nem tudom, hogy ők
hogyan  éreznék  igazán  jól  magukat.  Mondd,  próbáltok  ti  az  iskolában
barátkozni is – kérdezte a fiú édesanyja –, vagy inkább csak az internet
közvetítésével, vagy a mobil telefonon érintkeztek? 
Az ember nem egyszerűen egy a világmindenségben fellelhető milliónyi
dolog között, lényegét nem lehet megérteni sem materialista alapon, sem
úgy,  ha  csupán  a  közösség  egy  elemének  tekintjük.  Szt.  Ágoston
hangsúlyozza, hogy az ember nemcsak önállóan gondolkodó lény, hanem
szeretni,  dönteni és cselekedni képes személy.  Minden emberben előbb-
utóbb felmerül a kérdés: ki vagyok én, és miért vagyok? Van-e értelme,
célja az életemnek, és számon kéri-e valaha is valaki, hogy mit tettem, ho-
gyan  éltem,  mire  használtam  döntési  és  cselekvési  képességemet?  „A
keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll,
hanem a találkozás egy eseménnyel,  egy Személlyel,  aki  életünknek új
horizontot és ezáltal meghatározott irányt ad.” (Deus Caritas est 1.)
„Csakis  az  Isten  szeretetével  való,  boldog  barátságba  átalakuló
találkozásnak – vagy újra találkozásnak – köszönhetően szabadulunk meg
lelkiismeretünk elszigeteltségétől  és  az  önmagunkra irányulástól.  Akkor
válunk  teljesen  emberivé,  amikor  többek  leszünk a  pusztán  emberinél;
amikor  megengedjük  Istennek,  hogy  önmagunkon  túlra  vezessen
bennünket,  hogy  ezáltal  elérjük  legigazibb  valónkat.”  (EG  8.)  Jézus
barátainak  mondta  tanítványait,  akiket  a  Vele  való  találkozás  vezetett
önmagukon  túlra,  tett  emberhalászokká:  „Többé  nem mondalak  titeket
szolgáknak,  mert  a  szolga  nem tudja,  mit  tesz  az  ura.  Titeket  azonban
barátaimnak  mondalak,  mert  mindazt,  amit  hallottam  az  én  Atyámtól,
tudtul adtam nektek.” (Jn 15,15)
Idézzetek fel egy olyan találkozásotokat, amelyből barátság lett! Milyen
jelekből  következtettek  arra,  hogy  az,  akivel  találkoztatok  őszintén  a
javatokat akarja, vagy csak egy udvarias gesztus a kedvessége, netán a

