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MIND
úton vagyunk
Úton lenni növekedést, folyamatot jelent. Lelkiségünk sajátos elemeként
a latin magis szó találóan utal rá: a jobb, nagyobb mérték értelmében
keresi a növekedést, és egyben a középfok használatával megőrzi és
nyitva hagyja a folyamatot. Ezt az úton-létet szeretné tükrözni jelen kiadványunk. A rendtársaknak és munkatársaknak szóló Provinciánk Hírei, és
a Barátaink című lap együttes utódjaként álmodtuk meg, terveink szerint
évi négy alkalommal jelenik meg, s szeretnénk benne tájékoztatást adni
rendtartományunkról, szolgálatainkról, valamint társainkról, akik velünk
munkálkodnak a küldetésben.
Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére – M.I.N.D. Ahogy nevével is jelezni kívántuk, kiadványunk mindenkihez szól, egyszerre tekint magunkra
és másokra; s megerősíti azt a törekvésünket, hogy Istent tartsuk szem
előtt, hogy őt akarjuk keresni és szolgálni mindenben.
Őhozzá fordítja figyelmünket a címlapon látható imazsámoly, amit magunk között csak sámlinak nevezünk. Mint jellegzetes helyi eszköze az
imamódjainknak, utal arra, ahonnan, illetve akitől indulunk. Akitől indul
az életünk, a napunk, a munkánk... Lehet egy meghívás az olvasónak is,
hogy megálljon egy pillanatra, és teret adjon a Léleknek.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak e kiadvány elkészítéséhez.
Különösen szeretném kiemelni Végh Dániel munkatársunkat, aki egybegyúrta és lényegesen alakította ötleteinket.
Kívánom, hogy a M.I.N.D. járuljon hozzá közösségeink formálásához és
személyes kapcsolataink elmélyítéséhez, „mindannyiunk és az egész
Anyaszentegyház javára”.
2018. június 21., Gonzága Szent Alajos ünnepén

Vízi Elemér SJ
provinciális
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Jezsuita Arcképcsarnok

„A bérmálásom
óta tudom,
hogy van feladatom”

Végh Dániel

A jezsuita rendbe való belépésének hatvanötödik, pappá szentelésének ötvenötödik évfordulóját
ünnepli az idén Mustó Péter SJ, aki németországi, dél-amerikai és szegedi szolgálatát követően
éppen tíz éve kapcsolódott be a dobogókői Manréza lelkigyakorlatos ház munkájába. A háromszoros jubileumra tekintettel Őt kérte fel Vízi Elemér SJ tartományfőnök, hogy az áprilisi provincia
találkozót lezáró ünnepi szentmise szónokaként szóljon a jezsuita hivatás témájáról.
Beszédét azzal kezdte, hogy nem ezeket a kerek évfordulókat, hanem kizárólag azt a napot tartja
számon, amikor megszületett a hivatása. Ha megtörtént a meghívás, a többi már csak formalitás?
Szerzetesség és papszentelés egyáltalán nem formalitás számomra. Amikor fogadalmat tettem a jezsuitáknál,
majd amikor pappá szenteltek, azt igenis nagyon komolyan vettem. Hogy befogadtak a rendbe és az egyházi
szolgálatba, az nekem nem kitüntetést jelentett, hanem kötelezettséget. Önátadásom konkretizálódni kezdett.
A szerzetesség és a papság feladatokat rótt rám. Elköteleződést a léttel, az élettel, az emberekkel, Istennel. Mégis
a bérmálkozásomat tartom számon, mint a belső életem fordulópontját. Tizenkét éves koromban, minden pompa és ünneplés nélkül, a passaui magyar menekülttábor fabarakkjában történt. Illetve semmi sem történt. De azóta tudom, hogy „a lét fontos, és hogy ezért az életemnek, mint önátadásnak van értelme” – Dag Hammarskjöld
szavait idézve. A bérmálásom óta tudom, hogy van feladatom. Hogy komolyan veszem azt, amit csinálok. Lehet,
hogy ezt a tudatot mások hivatásnak nevezik. Sosem neveztem annak. Inkább ráébredésnek. Tetszik a szó, hogy
önátadás. Elköteleződés. A lélek felébredése. A lélek működése.
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Gonzága Szent Alajos-évet hirdetett
2018-ra az általános rendfőnök. Nincs
valami bizarr abban, hogy az ifjúság
elé állított jezsuita példaképek, mint
Kaszap István is, fiatalon elhunytak,
ráadásul súlyos betegségben?
Életrevaló emberek nem ijednek meg komoly
kihívásoktól. Szívesen vállalnak nehéz feladatot. Megcsodálják azt, aki életét kockáztatja
másokért. Szent Alajos önként vállalta, hogy pestises betegeket ápol. Szerettem volna én is teljes odaadással
mások javát keresni. Mégis, egy alkalommal nem mertem a tengerbe ugrani, hogy megmentsem egy kislány
életét. Vízbe fulladt. Szégyellem, hogy gyáva voltam, és nem tettem meg érte mindent. Kívánom, hogy a fiatalok
merjenek kockáztatni. Biztattam közülük sokat, hogy keljenek útra egy fillér nélkül, vállaljanak bizonytalanságot,
menjenek számukra idegen világba. Szülőket bátorítottam, hogy ne féltsék gyermekeiket. A kereszt Szent Pál
korában is botrány volt. De a Keresztre-Feszített mégis már kétezer éve vonz embereket. Az önátadás gyógyítani
képes. Erőt ad. Éltet.
Miként lehetséges az, hogy a jezsuiták egy része a menedzser-típusú „pörgésben” – szervezésben,
ügyintézésben, intézmény-vezetésben, kulturális területen – éli meg hivatását, mások a jellemzően
inkább visszahúzódó lelkivezetésben, könyvírásban, tudományos tevékenységben, és van, aki pedig valamilyen szociális misszióban teljesedik ki?
Különbözőek vagyunk. Életkor kérdése is. Fiatalon pörögtem. Most inkább nyugodtabb lettem. De a lélek sosem
gyengít. A lélek erő. Tekintélyt ad az aktivitáshoz. Bölcsességet az ügyintézéshez. Jóindulatot konfliktusokban.
Sok ügyes szervezőt, jó ügyintézőt, sikeres intézményvezetőt lelki emberként tartok számon. És karizmatikus
lelkivezetők általában komoly aktív munkát is végeznek. A jezsuita rendben felszabadítónak élem meg, hogy
elöljáróim nagy többsége képes rendtársai képességeit támogatni. Engedi őket kibontakozni. Komolyan veszi,
hogy a kegyelem, vagyis az isteni indíttatás a természet adottságaira épít. Mert a lélek ereje pszichikai és testi
jellegzetességeinken keresztül mutatkozik meg.
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Jézus a Lélek indíttatására fordult Keresztelő
Jánoshoz. És a Jordán vizéből fölegyenesedve a Lélek világosította meg emberi tudatát,
hogy isteni megbízatása van. A Lélek vitte a
pusztába, hogy megkísértse a Sátán. Konkrét
feladatai a kísértések, a próbára tétel után mutatkoztak meg. Amikor az emberek nyomorával és kéréseivel szembesült. Ha a jezsuiták
engem elküldtek volna, vagy nem szenteltek
volna pappá, akkor is megmaradhatott volna
az elköteleződésem. Rengeteg szerzetessel
volt dolgom, akiknek el kellett hagyniuk a közösségüket. Mindig a lelkükre kötöttem, hogy
arra a belső szándékra, indíttatásra, ami őket
a szerzetesi életformához vonzotta, más körülmények között is igyekezzenek hallgatni,
és kövessék azt.

Jezsuita Arcképcsarnok
Mit gondol, Ignác merrefelé küldené a mai világban a társait?
Oda, ahova mások nem szívesen mennek.
Milyen kérdés foglalkoztatja most leginkább, és vannak-e Péter atyának dédelgetett tervei a következő évtizedekre?
A következő évtizedekben meg kell halnom. Ezt az életfeladatot tanulom jól teljesíteni. De addig, amíg a halál
előtti életszakasz be nem következik, figyelem, hogy miből kell kiüresednem, mit kell elengednem, életem milyen problémáján kell még dolgoznom, miben kell még lelkileg megerősödnöm. Ehhez az időszakhoz társul az
élet egész különös intenzitású megélése. Ez is feladat. Cigány családhoz járok. Örömmel és félelemmel. Tanulom
elengedni elvárásaimat. Tanulom bennük Istennek egy számomra idegen arcát felismerni. Foglalkoztat a kérdés,
hogy az eucharisztiában a kenyér változik-e Istenné. Vagy: Isten kenyérben mutatkozik meg számunkra. A gyakorlati következménye e kettőnek egészen különböző. De ezt ma éjszaka már nem válaszolom meg.

Mustó Péter SJ 1935-ben született Derecskén. 1944-ben családjával elhagyta Magyarországot, tanulmányait
Németországban és Franciaországban végezte. 1953-ban lépett be a jezsuita rendbe, Toulouse-ban, majd Münchenben ifjúsági lelkészként működött. Az 1960-as években a II. Vatikáni Zsinat szellemében a más vallásúak,
másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1979-től 1991-ig Kolumbia fővárosában élt,
dolgozott munkáspapként, szociális munkásként, népmisszionáriusként, és a veszélyeztetett fiatalok és családok
megsegítésére a helybéliekkel együtt szociális intézményeket hozott létre. A rend magyarországi újraindulását
követően másfél évtizeden át lelkivezető és lelkigyakorlat kísérő a szegedi Szent József templom közösségének
tagjaként, 2008-tól a dobogókői jezsuita közösséghez tartozik, és a Manrézában lelkivezető. A Jezsuita Kiadónál
megjelent könyvei: Csendben születik az élet, Megszereted, ami a tiéd, Remény és kétség között Bogotá utcáin, Ahol
otthon vagy. Jelmondatát a második korintusi levélből választotta: „Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem
Krisztus Jézust, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért.”
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Provinciatalálkozó 2018
Április 3–6. között tartották a magyar jezsuiták éves nagytalálkozójukat. A négynapos együttlét során a győrújbaráti lelkigyakorlatos házban Varga László kaposvári püspökkel, majd Győrben az osztrák rendtartomány tagjaival
találkoztak. A programot a Mária utcai Jézus Szíve templomban bemutatott szentmise kerekítette le. A szertartás
kezdetén Vízi Elemér SJ tartományfőnök külön köszöntötte a jubiláló rendtagokat és munkatársakat, köztük a
lapszámunkban megszólaltatott Mustó Péter atyát és Palóczné Kovács Beátát. Kérte az Urat, hogy tegye teljessé
mindannyiuk örömét és békéjét, és érintse meg őket irgalmával, hogy húsvét titka kibontakozzon életükben.
Mustó atya szentbeszédében a hivatásról és az elköteleződésről szólván emlékeztetett: nem a világi értelemben
vett siker az egyetlen kritérium, ami alapján meg lehet állapítani, hogy a lélek feladatát sikerült-e elvégezni. Mustó
atya rámutatott: az elköteleződés és a vele járó lemondás lényege az, hogy ne magunkat, hanem a szolgálatot
helyezzük legelső helyre. Hozzátette, hogy a küldetést nem kell mindig világosan érezni, és lehet benne kételkedni, amint azt az apostolok is tették. Mégis, a küldetést senki el nem veheti, kudarc meg nem semmisítheti,
mert Isten műve nem szavakban, hanem az elköteleződést vállalók életében bontakozik ki. A szertartás keretében a tanuló rendtagok megújították fogadalmukat. A szentmisét a munkatársakkal közös fotózás és ebéd követte, végül Vízi Elemér SJ tartományfőnök összefoglalta a 2017. februári beiktatását követő bő egy év történéseit.
A találkozó kapcsán frissült a magyar jezsuitákat számba vevő arckepcsarnok.jezsuita.hu oldal, ahol (szinte) minden
élő és elhunyt rendtag hivatásáról, képzéséről és munkáiról található rövid összegzés. Születésnapjaikra időzítve
külön cikkben mutatjuk be az atyákat a megújult jezsuita.hu-n, s aktuális állomáshelyeiket nagyítható világtérképen
is elhelyeztük.
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Elindult a Csávossy-program
A tavalyi év legutolsó napjaiban vált nyilvánossá, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 5,7 milliárd forintos állami támogatásban részesült. A forrásból olyan jelentős, évek óta tervezett intézményi fejlesztések
valósulhatnak meg, amelyek az apostoli művek hosszú távú és hatékony működtetését biztosítják. A rendelkezésre álló keretből hét különálló projekt indult el. Megújul a dobogókői Manréza és a jelenleg Walden Hotelként
működő, majdan konferenciaközpontnak otthont adó épület. A Mária utca 21. szám alatti, jelenleg parkolóként
hasznosított telek beépítésével egy modern, közösségi és lakófunkciókat is ellátó ifjúsági központ jön létre, amivel párhuzamosan a Párbeszéd Házán is elvégezzük a szükséges felújítási munkákat. A Jézus Szíve templom
megromlott állagú tetőhéjazatát cseréljük, fejlesztjük a főhajó világítástechnikáját, tisztasági festést végzünk,
teljes egészében megújul az orgona, és korszerűsítjük a szentélyt. Miskolcon az Isteni Ige plébániatemplomban
elvégezzük a szükséges belső javításokat, befejezzük a szentély berendezését, valamint orgonát építtetünk. Az
igényeknek és követelményeknek alig-alig megfelelő kurtabérci gimnáziumi lelkigyakorlatos ház kiváltására keressük egy olyan központ létrehozásának lehetőségét, amely alkalmas az ifjúság nevelésére: lelkigyakorlatok,
táborok, erdei iskola megtartására. Püspökszentlászlón az Életrendezés Háza számára lehetővé válik az évek
óta tervezett belső átalakítás. Végül az erdélyi szolgálatunkat megerősítendő, a marosvásárhelyi egyetemi kollégium és közösségi tér továbbfejlesztésére kívánunk hosszú távú megoldást találni. A legkésőbb 2020 végéig
befejeződő komplex fejlesztéscsomag irányításával Vízi Elemér SJ tartományfőnök Bartal Attilát bízta meg, aki a
Jezsuita Fejlesztési Iroda vezetőjeként a miskolci sportcsarnok-projektet is felügyeli.
A program elnevezésével Csávossy Elemér SJ, a budai
Manréza lelkigyakorlatos ház és noviciátus megalapítója emléke előtt tisztelgünk. Az 1920-as években tartományfőnökké választott jezsuita 1883-ban született,
Kalocsán és Bécsben végezte középiskoláit, és 1903-ban
lépett be a Társaságba. Filozófiai és teológiai tanulmányai mellett matematika-fizika szakos tanári oklevelet
szerzett. 1916-tól Kalocsán tanít, a húszas évek elején a
Bácskában lelkipásztorkodik, 1924-től tartományfőnök.
Kormányzása idejére esett a budai Manréza mellett a
kínai misszió elindítása is. 1927-től Szegeden, majd újra
Kalocsán tevékenykedik intézményvezetőként. 1940–
42-ben Kassán a bölcseleti főiskola rektora, majd a
probációsok főnöke előbb Szegeden, majd a Manrézában. Fontos szerepet játszott Kaszap István, BatthyányStrattmann László és Apor Vilmos szentté avatási perének megindításában. 1949-ben újra átvette a magyar
rendtartomány irányítását, 1951-ben letartóztatták, majd
nyolc és fél évnyi börtönbüntetésre ítélték. Sok szenvedés után 1956 októberében szabadult. 1961-től a pannonhalmi szerzetesi szociális otthonban lakott, itt hunyt
el 1972-ben.

Csávossy Elemér 1963-ban Pannonhalmán
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Több, mint tornaterem: Közös Tér

Az ünnepélyes alapkőletétellel 2018. április 23-án elkezdődött a Közös Tér elnevezésű multifunkcionális csarnok kivitelezése a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium (“Jezsu”) szomszédságában. „Hálával
és áldással a szívünkben gondolunk bátor elődeinkre; 1993 óta a jezsuita gimnázium 1500 diákot bocsátott ki
az életbe. Isten akaratát keresve és a környezet szükségleteire figyelve teljesítjük küldetésünket” – idézte fel az
ünnepség keretében Holczinger Ferenc SJ igazgató a 25 évvel ezelőtti kezdeteket, amikor Dr. Seregély István
akkori egri érsek és Dr. Velkey László professzor kezdeményezésére megszületett a terv, hogy az Avas-Délen új
egyházi és kulturális intézmény szolgálja a várost. Ferenc atya hozzátette: „közel 10 évvel ezelőtt azt a merész
célt tűztünk ki magunk elé, hogy építsünk egy olyan épületet, ahová az iskola teljes közössége befér, olyat,
ami a közösségépítő tevékenységünket fogja szolgálni. Ez a program – a környezetünkkel folytatott párbeszéd
eredményeként – fokozatosan gazdagodott, és magáévá tette a leendő partnereink szükségleteit is. Így került
sor a Közös Tér meghatározására: az új épület olyan létesítmény legyen, amely szolgálja az iskola növekvő szükségleteit, fokozza a lakókörnyezet életminőségét, és elmélyíti a város intézményeivel, kiemelten a sportintézményekkel való együttműködést. Azt kívánom, hogy az új csarnok valóban közös tér lehessen sokak számára,
hogy pozitív kisugárzásával sok fiatalt szolgálhasson, valamint járuljon hozzá városunk és hazánk fejlődéséhez.
Az eltelt tíz év sok egyeztetéssel és munkával telt. Szilárdan hittük, és most is hisszük, hogy Isten akaratát keresve
és a környezet szükségleteire figyelve teljesítjük küldetésünket. És reméljük, hogy a Gondviselő Isten jótevőket is
küld nekünk, akik segítségével valóra válhat az álmunk. Köszönetet mondok mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy ma elkezdhetjük a munkát!” A Közös Tér tervezése 2017 februárjától novemberig zajlott; a közbeszerzési
eljárás lezárulta után, 2018 tavaszán kezdődő kivitelezésre egy év áll rendelkezésre. A multifunkcionális tornacsarnok játékterében keresztben két kosárlabda edzőpálya, hosszában futsal mérkőzések megtartására is alkalmas,
szabvány méretű kosárlabdapálya kerül kialakításra, melyhez 240 fős mobil lelátó és edzőterem is kapcsolódik.
A csarnok helyet ad majd városi intézmények által szervezett sporteseményeknek és nagyobb iskolai rendezvényeknek egyaránt. A mintegy 1,3 milliárd forintos projekt megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma
teszi lehetővé költségvetési forrásból, a kivitelező a miskolci PEKA-BAU 2000 Építőipari Kft.
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Ünnepi szentmise és hangverseny
a Jézus Szíve templom és orgonája
1909-es felszentelésének évfordulóján
Bár a Mária utcai templom falai már 1890-ben álltak, a templom berendezése és a megfelelő orgona megépítése csaknem két évtizedig eltartott. A felszentelés napját a közép-kelet-európai provinciák védőszentje, Kaníziusz
Szent Péter ünnepére időzítették. Kaníziusz Szent Péter, Ignác egyik első társaként, a német nyelvterület 16. századi
rekatolizálásában játszott kiemelkedő szerepet prédikátorként, katekizmusok és más nyomtatványok szerzőjeként.
A Jézus Szíve Jezsuita Templomban 2018. április 27-én e jeles jezsuitát, és az 1909-es szentelés évfordulóját ünnepelve mutatta be Bellovics Gábor SJ az esti szentmisét, Vízi Elemér SJ provinciális, továbbá Koronkai Zoltán SJ,
Sajgó Szabolcs SJ és Horváth Árpád SJ koncelebrálásával. A szertartás keretében a templom csaknem ötven éve
megszakítás nélkül működő Musica Sacra kórusa Domenico Zipoli jezsuita zeneszerző Szent Ignác-miséjét szólaltatta meg. Az egykoron a dél-amerikai missziós állomások bennszülött muzsikusai számára komponált mű évszázadokig lappangott egy bolíviai templomocska padlásán. Kottáját néhány éve fedezte fel és jelentette meg
modern kiadásban Luis Szarán paraguayi zenetudós-karmester, aki tavaly júliusban a Jézus Szíve templomban is
megfordult a redukciók muzsikáját bemutató diákzenekarával. Tudomásunk szerint Zipoli ízig-vérig barokk dallamai első alkalommal szólaltak meg Magyarországon, a néhány hete józsefvárosi Becsületkereszttel kitüntetett
Musica Sacra kórusunk előadásában, Rónaszéki Tamás vezényletével.

© Orbán Gellért

A szentmisét követő rövid hangversenyen Händel, Mozart, Liszt és Kodály nagyszabású oratórikus művei csendültek fel. A koncertet néhány percre megszakítva Végh Dániel kulturális projektmenedzser, Hajdók Judit orgonaművész-szakértő és Horváth Árpád SJ templomigazgató röviden beszámoltak a hamarosan megkezdődő orgonafelújítás előkészületeiről. A hangversenyt követően a templom vezetése a kertben vendégül látta
a Musica Sacra kórust. Ekkor adta át jelképesen Vízi Elemér SJ tartományfőnök azt a kétmillió forintos hozzájárulást, amellyel a rendtartomány támogatja a kórus idén őszre tervezett római zarándoklatát.

8

© Szentgyörgyváry Ambrus

„Mint a tűzben kipróbált arany” –
Elek László SJ diakónusszentelése

Május 12-én a Mária utcai Jézus Szíve templomban dr. Erdő Péter bíboros, prímás szentelte szerpappá Elek László
jezsuita skolasztikust. Az ünnepi szertartás keretében Vízi Elemér SJ mutatta be röviden a jelöltet (rövid életrajzát
lentebb közöljük). A jezsuita provinciális a tűzben kipróbált aranyhoz hasonlította Lászlót, és elmondta, sokan
várták hosszúra nyúlt készületi idejének végét és üdvözlik most örömmel annak eljövetelét. Tanúságot tett, hogy
méltónak találja a szerpapi szolgálatra, és kérte a bíboros atyát, szentelje fel. Erdő Péter szentbeszédében úgy
fogalmazott: “A diakónus életének középpontja maga Krisztus. Christos Diakonos. Krisztus értünk a szolga alakját
öltötte. Az utolsó vacsora titokzatos történetében a János evangélium elbeszéli, hogy Jézus példát adott tanítványainak a lábmosás gesztusával. Ha ő, az Úr és a Mester, akit joggal neveztek így a tanítványok, hiszen végtelen
fölségű, végtelen bölcsességű és végtelen hatalmú Isten, ha tehát ő szolgaként járt közöttünk, akkor nekünk is
így kell fordulnunk embertársaink felé. De nem puszta humanitárius segítséget kínálunk, hanem a legtöbbet, a
legfontosabbat, magát Krisztust kell közvetítenünk. Ezt akkor tehetjük hitelesen, ha valóban ő a legfontosabb
számunkra. Ezért az egyházi rend szentségében az ember kockázatot vállal. Mert ettől kezdve a munkája, az
élethivatása és a személyes hite szorosan összefonódik, ettől fogva a mindennapi élethez is különösen szüksége
van arra a kegyelemre, amit a felszenteléskor kapunk. […] Adja Isten, hogy Elek László testvérünk a szentség kegyelmében megerősödve áldás legyen mindannyiunk számára!”
Elek László 1985-ben született. Hivatása a budapesti piaristáknál és a Regnum Marianum közösségben született
meg. Teológiai tanulmányait kispapként Esztergomban, majd Rómában végezte. 2009-ben lépett be a jezsuita
rendbe. A noviciátust követően 2011-től 2014-ig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban
szolgált, majd 2014-től Bostonban folytatott speciális tanulmányokat. 2017-től újra Miskolcon az iskolalelkészség
munkájában vesz rész. Hobbija a fotózás és a programozás: a szentiras.hu, a zsolozsma.hu és számos lelkiségi alkalmazás társfejlesztője. Pappá szentelésére 2018. augusztus 25-én kerül sor Miskolcon az Isteni Ige templomban.
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jezsuita világháló