saját hasznát keresi? 
Bíró László az MKPK családreferens püspöke

a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke 

IKONFESTŐ TÁBOR
Július 12-19-ig került megrendezésre a 3. budapesti ikonfestő tábor, Varga
Tarzíciusz vezetésével a józsefvárosi plébánián. 
Az  első  napok  az  alapozással  teltek,  hogy  megfelelően  elkészítsük  az
IKON-táblákat.  Bizony-meglepően  sok-sok  munkálatokkal  jár,
pontossággal, mert- az alapok fontosak. Nagy részletességgel magyarázott
Tarzíciusz  mit-miért-hogyan  kell  csinálni  és  a  hibák  elkerülése  miatt
odafigyelni, mert ha valamit nem pontosan végzünk, akkor annak mi lesz a
következménye. 
Sok-sok  elmélettel  gazdagította  teológiai  tudásunkat,  és  az  ikonfestés
történeti-elméleti szabályait Mi pedig nagy rácsodálkozással hallgattuk, és
megbeszéltük vele, a felmerülő érdekes kérdéseinket. Felhívta többször a
figyelmünket,  hogy  az  ikonfestésnek  mindig  hitelesnek,  szabályoknak
megfelelőnek kell lenni. Felemelő volt,  a mindennapi mise, a gyönyörű
neobarokk templomban, ahol az átimádkozott falai szeretettel átölelték lel-
künket. Sándor atya nagy szeretettel fogadott, szerető tekintetével átölelt, s
naponta gyónási lehetőséggel várt minket. 
Aki meghívást kap az ikonfestésre –én így gondolom- az felelősséget is
kap, hogy hiteles legyen, igen, utána kell nézni minden ikonábrázolással
kapcsolatos szabálynak és mellette még ki tudja milyen feladatokat is kap,
hogy tanítson az általa megírt ikonnal. Ezt én így vettem át Tarzíciusztól. 
Mint kezdő a Szentlelket és a Szűzanyát kértem, ha ők is úgy gondolják,
hogy  megszeressem  az  ikonfestészet  tudományát,  akkor  most  bizony
vezessék a kezem, az (eszem) értelmemet, mert se rajzolni, se festeni nem
tudok (voltak már többszöri próbálkozásaim), hát vezették, igaz látom a
hibákat  is,  mintha  saját  emberi  életemből,  a  tulajdonságaim,
életszakaszaim  tükröződne  vissza,  például:  türelmetlenség,
bizonytalanság..
Szépen haladtunk a festéssel, mikor az egyik legnehezebb részhez, az arc
megfestéséhez érkeztünk. Amikor Tarzíciusz mondta, hogy fessem meg a
kis Jézus arcát, megálltam a levegőben, hogy én? Aztán észre sem vettem
és  kialakult  (nekem)  egy  gyönyörű  Jézus  arc,  aztán  már  biztosabban
mentek a színek, a fények, gyönyörködtem az alkotás csodájában. 
Minden  mozdulat-  a  következő  lépés,  egy-egy  próbatétel-  a  tü-
relmetlenségből,  csendes,  meghitt,  lassú  pillanatok  következtek.  Úgy
teltek  az  órák,  hogy nem vettem észre  saját  emberi  funkcióimat,  nem
vagyok éhes, szomjas, fáradt..
Minden  perc  egy  gyönyörűség,  nagy  odafigyelés,  a  megélés  pillanatai
kizárják az élet hangos, zajos zűrzavarait, viszályait. A belső béke átjárja
az egész lényünket, csend, halk szakrális zene, úgy láttam mindnyájan így
éreztük. 
Ahogy készültek  az  alkotások,  gyönyörködhettünk  egymás  munkáiban.
Egy-egy alkotás saját vonásainkat adta vissza, arc, orr, szem, itt Tarzíciusz
elmondta, hogy ne a mi érzéseinket vigyük bele az alkotásba. Egy –egy
vonásunk visszatükröződik, mert mi is Krisztus vonásait hordozzuk, Isten
képmására lettünk teremtve. 
Egész  hét  életem  egyik  csodákkal  megélt  időszaka  volt.  Igazi  belső
élmények - ami csak az enyém. Ezeket a pillanatokat nem lehet pénzzel
megfizetni, úgy érzem életre szólnak. 
Még most készülünk az ikonjaink megszentelésére, amikor lejön hozzánk
a Mennyország. Egyik szentmise előtt olyan hála járta át a lelkem, ami
szavakkal  ki  nem fejezhető  és  az  öröm,  hála  könnyeket  nem győztem
törölgetni. 
Köszönettel és hálával tartozom az Úrnak, Szűzanyának akik meghívtak
Tarzíciusz táborába. 
Köszönetet mondok Michels Tóni Atyának, aki helyet biztosított a tábor
számára.  Tarzíciusznak,  a  sok-sok  türelemért,  életre  szóló  tanításaiért,
szerető segítségéért, megértéséért. Társaimnak, hogy együtt töltöttük ezen
idők tapasztalatait és minden megélt gyönyörű pillanatot. 
Isten  Áldja,  a  Szűzanya  oltalmazza,  az  Angyalok  serege  vegye  körül
Tarzíciuszt  egész  életében,  hogy  ilyen  bölcsességgel,  tudásával,
szeretetével,  továbbra  is  hirdesse,  tanítsa  Isten  gyönyörű  országát.  Ave
Maria!        

Lehoczky Mária
Ps:  A  következő  tábor  augusztus  3-10.  között  lesz  nyíracsádi
görögkatolikus paróchián.