Magyar jezsuiták
a nagyvilágban
Magyarország

Európa

Fáber Szent Péter Rendház, Budapest
Horváth Árpád SJ (elöljáró), Bellovics Gábor SJ, Harai Levente SJ, Hofher József SJ,
Kelényi Tibor SJ, Kiss Ulrich SJ, Sajgó Szabolcs SJ, Vízi Elemér SJ, Gyurás István SJ,
Jálics Ferenc SJ, Nemeshegyi Péter SJ, Nemesszeghy Ervin SJ
Xavéri Szent Ferenc Rendház, Budapest
Nagy Bálint SJ (elöljáró), Kiss Ferenc SJ, Koronkai Zoltán SJ, Kovács Lajos SJ, Mihalkov
Ferenc SJ, Nagy Ernő SJ, Szabó Ferenc SJ, Tran Van Ngu SJ, Pamh Dinh Ngoc SJ
Godó Mihály Rendház, Manréza, Dobogókő
Lukács János SJ (elöljáró), Mustó Péter SJ, Szőcs E. László SJ, Gedeon Mihály SJ
Pongrácz Szent István Rendház, Miskolc
András Attila SJ (elöljáró), Csókay Károly SJ, Elek László SJ, Holczinger Ferenc SJ,
Jancsó Árpád SJ, Petrovics László SJ, Rigó Jenő SJ
Bús Páter Rendház, Szeged
Hesz István SJ (elöljáró), Bohán Béla SJ, Deák Ferenc SJ, Illés Albert SJ
Endes István Rendház, Marosvásárhely
Jakabos Barnabás SJ (elöljáró),
Horváth Ferenc SJ, Tamás Barna SJ
Jézus Szíve Rendház, Szatmárnémeti
Orbán Mihály SJ, Pakot Géza SJ
Manréza Központ, Kolozsvár
Miklós Claudiu János SJ (Euro-Mediterrán provincia)
Szent György Vértanú Plébánia, Törökkanizsa
Sóti János SJ, Novák Vince SJ
Jezsuita Rendház, Kassa
Puss Sándor SJ (szlovák provincia)
Pápai Gergely Egyetem, Róma
Bartók Tibor SJ, Patsch Ferenc SJ,
Szentmártoni Mihály SJ (horvát provincia)
Casa San Pietro Canisio, Róma
Vértesaljai László SJ
Collegio Internazionale Del Gesu’, Róma
András Csaba SJ, Hiba György SJ,
Jancsó Árpád SJ, Nevelős Gábor SJ
Hochschule für Philosophie, München
Kajtor Domonkos SJ
Rupert-Mayer-Haus (noviciátus), Nürnberg
Tóth Árpád SJ
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Midland
Toronto
New York
Washington

ázsia Szent József Rendház,
Egyetem és Templom, Bejrút
Szabó László SJ
Benedicty Róbert SJ (Közel-Kelet provincia)
Xavéri Szent Ferenc templom, Hatton
Tőkés György SJ (Srí Lanka provincia)
Amerika Szent Erzsébet Rendház
és Plébánia, Toronto
Forrai Tamás SJ, Marosfalvy László SJ,
Eördögh András SJ, Jaschkó Balázs SJ,
Kish Gábor SJ, Miklósházy Attila SJ
Martyrs’ Shrine, Midland
Szász András SJ
Georgetown University, Washington
Őrsy László SJ
Le Moyne College, New York
Szebenyi András SJ
(Észak-Kelet USA provincia)

Miskolc
Dobogókő
Budapest

Szeged

Nürnberg

Kassa

München

Szatmárnémeti
Kolozsvár
Marosvásárhely

Törökkanizsa
Róma
Bejrút

Hatton

HÁROM FÖLDRÉSZ nyolc ORSZÁGÁBAN
él és működik a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományához tartozó hatvan jezsuita
(köztük két vietnámi misszionárius), további hat magyar jezsuita pedig más provinciákban
szolgál. Térképünkön rendházak, illetve állomáshelyek szerint tüntettük fel az atyákat, a 2018.
augusztus 1-től érvényes dispozícióknak megfelelően. Térképünk a jezsuita.hu-ról, illetve az
arckepcsarnok.jezsuita.hu oldalról egyaránt elérhető, folyamatosan frissített online verziója név
szerinti keresést is lehetővé tesz, és egy-egy fotóval, illetve életrajzi áttekintéssel mutatja be a
magyar jezsuitákat. Jó böngészést kívánunk, érdemes kattintani!

11

Apostoli Művek

A Jézus Társasága
Magyarországi
Rendtartománya
apostoli művei
A magyar jezsuita intézményi hálót a következő oldalakon székhely szerint csoportosítva, a buda
pesti rendtartományi központtól távolodva mutatjuk be. A hol szorosan, hol lazábban együttműködő szomszédos intézmények így egymás mellett jelenhetnek meg, az adott helyszínen belül
lelkiségi, kulturális, oktatási-nevelési és szociális profil szerint csoportosítva. Az egyes műveknél
dolgozó jezsuitákat a lapzártakor érvényes dispozícióknak megfelelően szerepeltettük. A lista végén röviden bemutatjuk a művek adminisztrációját segítő rendtartományi központot, a Curiát is.
Jezsuita
Sziget,
Budapest

Jézus Szíve Jezsuita Templom
közösségek közössége
A száztíz éve felszentelt templom és a hozzá kapcsolódó rendház az önálló magyar provincia első központja volt.
A kicsiny templomban hétről hétre több ezren fordulnak meg, a szertartások – köztük a főváros egyik legnépszerűbb fiataloknak szóló szentmiséje, a vasárnap esti Jezsuita Nyolcas – mellett rendszeres a szentségimádás,
és színvonalas egyházzenei koncertekből is csaknem minden hétre jut. A pezsgő közösségi élet az ovisoktól a
fiatal felnőtteken át az ötvenen túliakig számos csoport körül szerveződik, s a Mária utca ad otthont a főváros
egyik népszerű angol nyelvű
Templomigazgató: Horváth Árpád SJ
miséjének, valamint a KataLelkipásztori csoport: Bellovics Gábor SJ, Harai Levente SJ, Hofher József SJ,
komba taizéi közösségnek is.
		Kelényi Tibor SJ, Sajgó Szabolcs SJ, Vízi Elemér SJ
Az altemplomban kialakított Úti
Munkatársak:	Burik Gábor, Fejér Zita, Rónaszéki Tamás,
Boldogasszony Urnatemetőben
Svajcsikné Pál Bernadette, Végh Dániel
nyugszanak az elmúlt évtizedCím: 1085 Budapest, Mária utca 25.
ben elhunyt jezsuiták.
Honlap: jezusszive.jezsuita.hu
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Párbeszéd Háza
„a magyar katolikus értelmiség temploma”
A Párbeszéd Háza a jezsuiták budapesti lelkiségi és kulturális központja. A Ház a hit, a kultúra és a társadalmi igazságosság területén kibontakozó teremtő párbeszédet szolgálja. Otthont nyújt rendi intézmények, illetve katolikus (ökumenikus) világi kezdeményezések számára. A Párbeszéd Háza központi intézménye a Faludi Ferenc Akadémia, a jezsuita rend felnőttképzési intézete, mely 1994 óta a hit, a kultúra-kommunikáció, valamint a társadalmi
igazságosság területén folytat tudományos és evangelizációs tevékenységet. Előadásaikkal, kommunikációs és
médiatevékenységükkel, képzéseikkel, társadalomtudományi elemző műhelyeik munkájával azon dolgoznak,
hogy párbeszédet alakítsanak ki a kultúra formálóival: alkotókkal, kutatókkal és értelmiségiekkel. A Faludi Ferenc
Akadémia megalakulásától kezdve foglalkozik a filmművészettel is. 1996-ban indult el a Faludi Filmszemle, egy
tematikus filmpályázat és fesztivál a nem professzionális filmesek támogatására. Emellett a kezdetektől szerveznek filmklubokat a magyar és az egyetemes filmművészet alkotásaiból, filmtörténeti jelentőségű munkákból, és
a közelmúlt terméséből egyaránt válogatva.
A 2004-ben visszakapott ház a Jezsuita Kiadó központja, a Szentjánosbogár közösség otthona, a volt Mária Kongregációs Otthon szellemiségének továbbvivőjeként a Keresztény Élet Közössége (KÉK - katolikus világiak Szent Ignác-i lelkiségű világméretű közössége) hazai központja. A Párbeszéd Háza koncentrált tavaszi programsorozata a
Jezsuita Sziget. Belvárosi Csend a hamvazószerdától pünkösdig ívelő reprezentatív rendezvénycsokor neve, mely
ízelítőt ad a jezsuiták és a jezsuita lelkiségű közösségek szerteágazó és sokszínű tevékenységéből, a rendi művek társadalomformáló aktivitásából. Csütörtökönként Bíró
Igazgató: Sajgó Szabolcs SJ
László püspök atya vezetésével a CsüCsop közösség fiataljai
Munkatársak:
Hojdák Kristóf, Kormos Andrea,
gyűlnek össze nagy számban. A színvonalas kiállítási és zenei
		
Medve Helga, Rudnyánszky Orsolya,
programok mellett élénk színfolt a Hencida Néptáncegyüttes jelenléte. A hazai és külföldi zarándoklatra indulók köz- 		 Tuzson-Berczeli Bernadett
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
ponti irodáját is sokan keresik föl, s ha megéhezett, az egyre
Honlap:
parbeszedhaza.hu
jobb hírű Loyola Caféba térhet be a látogató.

Jezsuita Kiadó
lelkiség, kultúra, önismeret
A magyar jezsuiták 2011-ben szervezték újjá könyvkiadó tevékenységüket, hogy a rendtársak addig különböző
kiadóknál publikált és a legkülönfélébb szakmai színvonalon gondozott írásai innentől kezdve egységes külsővel, a rend által fenntartott szerkesztőségi műhelyben lássák meg a napvilágot. Az alapvetően teológiai, mégis
igen sokrétű Jezsuita Könyvek hat alsorozatra oszlik, ezek a Források, a Lelkiség, a Rendtörténet, az Agóra, az
Isten és tudomány, az Arcélek, a Tűz és lélek, végül
Főszerkesztő: Horváth Árpád SJ
a Jezsuita Füzetek. A Jezsuita Kiadó gondozza az
Munkatársak:
Dudás Tamás, Marton Klára, Meszleny Zita,
1915-ös indulásával az egyik legrégebbi folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtóterméket, A 		 Póth Rebeka, Szigeti László, Tábori Kálmán
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Szív Jezsuita Magazint, illetve 2015 óta az Embertárs
Honlap:
jezsuitakiado.hu
című negyedéves, ökumenikus lelkigondozói és
mentálhigiénés folyóiratot.
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Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
interdiszciplináris szakmai közösség Budapest belvárosában
A Szent Ignác Szakkollégiumot a rendszerváltáskor, 1990-ben alapították, majd 2000-ben átvette fenntartását a
jezsuita rend, és bekerült a nevébe a jezsuita jelző. Az elmúlt közel harminc év alatt az intézmény az egyházi szakkollégiumi mozgalom meghatározó intézményévé formálódott. A cél mindvégig ugyanaz volt: a kiemelkedően
tehetséges egyetemi hallgatóknak olyan környezetet teremteni, amelyben nemcsak magas szakmai színvonalat
érhetnek el, hanem az értékközpontú, és a társadalmi felelősséget szem előtt tartó keresztény értelmiség tagjaivá
is válhatnak. A szakkollégisták személyes fejlődésüket
Rektor: Dr. Sárvári Balázs
három pillérre – a tanulmányokra, a lelkiségre és a köKollégiumi lelkész: Horváth Ferenc SJ
zösségre – alapozzák. A zavartalan szakmai fejlődést
Munkatársak: Benke Sándor, Cseke Judit,
a szakkollégium saját ösztöndíjrendszerrel támogatja.
		 Lukács Eszter, Schumicky Ilona
Az intézmény 2011-ben költözött a Horánszky utcába,
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 18.
és jelenleg több mint hatvan diáknak ad otthont.
Honlap: szentignac.hu

Jezsuita Roma Szakkollégium
a jövő rólad szól
Igazgató: Hámori Orsolya
Kollégiumi lelkész: Hofher József SJ
Munkatársak: Bartal Attila, Kása Anita,
		Orbán Zsolt, Orsós Ibolya
Cím: 1191 Budapest, Hunyadi utca 2- 4.
Honlap: jrsz.hu

A Kispesten működő húszfős szakkollégium a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű – elsősorban roma – hallgatóknak nyújt
magas színvonalú szakmai környezetet. Támogatja a tehetséges
diákok kibontakozását, valamint a társadalmi hátrányokkal küzdő
tanulók esélyeinek kiegyenlítését. A minőségi felszereltségű, családias intézmény hallgatói ingyenes belső képzéseken és nyelvoktatáson vehetnek részt, és teljesítményüktől függően ösztöndíjban is részesülhetnek.

Ignáci Pedagógiai Műhely
Növekedjünk együtt hitben és hivatásban!
A Műhely a teljes embert megszólítva segíti a pedagógusokat hivatásuk megélésében és megújításában. A képzési
programok fókuszában az ignáci pedagógián túl a gyermek- és ifjúságvédelem, a katolikus társadalmi tanítás és a
teremtésvédelem állnak. A szakértők által vezetett kurzusok, előadások és műhelysorozatok nemcsak szakmai, hanem lelki téren is hozzájárulnak a résztveSzakmai vezető: Rudan Mária
vők fejlődéséhez. Az önképzést és az egyes témákban való egyéni elmélyülést
Munkatárs: Szabó Ágoston
könnyen elérhető segédletek és kiadványok segítik. A Műhely tevékenységei
Cím: 1085 Budapest,
közé tartozik, hogy nemzetközi szinten építse a kapcsolatot és erősítse az
		Horánszky utca 20.
együttműködést olyan jezsuita, vagy más egyházi intézményekkel, amelyek
Honlap: ignacipedagogia.hu
szintén felnőttképzéssel, vagy oktatással foglalkoznak.
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Jezsuita Menekültszolgálat
a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke szolgálatában
A 2015 szeptemberében elindított Jezsuita Menekültszolgálat (JMSZ) a hazánkba befogadott menekültek integrációját segíti, támaszkodva a Jézus Társasága egész világon működő menekültszolgálatainak „KÍSÉRNI-SZOLGÁLNI-TÁMOGATNI” tapasztalatára. A JMSZ szeretné társadalmunkat erősíteni a rászorulók iránti érzékenység és
felelősség területén. A jezsuita hagyományokat követve munkatársaik
Vezető: Sajgó Szabolcs SJ
vállalják a járatlan utakat is: feladatuk a gyakorlati segítségnyújtás és
Munkatársak:
Kővágó Emese, Szalma Balázs,
e tevékenység másoknak is átadható modelljeinek építése. A tuda		Székely Orsolya, Mezei Virág,
tos keresztény magatartás megerősítésére együttműködnek minden
		Kiss Ferenc SJ
jószándékú emberrel, és vallják, hogy szolgálatuk nyomán társadalCím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
munkban elmélyülhet a szolidaritás és csökkenthetők a félelmek.
Honlap: jmsz.hu

Társadalmi Reflexió Intézet
az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb
A Társadalmi Reflexió Intézet (TRI) célja, hogy a jezsuita rend missziójára alapozva segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Az intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet
Igazgató: Dr. Feledy Botond
ösztönözzön, segítse a kutatást, a hazai és regionális valóság több pontjának
Cím: 1085 Budapest,
megismerését. Célunk a regionális megbékélés előmozdítása az ijfúsági
és
		
Horánszky u. 22.
szakértői tudástranszfer erősítése által. Az Intézet emellett a Jezsuita Egyetemi
Honlap: socialreflection.org
Kollégiumok hálózatának építésével, a magyar jezsuita szakkollégiumi minta
terjesztésével foglalkozik.

Pray György Jezsuita Levéltár,
Rendtörténeti Könyvtár és Gyűjtemény
„szükséges, hogy az elmének feledékenységét gyakran emlékeztető írásokkal segétsük” (Pázmány)
A levéltár és könyvtár a jezsuita rend intézményeire (egyházi és világi műveire), működésére és rendtagjaira vonatkozó,
maradandó értékű levéltári forrásokat és szakirodalmat gyűjt. A rend iratai a többszöri feloszlatás (1773, 1950) miatt
nagyon szétszóródtak. Az önálló magyar provincia történeti levéltárát a könyvtárral együtt 1934-ben alapították, majd
a kommunista diktatúrát követően 1991-ben szervezték újjá. A jelenlegi levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar társprovincia (1950–1989) iratai, egyes rendházak levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták
személyes hagyatékai teszik ki. Kiemelkedő iratanyagként említhető a magyar
Igazgató: Dr. Mihalik Béla Vilmos
jezsuiták kínai missziójának levéltára. A rendtörténeti könyvtár 8500 kötetből
Munkatársak: Boda Attila, Szabó Zsófia,
áll, amelyet közel 2000 kötetes, régi könyves (1850 előtti) állomány egészít ki.
		 Siptár Dániel, Kaffka Péter
A könyvtár legrégebbi kötete 1506-ból való. A jezsuita gyűjtemények legCím: 1085 Budapest,
újabb része a műtárgy-gyűjtemény, amelynek leltározása az elmúlt években
		 Horánszky utca 20.
kezdődött meg. Festmények, szobrok, kerámiák, kisplasztikák és textilmunkák
Honlap: leveltar.jezsuita.hu
alkotják ezt az egyre bővülő gyűjteményt.
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Apostoli Művek
Budapest

SODRÁS Fiatal felnőttek lelkigyakorlatos háza
Tedd próbára magad, és tégy egy lépést az Úr felé!

A pasaréti villaépületben működik a magyar jezsuiták hivatástisztázó programja, a Montserrat hivatástisztázó és
jelöltév, amelynek keretében olyan katolikus fiatalemberek élhetnek egy tanévnyit egy jezsuita rendház vonzásában, akik komolyan foglalkoznak a papi vagy a szerzetesi hivatás gondolatával, de még nem jutottak el a világos
döntésre. Akik rövidebb ideig, vagy akár munkájuk, tanulmányaik mellett kapcsolódnának be az ignáci lelkiségbe, azok egy-egy
Hivatásgondozó: Nagy Bálint SJ
meditációs lelkigyakorlatra, vagy önkéntesként is csatlakozhatMunkatársak: Bellovics Gábor SJ, Kiss Ferenc SJ,
nak. A Sodrás utcai házban működik a Távlatok című negyedéves
		Nagy Ernő SJ
világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóirat szerkesztősége, valamint
Honlap: jezsuita.hu/hivatas
az INIGO csoport is.

INIGO csoport
lelkigyakorlatok fiataloknak

Tagjai: Koronkai Zoltán SJ, Balla Erika SJC,
Horváth Ferenc SJ, Heim Kata RSCJ
Cím: 1026 Budapest, Sodrás utca 13.
Honlap: jezsuita.hu/inigo-csoport

Dobogókő

A Szent Ignác nevének baszk formáját viselő team egy lelkigyakorlatokat
adó csoport, amely jezsuitákból és Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesnőkből
áll. Fiatal felnőtt önkénteseikkel (INIGO társai) együtt lelkigyakorlatokat, lelki
napokat, imaalkalmakat és missziókat szerveznek, korosztályra és élethelyzetre szabva. Számos egyéb szolgálatuk mellett a keddi INIGO imaestek és a
Jezsuita Nyolcason működő Hordozlak imaszolgálat szervezői, a MAGIS
ifjúsági világtalálkozók magyarországi koordinátorai.

Manréza Lelkigyakorlatos Ház
időt adni a Léleknek

A magyar jezsuiták az első Manrézát 1927-ben hozták létre Zugligetben, ám azt az ingatlant a rend nem kaphatta vissza
a rendszerváltás után, így Dobogókőn hoztak létre lelkigyakorlatos központot ugyanezen a néven. A turistaútvonalak
között megbúvó házban az ignáci és ignáci ihletésű lelkigyakorlatok szinte minden formájához lehet csatlakozni a
háromtól a harminc naposig, a személyesen kísérttől a meditációs, filmes és nordic walkinggal kombinált lelkigyakorlatig. Dobogókőn működik az Ignáci Lelkiségi Központ,
Igazgató: Lukács János SJ
amelynek missziója a lelkigyakorlatok kultúrájának hazai
Munkatársak: Kővári Magdolna SSS, Mustó Péter SJ,
terjesztése, illetve a lelkigyakorlat-kísérők és lelkivezetők
		Nádudvari Miklós SchP, Pirityiné Papanek Márta,
képzése. A Manréza kísérői rendszeresen tartanak lelki		Schuschnigg Theresia CB, Szénásy Anna SSS,
gyakorlatot az ignáci lelkiségű, de függetlenül működő
		Szőcs E. László SJ, Tariska Eszter
Életrendezés Házában is Püspökszentlászlón.
Cím: 2099 Dobogókő, Téry Ödön u. 6.
Honlap: manreza.hu
.
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Isteni Ige temploma Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

miskolc

emberiesség, közös hit, Istenkeresés
A rendszerváltás éveiben vetette fel Dr. Velkey László orvosprofesszor és dr. Seregély István egri érsek a merész
gondolatot, hogy Miskolc legnagyobb lakótelepén építsen a katolikus egyház egy addig hiányzó oktatási és
lelkipásztori központot. Az 1990–1992 között az Ybl-díjas Ferencz István tervei alapján, az ökumenizmus jegyében elkészült templom és plébániaépület az eredeti elképzelés szerint a római és görög katolikus felekezetek
mellett református és evangélikus gyülekezeteknek is otthont kínált volna (jelenleg a római és a görög katolikus egyházközségek
Plébános: Rigó Jenő SJ
használják). Az elsődlegesen az avas-déli lakótelep nehéz körülKisegítő lelkész: Csókay Károly SJ, Petrovics László SJ
mények között élő lakóit megszólító plébánián az óvodásoktól a
Cím: 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.
nyugdíjas korúakig mindenki közösségre lelhet.
Honlap: plebania.jezsu.hu

Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium
és Kollégium
Hiszünk Istenben, magunkban és benned!

Igazgató:
Iskolalelkészi csoport:
		
		
Magiszter:
Cím:
Honlap:

Holczinger Ferenc SJ
Dr. Demjén Péterné
Rivasz-Tóth Kinga,
Petrovics László SJ, Elek László SJ,
Jancsó Árpád SJ
3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12.
gimnazium.jezsu.hu

„Hagyományunk az innováció” – ezzel a szemlélettel vállalta el a rend 1994-ben az iskolai szolgálatot a miskolci
Avas-Dél lakótelepen. Az intézmény azóta is a jezsuiták egyedüli Magyarországon működő gimnáziuma. Az elmúlt
csaknem negyedszázad során az ignáci pedagógia és lelkiség elmélyítése mellett megkezdődött az épületegyüttes megújuló-energetikai rendszerének kialakítása, valamint a missziós jellegű feladatvállalás az Avas és Miskolc, illetve a tágabb régió szociális és kulturális életében. A pedagógiai és infrastrukturális fejlesztések következő állomása a
Közös Tér-projekt, amelyről bővebben a Hírek rovatban írunk. A kétszázfős kollégiummal rendelkező „Jezsu” szakmai
programjának megvalósítását a Jezsuita Nevelésért Alapítvány segíti.
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Lelkiség

A jó döntéshez
vezető utak
Szent Ignác
alapján
Az élet nagy és kis döntései
Korán reggel van, csörög a vekker. Átfordulok a másik oldalra:
Felkeljek, vagy maradjak még?
Mit vegyek fel?
Mit csináljak ma?
Más alkalmakkor ezt kérdezem magamtól:
Mire adjam ki a pénzt?
Milyen foglalkozást válasszak?
Házasság nélkül éljek, vagy jobb számomra, ha megházasodom?
Ő az életem párja?
Milyen iskolába járjanak a gyerekeim?
Hova költözzünk?
Milyen rendbe lépjek be?
Melyik lelki úton járhatok?

Az élet nem más, mint döntések sorozata. Biztos mindenkinek megvannak a módszerei és tapasztalatai.
Néha könnyű, néha kegyetlenül nehéz a helyes döntést meghozni. Világos kritériumokat nehéz felfedezni a
döntések meghozatalában. Hogyan kaphatunk segítséget, hogy jó döntést hozzunk?

A döntéshozás mestere
A döntéshozás mestere Loyolai Ignác volt. Mint köztudott, a 16. században ő alapította a jezsuita rendet, és
a döntéshozatal máig érvényes művészetét fejlesztette ki. Ignácra jellemző volt, hogy döntési helyzetekkel foglalkozott. Saját döntéseire és azok hatásaira reflektált, és azokat a folyamatokat, amelyek eközben lezajlanak,
tudatosította magában. Nem akart spontán módon vagy hasból dönteni, tapasztalatait rendszerezte
és kidolgozta magának a jó döntés kritériumait.

18

Lelkigyakorlatok című központi művében ezeket a nézeteit összefoglalta és módszertanilag kidolgozta. E «lelki
gyakorlatok» kifejezetten arra irányulnak, hogy segítsék az embereket elhivatottságuk keresésében, és támogatást nyújtsanak döntéseink meghozatalában.
Ebből a háttérből világosan látszik, hogy Loyolai Ignác mint keresztény és mint szerzetes a döntés művészetét
teljesen hitéből és Istenhez fűződő kapcsolatából kiindulva értelmezte. Meglátásai mégis segíthetnek mindenkinek: más valláshoz tartozóknak éppúgy, mint ateistáknak. Talán nem minden nézőpont lesz érthető közvetlenül
mindenkinek, eljárásmódjának alapvonalai ugyanakkor mindenki számára megközelíthetők, elsősorban akkor, ha
világnézete nem esik távol az Evangélium értékrendjétől. A következőkben álljon itt egy szisztematikus ismertető
a jó döntéshozatal ignáci eljárásmódjának központi kritériumairól és sarokpilléreiről.

A jó döntés háromszoros előkészítése
1.

2.

3.

A jó döntések jól előkészített döntések. Ezzel kapcsolatban Loyolai Ignác három dologra fektet hangsúlyt:
Először is világosan fogalmazzuk meg a kérdést. Miről kell most pontosan döntenem, és miről nem? Gyakran már itt megakadunk, mert egyáltalán nem világos, hogy mi is igazából az igazi probléma és miről kell dönteni. És aztán az ember egy homályos érzéstől vezérelve dönt, hogy valamit változtatni kellene. Ezért nagyon nagy
segítség lehet, ha leírjuk a kérdést.
Ha a kérdés világos, a második lépésben arról van szó, hogy alakítsuk ki a probléma széles szemszögű
vizsgálatát. Az összes lehetséges alternatívát látni kell és figyelembe kell venni. Sok döntés azért sikerül
félre, vagy nem olyan jó, amilyen lehetne, mert fantáziátlanok vagy túl gyorsak vagyunk. Hasznos segítség lehet,
ha rákényszerítjük magunkat, hogy legalább három választási lehetőséget gondoljunk ki. Pont azokban a szituációkban, ahol az ember két boldogtalan alternatíva között hiszi magát, gyakran van egészen más megoldási
lehetőség is.
A döntés jó előkészítésének harmadik pontja rávilágít belső szabadságunkra, illetve belső ellenállásunkra,
amelyet a különböző alternatívákkal szemben tanúsítunk. Ez Loyolai Ignác számára egy különösen fontos pont:
eléggé szabad vagy lelkileg a különböző lehetőségekkel szemben, vagy túlságosan a félelmeid,
a kényszereid, az előítéleteid határoznak meg, amelyektől nem tudsz szabadulni? A belső szabadság
Ignác számára annak a lehetőségnek a feltétele, hogy Isten által jó döntésre vezettessünk.

A jó döntés hét kritériuma
E három előkészítő megfontolásból, tudniillik
a világos kérdésfeltevés,
a teljes szemszögből való vizsgálat és a
belső szabadság,
már érthetővé válik, hogyan közelíti meg Loyolai Ignác a döntéshozatalt.
Az embert minden szemszögből látta. Felismerte, hogy jó döntést csak akkor hozhatunk, ha az ember értelmét,
érzelmi világát és spiritualitását együtt vesszük figyelembe. Ignácnál e három szinten a jó döntéshozatal hét fő
kritériuma fedezhető fel. Egyes kritériumok inkább racionálisak, míg másoknál az érzelmi szinten vagy a spirituális
dimenzión van a hangsúly. Mindenesetre mindig az egész embert kell nézni – az összes dimenziójával.
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Lelkiség
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Az első a hasznosság kritériuma. Az, ami mellett döntök, előnyös-e, és nem ártok-e vele senkinek? Az összes
eszközöm, amit használni akarok, valóban jó vagy semleges? Mert a cél nem szentesíti az eszközt. És végül: mindez
hosszú távon hoz hasznot, vagy közelebbről megnézve az derül ki, hogy rövid távú szórakozás keserű utóízzel?
A második kritérium az ésszerűség és a higgadt átgondolása a dolgoknak. Jó okaim, alapjaim vannak?
Elegendő érvet gyűjtöttem össze? Beszéltem másokkal? Az érvek és ellenérvek összeírása sokat segíthet, hogy a
tényállásról áttekintésünk legyen, és félig tudatos megfontolásokat is szemügyre vehessünk.
Egy jó döntés további jellemzője, hogy életünk alapvető döntéseivel folytonosságot mutat, és nem mond ellent
annak, amit fontosnak és értékesnek ismertünk fel. Néhány lehetőség így eleve kiesik, avagy az életünk újratervezését kívánja.
A jó döntéshez azt az egyszerű kérdést is érdemes feltenni: vajon egyáltalán rendelkezésemre áll-e elég
idő és erő? Ami meghaladja az ember erejét és lehetőségeit – legyen szó akár egészségi, anyagi, időbeli vagy
épp szellemi korlátról –, annak nem lehet jó vége. Az állandó görcs és küzdelem világos ellenjelek.
Döntő dolog az ötödik kritérium: a tisztesség. Be tudom vallani az összes motivációmat? Ezeket meg tudom
osztani valakivel, akiben teljesen megbízom? Vagy lennének olyanok, amelyeket elhallgatnék? Ha igen, miért?
A tapasztalat azt mutatja, hogy az elhallgatott és meg nem értett motivációk gyakran tisztességtelen mozgató
okok. Itt is segíthet, hogy leírjuk a motivációinkat – ezzel önmagunktól is távolságot tudunk tartani.
A legfontosabb döntési jegy Loyolai Ignác számára mégis mindenekelőtt a belső szabadság. A belső nyugalom megérzése, amely egy bizonyos opció mérlegelésekor bekövetkezik, egy belső összhang érzése, egy
belső érzés: ez így van rendjén. Ignác, mint szerzetes számára éppen ez az egyik legfontosabb indikátora annak,
hogy Isten akaratát megérezte. Ha egy mély béke beköszönt, az
Tehát ezek a döntési kritériumok:
biztos jele a választott irány helyességének. Ellenkező esetben,
ha nyugtalanság áll be, az arra utalhat, hogy a döntés még nem érett
1. hasznosság,
meg, és nagy valószínűséggel helytelen irányba mennek a dolgok.
2. józanság, ésszerűség,
Végül nevezzünk meg még egy utolsó, hetedik kritériumot. Ez a
3. alapdöntéseinkkel való összhang,
belső jó érzés az akadályok ellenére is. Ha egy dolog mérlegelé4. idő és energia megléte,
sénél, bármilyen fájdalmas és nehéz is a számomra, egy jó érzés, egy
5. tisztesség,
belső szabadság érzése tölt el, akkor bízhatok ebben. Ha ehelyett egy
6. belső szabadság és
rossz érzés tör rám, vagy egy döntési lehetőség bennem az ellenállás
7. belső béke a nehézségek ellenére
és az iszony képzetét váltja ki, akkor attól el kell állni.
mutatják a helyes döntés felé vezető utat.

Módszertani segítségek
Loyolai Ignác azonban nemcsak kritériumokat kínál, hanem kidolgozott egy sor módszert arra, hogy ezeket
konkrétan alkalmazni tudjuk, és ezeknek a megkülönböztetési kritériumoknak határozottabban utána tudjunk
járni. Így lelki gyakorlatainak résztvevőit arra készteti, képzeljék el, hogy tanácsot kellene adniuk egy
idegennek, aki olyan helyzetben van, mint ők maguk.
Mit mondanának, milyen tanácsot adnának? Ezzel Ignác azt éri el, hogy a gyakorlatozó nagyobb távolságot tarthat önmagától, képes kívülről látni magát. Ezután az a véleménye: „Én magam is pont így teszek.”
Loyolai Ignác egy egészen tipikus tanácsa az, hogy a megoldandó szituációt belsőleg játsszuk végig,
helyezkedjünk bele, aztán vizsgáljuk meg: Milyen érzéseim támadnak? Megvan a belső szabadságom,
hogy ezt a lehetőséget válasszam? Béke tölt el és remény? Vagy elhagy a belső nyugalmam? Ha igen, miért?
Bizonyos érzések, gondolatok, érzelmek többnyire akkor szorulnak ki az ember tudatából, ha kellemetlenek, vagy
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az addigi magatartásunkat megkérdőjelezik. Így aztán nagyon fontos, hogy teremtsük meg magunknak a szükséges időt és nyugalmat, hogy érzéseinket és megmozdulásainkat nyomon követhessük. Csak ezután törhetnek
fel mélyebb érzések és gondolatok, és vehetjük őket tudomásul a maguk teljes valóságában.
Ugyancsak nagy segítség, ha felírjuk magunknak a különböző választási lehetőségeket, és feljegyezzük a hozzájuk tartozó érveket és ellenérveket, hogy aztán csendben és nyugalomban latolgassuk azokat
értelmünkkel és belső ráérzésünkkel.
Végül Ignác azt javasolja, hogy helyezkedjünk bele halálos óránk elképzelésébe, és úgymond az abszolút
perspektívájából tekintsünk az életre: Ezt a döntést, ha a halálos ágyamon vagyok, akkor is meghoztam volna?
Vagy általánosságban: Mit szerettem volna tenni életemben, és mit nem? Az abszolútra és a végre való rátekintésünkben megnő a jelen pillanat jelentősége és értelme. Az értékek világosabban jelennek meg az ember szeme
előtt, és megkönnyítik a döntést.

Klasszikus csapdák
Az ember állandóan dönt. Minden bizonnyal mindannyian hoztunk már rossz döntést. Sok rossz döntésünk
folyamata ugyanazon minta alapján zajlik. Így az ember tipikus csapdákat fedezhet fel.
A döntéshozatal folyamatában egy tipikus csapda a túl nagy sietség. Nem fordítunk elegendő időt arra, hogy
kiegyensúlyozott döntést hozzunk. Vagy végig nem gondolt lelkesedésből, vagy abbéli félelmünkben, hogy
valamiről lekésünk, vagy mert nagyon elegünk van már egy problémából és szeretnénk lezárni, túl gyorsan döntünk. Itt az a tanács érvényes: ha lehetséges, aludjunk rá egyet.
A túl nagy sietség szöges ellentéte a hiányzó határozottság. Ez gyakran ahhoz a véleményhez kapcsolódik,
hogy az embernek abszolút biztos megoldásra kell jutnia. Ezzel a kifogással soha nem hozunk meg döntéseket,
vagy annyi ideig halogatjuk, hogy elszalasztjuk a megfelelő pillanatot. Sok döntésünk ugyanakkor mérlegelés és
döntési folyamat eredménye, ahol bár bizonyos irányok kirajzolódnak, de égi jelek nem mutatkoznak. Ilyen helyzetekben az a dolgunk, hogy Istenre hagyatkozzunk, és bátran haladjunk előre. A legrosszabb esetben megállapítjuk, hogy bár a legjobb szándékkal cselekedtünk, mégis hibát követtünk el. Tanulhatunk belőle a jövőre nézve.
A következő tipikus csapda az ésszerűsítés esete. Ilyenkor az ésszerűség ürügyén kifogásolunk valamit, bár
tulajdonképpen a belső érzésünknek ez ellentmond. A halk érzésjelzéseken – a rossz érzés jelein – átsiklunk, nem
észleljük azokat, vagy besöpörjük őket a szőnyeg alá.
Az utolsó csapda a tökéletességre való törekvés. Az ember helytelen mértéket állít maga elé, és olyat követel önmagától, ami elérhetetlen, amire nem képes. Ha csak a tökéletes állhatja meg a helyét, akkor a döntések
lehetetlenné válnak. Az ember szenved az erejét meghaladó követelményektől, és képtelen lesz a cselekvésre.
Természetesen a megfontolt döntésekkel nem kell túlzásokba esni. Nem kell, hogy minden apróságot megelőzzön egy ignáci döntéshozatal. Az ember szükségszerűen a korábban már meghozott döntésekből él. És sok
kérdés eleve fel sem vetődik. Ugyanakkor az életünk folyamán újra és újra felmerülnek alapkérdések, és visszatérően
irányadó döntések előtt állunk, amelyek sok erőt emésztenek fel és nagy bátorságot követelnek tőlünk. Olyan bátorságot, amit nem akarunk mindig felvállalni. Az ember benne van a döntéshozatalban, dönteni kénytelen, ha akar, ha
nem – és lehetőség szerint jól. Ehhez nyújtanak segítséget az ignáci döntéshozatal kritériumai.
Johannes Maria Steinke írása eredetileg német nyelven, a Geist und Leben című folyóriat 75. számában (2002/4., 291297.) jelent meg. Fordította: Szerediné Rugási Éva, lektorálta: Dr. Hansel István. Köszönjük a szerző, a kiadó és a fordító
hozzájárulását a közléshez.
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Apostoli Művek

Lehetőségek Iskolája
a munkáért jár a fizetség, a tanulás már az ajándék

Koordinátor: Csapó Barbara
Honlap: jezsuita.hu/
		lehetosegek-iskolaja

Szeged
és környéke

A 2010 óta Miskolcon és Budapesten működő program olyan társadalom peremére
szorult felnőttek oktatását tűzte ki célul, akik felismerték, hogy marginális helyzetük
hátterében iskolázatlanságuk is áll. Az önkéntesekkel működő program általános iskolai
osztályozó vizsgához segít hozzá felnőtteket, akik tankötelezettségük idején ezt valamilyen oknál fogva nem tudták letenni. Munkatársai abban a reményben oktatják és
kísérik az önként tanulásra jelentkezőket, hogy beindítanak egy megrekedt szocializációs folyamatot, amely a társadalmi integráció felé vezet.

Szent József templom
A keresztségben mindnyájan meghívottak vagyunk!

Templomigazgató: Hesz István SJ
Lelkészek: Deák Ferenc SJ,
		Bohán Béla SJ, Illés Albert SJ
Cím: 6722 Szeged, Dáni utca 3.
Honlap: sztjozsef.hu

Bár már az 1700-as években szerették volna a jezsuitákat letelepíteni Szegeden, erre végül csak a trianoni határok meghúzását követően került
sor: a nagyszombati noviciátus, majd a pozsonyi filozófia oktatás költözött a Kálvária sugárút környékére. A kicsiny templom-kápolna 1931-re
készült el, és azóta csaknem folyamatos a jezsuita jelenlét a Dáni utcában.
A plébánián számos csoport és önkéntes él aktív közösségi életet ma is.

Kaszap István Szakkollégium
Szeged jezsuita kollégiuma
Igazgató: Hesz István SJ
Cím: 6722 Szeged,
		Jósika utca 33.
Honlap: kijk.hu

A 22 férőhelyes Kaszap István Egyetemi Kollégiumot 2011-ben hozta létre a Jezsuita Rend
Magyarországi Rendtartománya azzal a céllal, hogy a szegedi egyetemi hallgatók számára is biztosíthasson olyan minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, amely elősegíti
emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket és szélesebb körű tájékozottságukat a
műveltség területén.

Szent György Plébánia, Törökkanizsa
helytállásban
Plébános: Sóti János SJ
Lelkipásztori kisegítő: Novák Vince SJ
Cím: 23330 Novi Kneževac,
		Kralja Petra I. Karađorđevića 7.
Honlap: catholic-zr.org.rs/torokkanizsa
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A bácskai település temploma idén jubilál: éppen 160 éve fejezték be az építését. A sárkányölő szentet ábrázoló főoltárképét
nem kisebb festőművész, mint Székely Bertalan alkotta, az orgonát pedig ugyanaz a Wegenstein cég építette, mint a pesti
Jézus Szíve templomét. A délvidéki születésű jezsuiták tíz éve
szolgálnak állandó lelkipásztori kisegítőként a Nagybecskereki
Egyházmegye területén.

Jezsuita Udvar, Marosvásárhely

Erdély

egy közösség, mely a Marosváráhelyen tanuló egyetemistákért született
Az 1996 óta működő Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség 2000-ben kapta meg a Köteles Sámuel utcai egykori minorita
templomot és rendházat. A templomban azóta a Marosvásárhelyen
szolgáló jezsuiták miséznek, az egykori kolostor pedig felújítva és
a fiatalok igényének megfelelően berendezve, kollégiumként és közösségi központként várja azokat az ifjakat, akik keresztény környezetbe, egy közösség és egy otthon után vágynak.

A Jezsuita Udvar vezetője:
Kollégiumi lelkész:
Magiszter:
Cím:
		
Honlap:

Jakabos Barnabás SJ
Tamás Barna SJ
Nevelős Gábor SJ
str. Köteles Sámuel 4,
Ro-540057 Târgu Mureș
jezsuitaudvar.ro

Hám János Iskolalelkészség, Szatmárnémeti
keresztény erényekből fakadó életre nevelünk
Iskolalelkész: Pakot Géza SJ
Pázmány Péter megbízásából 1634-ben telepedtek le a városban a jezsuiták, majd
Plébános: Orbán Mihály SJ
az 1850-es években Hám János püspök hívta őket ide vissza, hogy vezessék a
Cím: str. 1 Decembrie 1918
gimnáziumot, és az 1909-es átépítése után Jézus Szíve nevére felszentelt Kálvária		 nr. 2 Satu Mare 4
templomot. A harmadik indulás éve 2011; ekkortól a magyar provincia a román jeHonlap: hamjanos.ro/hu
zsuita régió szerzeteseivel közösen látja el a román, német és magyar nyelvű iskolai,
szociális és lelkipásztori szolgálatot.
A Kárpátmedencén
kívül

Szent Erzsébet Plébánia, Toronto, Kanada
„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” (Reményik Sándor)
A torontói magyar plébánia története 1928-ig megy vissza, bár a közösség saját templommal csak 1944-től rendelkezik. Az első jezsuita 1948-ban érkezett, ekkortól kap erősebb hangsúlyt a magyar nyelv ápolása és továbbadása.
1984–85-ben új helyszínen épült fel a modern templom, plébánia és köPlébános: Forrai Tamás SJ
zösségi központ, ahol az óvodásoktól a cserkészeken át a nyugdíjasokig
Lelkész: Marosfalvy László SJ
azóta is mindenkinek jut hely a tanulásra, foglalkozásokra, szórakozásra.
Cím: 432 Sheppard Avenue East,
Az egyre több vegyes házasság és magyarul alig beszélő fiatal miatt az
		Toronto,
ON M2N 3B7
utóbbi években még fontosabbá vált a keresztény hit és a magyar kulHonlap: stelizabethofhungary.archtoronto.org
túra kapcsolatának erősítése, és átértékelődött az angol nyelvű pasztoráció jelentősége is.

Collegium Hungaricum, Leuven, Belgium
nemzetközi vizeken

Igazgató: Csonta István
Az intézmény szerves része a magyar jezsuita rendtartomány szakkollégiumi hálózaCím: Blijde Inkomststraat 18.
tának, és szorosan kapcsolódik a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumhoz.
		Leuven, Belgium B-3000
A ház Muzslay István SJ atyának (1923–2007) és belga segítőinek köszönheti létét, és
Honlap: leuven-collegiumimmáron fél évszázada biztosít otthont magyar fiataloknak.
		hungaricum.hu

23

Támogatott intézmények

Életrendezés Háza
„Végtelen szeretettel öleli át Urunk azokat, akik életüket szerinte akarják rendezni.” (Vácz Jenő SJ)
Vezető: 	Piffkó László (Életrendezés
Háza Barátainak Egyesülete)
Cím: 7694 Hosszúhetény,
		Püspökszentlászló 11-12
Honlap: eletrendezeshaza.hu

Vácz Jenő atya 1982-ben költözött be a püspökszentlászlói kastélyba, mely ekkor
idős szerzetesnővérek szociális otthonaként működött. A nővérek lelkészeként
örömmel állt az ide elcsendesedni érkezők szolgálatára is. Az évről évre növekvő
számú lelkigyakorlatozóra tekintettel a ’90-es években épült meg az azóta is több
ütemben bővített Életrendezés Háza, melynek működtetését az évek folyamán itt
megfordultakból szerveződött egyesület látja el.

Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
„A Testvéreknek, kik az éjben járnak, az Isten küldött, szentjánosbogárnak.” (Sík Sándor)
A Szentjánosbogarak kettős célja a közösségépítés és a keresztény hit átadása. Ezért tartják szem előtt kapcsolataik minőségét és lelki programjaik igényességét. Gyermekek és fiatalok számára szerveznek egyhetes nyári lelkinap-sorozatokat, amelyeken évente több mint ezren vesznek részt. Év közben kisebb közösségekben is
rendszeresen találkoznak szerte az országban – klubokban, bálokon, métabajnokságon –, így a fiatalok saját
Elnökség:	Berecz Rita, Dénes Filip, Gerencsér Panni,
élményeiken keresztül tapasztalják meg, hogy milyen
Huszár Domonkos, Kisdi Benedek,
keresztény módon, egymást tisztelve és szeretve élni. A
Krómer Zsuzsi, Zólyomi Kata
közösség elkötelezettebb tagjai fölkérésre rendszeresen
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
vezetnek lelkigyakorlatokat is, elsősorban egyházi iskolák
Honlap: szentjanosbogar.hu
diákjai számára.

Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat
a hely, ahol fontos vagy
Az Oázis – ahol meghallgatnak a legősibb szerzetesi tevékenységet, a meghallgatást kínálja a ma emberének Budapest belvárosában. A szerzetesrendek által delegált és civilekből álló tapasztalt, professzionális segítő szakemberek
(lelkigondozók, keresztény mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok és
Vezető: Kovács Éva
pszichiáterek) csapata alacsonyküszöbű ellátás keretében várja elsősorban a
Munkatársak: 	Törőcsik Júlia SSS,
fiatal felnőtteket és a családokat. Az Oázis az egyetlen olyan lelkigondozó
Moser Erika SDS,
szolgálat Magyarországon, ahol várólista nélkül és térítésmentesen, lelkigonOrosz Andrea OSB obl.
dozói beszélgetés keretében, korszerű pasztorálpszichológiai és mentálhigiCím: 1085 Budapest, Mária utca 25.
énés ismeretekkel, és a különféle élethelyzetekben szükséges információkkal
Honlap: oazis.parbeszedhaza.hu
fogadják a betérőket a hét öt napján.
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Virtuális művek
Vatican News (korábban Vatikáni Rádió) magyar szerkesztőség vaticannews.va/hu
Távlatok magyar jezsuita folyóirat (világnézet – lelkiség – kultúra) tavlatok.hu
Jezsuita blog (párbeszédben a magyar nettel) jezsuita.blog.hu
A Pápa imavilághálója (imaapostolság) jezsuita.hu/imavilaghalo
NapiÚtraValó (hangzó evangéliumi elmélkedések minden hétköznapra) napiutravalo.hu
Jezsuita Egyetemi Kollégiumok jek.jezsuita.hu

Jezsuita Curia
a hit szolgálata és az igazságos társadalom
előmozdítása hiteles jezsuita közösségek
és barátaink együttműködésével
Az apostoli művek irányítása, támogatása, és a
stratégiai tervezés a rendtartomány központi
adminisztrációs egységében zajlik a provinciális
vezetésével. A rendkívül szerteágazó, gazdasági,
pénzügyi-számviteli, műszaki és üzemeltetési,
fejlesztési, pályázati, kommunikációs, fund- és
friendraising, valamint munkaügyi területeket
felölelő tevékenységeket önállóan működő irodák végzik felelős vezetők és elkötelezett munkatársak koordinálásával. A Horánszky utcai
rendi központ egyik második emeleti szárnyát
elfoglaló Curia keretei között működik a művek
fenntartását segítő Jézus Társasága Alapítvány is.

Tartományfőnök:
Socius:
Ökonómus:
Konzultorok:
Titkárság:
Gazdasági Igazgatóság:
Pénzügyi és Számviteli Iroda:
Munkaügyi Iroda:
Műszaki és Üzemeltetési Iroda:
További munkatársak:
Jezsuita Fejlesztési Iroda:
Forrásfejlesztés és friendraising:
JTA kuratórum:
Cím:
Honlap:

Vízi Elemér SJ
Koronkai Zoltán SJ
András Attila SJ
Sajgó Szabolcs SJ, András Attila SJ, Jakabos Barnabás SJ, Koronkai Zoltán SJ
Búsné Pap Judit
Brunner Róbert, Fábics István, Török Ferencné
Bíróné Czeller Viktória, Csordás Gáborné, Büki Boróka
Gaálné Bogdányi Kriszta
Robotkáné Benkeházi Tímea, Sándor Eszter, Makofka Sándor
Mészner Krisztina, Végh Dániel
Bartal Attila, Palóczné Kovács Beáta, Földesi Zsanett, Lázárné Boldizsár Ágnes
Jacsó Annamária, Nagy Luca
Palóczné Kovács Beáta, Jacsó Annamária, Sajgó Szabolcs SJ
1085 Budapest, Horánszky utca 22., II. emelet
jezsuita.hu
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Társak a küldetésben

„Bejus, tégy mindent
Isten nagyobb
dicsőségére!”

Kóczián Mária

A jezsuiták 2016-ban megtartott 36. Általános Rendgyűlésének egyik határozata úgy fogalmaz:
„munkatársaink döntő szerepet játszanak Társaságunk jelen küldetésének életerejében, [rendünk
ezért] kifejezi háláját mindazok iránt, akik hozzájárulnak a jezsuita szolgálathoz, és fontos szerepet játszanak benne.” Palóczné Kovács Beáta, vagy ahogy mindenki szólítja: Bejus, tizenöt éve
a magyar jezsuita rendtartomány alkalmazásában dolgozik, jelenleg a Jézus Társasága Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

Hogyan lettél jezsuita munkatárs? Hívott valaki, ismerted már előtte is a jezsuitákat?
Negyedik gyermekünk megszületése után két évvel, a GYES lejártával vissza kellett mennem dolgozni, de előző munkahelyemen csak olyan feltételekkel tudtak volna visszafogadni, amelyeket négy apróság mellett nem
vállalhattam. Így nem maradt más megoldás, mint új utakat keresni. Férjem olvasta egy levelezési listán, hogy a
jezsuitáknál új munkatárs kerestetik. Ha jól emlékszem, hat-hét tucatnyi jelentkezőből nyertem el a titkári állást.
Személyesen akkoriban nem ismertem egy jezsuitát sem, csak Édesapámtól hallottam P. Hunyáról, és arról, hogy
a jezsuiták hosszú képzésen vesznek részt, és sok idő eltelik, mire pappá szentelik őket. Gyerekként sose értettem,
minek várnak annyit ezzel, de aztán egy közmondásban értelmet nyert minden, hisz a jó pap is holtig tanul. Talán
még egy személyes apróság: jó pár éve dolgoztam már itt, amikor megtaláltam a tárcám egyik kis bugyrában
egy barátnőmtől kapott, kézzel írt kis papírt, amin Szent Ignác képe volt, a hátulján pedig ez állt: „Bejus, tégy
mindent Isten nagyobb dicsőségére!”. Ezt 1994 nyara óta őrzöm…
Az utóbbi másfél évtized a rendszerváltást követő jezsuita újjászületés jelentős időszaka, s ugyanígy fontos évek voltak ezek a családod életében is: nagyfiad már egyetemista, ikerlányaid idén érettségiznek, a család legkisebb tagja is középiskolás. Tizenöt év hosszú idő, mi marasztalt ilyen sokáig?
Nagycsaládosként felelősen kellett és kell gondolnom a munkára, a munkahelyemre, és ez megóvott attól, hogy
elhamarkodottan, komolyabb megfontolás nélkül lépjek. Mi marasztalt? Hogy van értelme a munkámnak, értéket teremtek, amit értékelnek is, és nem csak én gondolom annak. Marasztalt a sok mosolygó szempár, az, hogy
mások szolgálatára lehetek. A bizalom. Az egyre bővülő, kreatív és izgalmas feladatok, kihívások. Ráadásként
néhány jezsuitával személyes, jó kapcsolata alakult ki családunknak, amit mind nagyra értékelünk, így találunk
alkalmat munkán kívül is a közös találkozásra. Lányaim a Szentjánosbogár közösség aktív tagjai, Zsuzsi szervezett,
nemrég indított és vezet is egy bogárklubot.

26

Szülőtársak voltunk a Jezsuban Miskolcon (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium – a szerk.),
fiaink jártak oda. A lányaitok viszont pesti középiskolákba jártak. Túl sok lett volna a jezsuitákból?
Nem erről van szó. A gyerekeink döntöttek így. Mindannyian különbözőek vagyunk, nincs ez másképp gyermekeink esetében sem. Az iskolaválasztás során is szem előtt tartottuk ezt, és próbáltunk úgy állni mögöttük, hogy
azt választhassák, ami a számukra a legmegfelelőbb. Annak idején egy miskolci látogatás alkalmával merült fel
Bencében, hogy szívesen járna a Jezsuba. Eltöltött három próbanapot az iskolában, és annyira megtetszett neki,
hogy eldöntötte, oda szeretne járni. Nem bántuk meg, a jezsuita gimnázium egy kiváló iskola, kiváló tanárokkal.
Mély barátságok szövődtek itt. Jó látni, hogy a gimis évek elmúltával is tartják a fiúk a kapcsolatot, találkoznak,
tudnak egymásról és számon tartják egymást. Három lányunk közül a legkisebb esetében merült fel Miskolc, de
végül ő is a budapesti tanulás mellett döntött.
Volt-e valamilyen meghatározó jó élményed ezen a munkahelyen? Vagy valami meglepő, humoros,
esetleg nagyon rossz?

Meghatározó viszont az, hogy együtt dolgozhattam a régi nagy öregekkel,
akik életükkel, a mindennapjaikban megélt életszentséggel és hatalmas alázatukkal mutattak példát, amivel nekem, civil munkatársnak szárnyakat adtak.
Kik ők? (A névsor nem teljes!) Nemesszeghy Ervin atya, aki a provinciális volt,
amikor idekerültem. Megnyerő volt tiszta, egyenes jelleme. Nemes Ödön atya,
az akkori socius, akihez bármikor fordulhattam, ha kérdésem volt, készséges és
rendkívül bölcs volt. Kelényi Tibor atya (akkori ökonómus), akinek a szavai ma
is sokszor a fülemben csengenek: „Bejuskám, oldjuk ezt meg, hadd menjen az
élet tovább!” De ő szokta volt azt is mondani, hogy „Tudod, az élethez három
dolog kell: hit, hűség és egy nagy zsák humor.” Ha már humor: a Lehetőségek Iskolája indulása után nem sokkal
adtam egy zsák ruhát akkori munkatársunknak, Szemes Zsuzsának, hogy ossza szét a tanítványai között, jó helyre
menjen. Volt a ruhák között egy nagyon szép blézer, aminek az egyik cigányasszony különösen megörült, így abban jelent meg a következő órán. Zsuzsa meg is dicsérte, milyen csinos, mire a cigányasszony rávágta: „Hogyne
lennék csinos, hisz ezt a jezsuita asszonytól kaptam!” Pár napja pedig egy munkatársam jött hozzám egyeztetni
egy pályázat kapcsán, s meghagyta egy önkéntesüknek, ha keresné őt valaki időközben, szóljon fel telefonon a
104-es számon (ez a mellék nálam csörög). Mire az önkéntes: „De hisz az a mentők!”
Visszaevezve a komolyabb vizekre, miben látod a legfontosabbnak a mai Magyarországon a jezsuiták munkáját?
Érezhetően jelen vannak Magyarország hitéletének megújításában. Az oktatásban való feladatvállalásukat igen
fontosnak és hiánypótlónak látom. Az egykori jezsus diákok és a jezsuita szakkollégisták jelenléte a társadalomban biztos, hogy idővel megtermi a maga gyümölcseit. Jó lenne, ha a jelenleginél is szélesebb társadalmi köröket tudnának a jezsuiták megszólítani. Az 1930-40-es években a kor kihívásaira válaszolva a KALOT mozgalom
több tízezer vidéki fiatalt szólított meg. Az emberek ma is vágynak a hiteles keresztény élet megélésének lehetőségére, és ehhez követhető, utat mutató emberekre van szükség.
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Hogyne! Jó élmény az a tapasztalat, amikor egy hajóban tudunk ülni és evezni,
húzni, mert akkor szárnyalunk. Itt tudatosítottam magamban azt, hogy ne a
problémát lássam, hanem a feladatot. No, azért ezt sokszor könnyebb kimondani, mint megcsinálni… Ami a rosszat illeti, az egyházat belülről látni teljesen
más, mint csak úgy tagjának lenni: egyházi munkatársakként nemcsak vasárnaponként látjuk egymást egy-egy órára, hanem közös hétköznapokat élünk
meg, amelyekben a gyarlóságainkkal való szembesülés olykor embert és hitet
próbáló.

Társak a küldetésben

Jezsuita gyakornokok
és önkéntesek

Jacsó Annamária

„Célunk, hogy képesek legyünk felkészült és elkötelezett társakat meghívni közös missziónkba”
– olvasható a magyar jezsuita rendtartomány apostoli tervében. Ennek megfelelően évek óta szólítunk meg és kapcsolunk be rendszeresen küldetésünk megvalósításába fiatalokat gyakornoki
programok és önkéntes lehetőségek meghirdetésével.

A kezdeményezés fókuszában elsősorban az állt, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya intézményi hálózatával vagy baráti közösségeivel kapcsolatban álló egyetemi hallgatóknak és fiatal pályakezdőknek meghatározó segítséget nyújtsunk. A munkaerőpiacon elengedhetetlennek számító munkatapasztalat biztosításával,
valamint ízelítőt adjunk az ignáci lelkiségnek, illetve az egyház társadalmi tanítá„A másokkal való együttműködés az egyetlen út
sának mindennapi, gyakorlati alkalmazhatóságából. A jellemzően 6–12 hónapos
arra, hogy Jézus Társasága betölthesse a rábízott
közös munka alatt önkénteseink és gyakornokaink közelebbről megismerhetik
küldetést. Küldetésünk társai között vannak
intézményeink működését, bepillantást nyerhetnek sokszínű irodáink mindenkeresztény hitűek és más vallások hívei is, és olyan
napi tevékenységébe, és a rugalmas munkavégezés szépségeibe-nehézségeibe.
jóakaratú emberek, akik szeretnének együttműködni
Ezzel párhuzamosan intézményeink kapacitása növekszik, és a fiatalos lendületvelünk Krisztus kiengesztelő művében.”
nek köszönhetően felpezsdül a közös munka. Az egyes területeken megszerzett
(A Jézus Társasága 36. Általános Rendgyűlésének első,
szakmai tapasztalat mellett gyakornokainknak, önkénteseinknek lehetőséget
Társak a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésében
teremtünk idegen nyelvek használatára, valamint nem utolsó sorban a jezsuita
című határozatának 36. pontja)
rend tagjainak, és az ignáci lelkiségnek a közvetlen közelről való megismerésére.
Bizonyos műveinknél legalább ennyire számítunk idősebb, nyugdíjas barátaink jelentkezésére is, hiszen különösen a templomok körül számos olyan feladat adódik, amelyet hagyományosan önkéntes keretek között láttak
és látnak el az egyházban. Számukra akár rendszeres
„Amikor megtudtam, hogy önkéntes közösség indul a pesti
napi néhány órás elfoglaltságot, inspiráló társaságot
jezsuitáknál, azonnal letámadtam Árpád atyát. Az elmúlt
és lelki táplálékot tudunk kínálni.
években a magányos műszaki egyetemisták életét éltem,
Önkéntes, illetve gyakornoki feladatokra az adott
és már nagyon vágytam a minőségi társaságra. Alig
intézmény tevékenységétől függően, illetve a
győztem eloszlatni a kételyeit, mert elsőre alighanem
jelentkező ismereteihez, tapasztalataihoz, képesséaz olcsó albérletet kereső kedves, de erőszakos fiú
geihez és elképzeléseihez igazodva különböző terübenyomását keltettem a telefonban. Gőzöm sem volt róla,
letre hívjuk barátainkat. Zárójelben azokat a jezsuita
hogy milyen önkéntes munkát kellene majd végeznünk,
műveket tüntettük fel, ahol rendszeresen hirdetünk
de abban biztos voltam, hogy csak jó sülhet ki a dologból!”
meg önkéntes, illetve gyakornoki lehetőségeket.
(Dani, a Jézus Szíve Jezsuita Templom önkéntes közösségének tagja)
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Templom- és kertszépítő önkéntesek
a Mária utcában © Orbán Gellért

„Kétszer voltam eddig Fóton. Mindkét alkalommal reggel és az
előző este sok minden kavargott bennem: miért is áldozzam fel
a szombat délelőttömet, kell-e nekem kimennem? Hazafelé már
várom a következő alkalmat, és csak egy érzés van bennem: hála.
Megható nézi, amikor 17–18 éves fiúk rajzolnak: a csaldjukat
(love my family felirattal), házakat nyitott ajtókkal és ablakokkal,
kertet meg szálló madarakat. Vagy csak azért, mert jó meg
tapasztalni, hogy az eltérő történelmi, kulturális, neveltetési
háttér ellenére van, ami mélyen összeköt mindannyiunkat.”

Rendezvényszervezés: rendezvények kísérése, helyszínfelügyelet, teremrendezés irányítása, foglalások kezelése, vendégek fogadása, ajándékcsomagok, szóróanyagok összekészítése (Párbeszéd Háza, Jézus Szíve templom)
Kommunikáció: események, programok célcsoport felé való
meghirdetése, Facebook kapcsolattartás, honlap feltöltés, beszámolók, feljegyzések készítése az intézmény eseményeiről,
rendezvényeiről (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Curia)
(Kinga, a Jezsuita Menekültszolgálat önkéntese)
Kapcsolattartás: beszállítók, partnerek, hallgatók igényeinek kezelése, kérelmek megfelelő szintre továbbítása, irodai kisegítés
(szakkollégiumok)
„Add Istenem, hogy ne csak utam céljaként tudjak rád tekinteni,
Kutatás: cikkek, háttéranyagok készítése, témák feldolgozása,
hanem az utam társaként is! Hogy ne csak elérni akarjalak téged,
együttműködés az egyes intézmények vezetőivel (Jezsuita
hanem tudjak melletted maradni. Legyél a társam, kérlek, akkor is,
Kiadó, Ignáci Pedagógiai Műhely)
ha letérek az utamról, vagy eltévedek.”
Szociális terepmunka: részvétel a társadalom peremére szorultak
(Márton a Jezsuita Kiadónál gyakornokként, majd főállású
segítésében (Jezsuita Menekültszolgálat, Lehetőségek Iskolája)
tördelőgrafikusként dolgozott)
Adminisztráció: adatbázisok, kapcsolati listák karbantartása, aktualizálása és bővítése (Curia, Jezsuita Kiadó)
Üzemeltetés és ingatlangazdálkodás: részvétel az intézmények napi működtetésében és fejlesztési
projektjeiben (Curia)
Templomi kisegítés: liturgikus és gondnoki feladatok ellátása (Jézus Szíve templom, Szent József templom)
Lelkigyakorlatok segítése: bekapcsolódás a lelkigyakorlatos házak működtetésébe és imaéletébe
(Sodrás, Manréza, Életrendezés Háza)
Az érdeklődőknek érdemes az adott művek honlapját, illetve a jezsuita.hu-t rendszeresen figyelni, vagy a megadott elérhetőségeken közvetlenül felvenni a kapcsolatot az intézmények vezetőivel. Várjuk leendő társaink
jelentkezését!
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Szent Alajos-emlékév

„mindenben
szeretni és szolgálni”
Arturo Sosa SJ
általános rendfőnök

Emlékévet hirdetett a négyszázötven évvel ezelőtt elhunyt jezsuita, Gonzága Szent Alajos
tiszteletére P. Arturo Sosa SJ általános rendfőnök. Az alábbiakban a római Szent Ignác-templomban 2018. március 9-én elmondott ünnepi elmélkedését idézzük.

Gonzága Szent Alajos fiatalsága nem csak az életkorából adódik. Az ő fiatalsága a szabadságból fakad, mégpedig
abból a szabadságból, amely képes megkülönböztetéssel élni, hogy olyan döntést hozzon, ami harmóniában
van Isten tervével. Ez a szabadság egyben készséges arra, hogy a meghozott döntéshez hű életet éljen. Ezért
örülünk annak a szép egybeesésnek, hogy a Szent Alajos jubileumi év, Kosztka Szent Szaniszló halálának évfordulója, továbbá az ifjúságról, hitről és a hivatásbeli megkülönböztetésről szóló szinódus, és az ifjúsági világtalálkozó
mind erre az évre esnek.
A szabadság, ami fiatallá tesz bennünket, annak a megszabadításnak a gyümölcse, amelyet Jézus megtestesülése és feltámadása révén kapott az emberiség. Jézus – a Fiú, aki eggyé válik velünk – nyitja meg a szabadulás útját
és adja a szeretet ajándékát, ami életet ad, hogy mindnyájan bővelkedjünk az életben. Minden ember számára a
Jézussal való találkozás az, ami megszabadítja őt mindattól, ami akadályozza, hogy a szeretet ajándékának útját
kövesse. A Jézussal való találkozás megváltoztatja a látásmódunkat, és kiszabadít mindabból, amit a szűklátókörűségünk ránk erőltet. A Krisztusban való szabadulás olyan útra hív meg bennünket, amit korábban elképzelni
sem tudtunk volna. Olyan útra, amelyről nem tudjuk, hová vezet. De nem is szükséges, hogy tudjuk, mert ez a
megnyert szabadság a hitből származik, abból a bizalomból, amit egyedül Istenbe vetünk, hiszen ő vezet minket
Szentlelke által. A szabadság abban áll, hogy teljes bizalmunkat szüntelenül egyedül Istenbe vetjük, és engedjük,
hogy olyan utakon vezessen magához minket, amelyeket csak adott pillanatban fed fel előttünk.
Szent Pál attól a pillanattól kezdve, hogy Krisztusban szabaddá lett, állíthatja: „Őérte mindent veszni hagytam,
és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, és hogy én őbenne legyek, nem a saját megigazulásom
alapján, amely a törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely Krisztus hitéből való, vagyis
amely Istentől van a hit révén.” (Fil 3,8-9) A gyermekkort hátrahagyva fiatallá serdülni nem más, mint kilépni
önmagunkból és elfogadni, hogy az élet középpontja rajtunk kívül van, mégpedig abban a szeretetben, amit
kaptunk. A szabadulási folyamat forrása az a tapasztalat, hogy szeretnek bennünket. Ez teszi lehetővé, hogy
alapvető döntéseket hozzunk: választást tegyünk – hogy az ignáci lelkiség kifejezését használjuk. A fiatalok jobb
életről álmodnak, mint amit a környezetükben ismernek. A belső szabadság felébreszti bennük a vágyat, hogy
maguk is tegyenek azért, hogy ez a jobb élet valósággá váljon, és végül szükségét érzik, hogy az erre vezető út
mellett döntsenek.
A fiatalság azt a képességet is jelenti, hogy megkülönböztetést végezzünk ezen az úton, és megtaláljuk a belsőnk lelki megmozdulásaira, illetve saját élettörténetünk tapasztalataira figyelve, miképp cselekszik a világban
ma is az Úr, és miképp erősíti meg a hívást, hogy kövessük őt. Arra hív, hogy segítsünk kiengesztelődni az egyik
embernek a másikkal és az embereknek Teremtőnkkel, az Istennel, illetve gondját viseljük közös otthonunknak:
univerzumunknak, amelyben élünk, és amit annyira elhanyagolunk.
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Ferenc pápa fiatalok körében a krakkói
katolikus Ifjúsági Világtalálkozón © Gregorio Borgia

A megkülönböztetés arra hív, hogy minden olyan szabálytól is szabadon eltérjünk, amely látszólag Isten nevében
kötelez égő és egyéb áldozatokra. Arra hív, hogy az egyetlen parancsot, a szeretet útját kövessük, az egyetlen utat,
amely az igazi életre vezet. Amint azt a Jézust kérdező írástudó összefoglalja: „»Jól van, Mester! Helyesen mondtad,
hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és
teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat – többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.«”
(Mk 12,32-33). Ezt nevezi Ignác indifferenciának (közömbösségnek) minden olyan társadalmi, családi vagy más
természetű nyomással szemben, ami korlátozná a hajlandóságunkat, hogy útra keljünk, és egyedül a Szentlélek
útmutatására bízzuk magunkat.
A szabadulás nem más, mint egy megtérési folyamat, amely során az Atya irgalmas szeretetének megtapasztalása lehetővé teszi, hogy a bocsánatot nyert bűnös felkészüljön arra, hogyan szeresse ezentúl felebarátját mint
önmagát, és miképp figyeljen a Fiú hívására, hogy felajánlja önmagát az Evangélium örömhírének hirdetésére. A
szabadság mint indifferencia közelebb visz minket másokhoz: azokhoz, akik különböznek tőlünk, azokhoz, akik
leginkább szükséget szenvednek, és végül mindazokhoz, akiket félresodort az egyfajta kizáró társadalmi struktúrává vált bűn. Csak ha az Úr közelségének élményéből merítve másokhoz fordulunk, akkor juthatunk egymáshoz
valóban közel, és akkor válunk késszé a küldetésre, hogy – Ignác atyánk szavaival – valóban mindenben szeretni
és szolgálni tudjunk.
A fiatalokban erős a lelkesedés és a vágy, hogy egészen arra szenteljék magukat, amit választottak. Egy fiatalember számára az irgalom felszabadító tapasztalata önmagában nem elég. Nem elég a megtérés, ami arra a
döntésre vezeti őt, hogy Krisztust kövesse, és készen álljon a küldetésre. Egy fiatal minden erejét latba veti, hogy
megvalósíthassa, amit elhatározott, amiről álmodott, amit tenni vágyott. Ő az, akiről a mai szentmisén énekelt
zsoltár antifónájában hallottunk: „aki ártatlan kezű és tiszta szívű, az fog felmenni az Úr hegyére és lakni az ő szent
helyén”. Az ártatlan kéz és a tiszta szív a megtérés gyümölcsei: ezek vezetnek a szabadságra, és arra, hogy valaki
mindenben szeretni és szolgálni vágyjon. Azaz, hogy valaki útra keljen és felmenjen az Úr hegyére, s a világot
kiengesztelő küldetésének közreműködője legyen.
Szent Alajos jubileumi évének kezdetén ünnepelt szentmisénk jó alkalom arra, hogy az Úrtól ennek a fiatalságnak a kegyelmét kérjük. Kérjük, hogy szívünk nyitott legyen az Úr emberiséget megszabadító tervére, s egészen
odaadjuk önmagunkat, hogy az meg is valósulhasson.
Fordította: Koronkai Zoltán SJ
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36. általános rendgyűlés

A barátság és a
kiengesztelődés tanúi
üzenet és imádság
a háborús övezetekben élő jezsuitáknak

Áldott legyen Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden
vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden szorongattatásunkban, hogy
mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle szorongattatásban vannak, azzal
a vigasztalással, amellyel Isten minket is megvigasztal. […] Szilárd a reménységünk
titeket illetően, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésekben, úgy
társaink lesztek a vigasztalásban is. (2Kor 1,3–4.7.)

A legutóbbi általános rendgyűlés óta világszerte sok térségből hallottunk szívfacsaró háborús eseményekről. E szomorú litánia magában foglalja Szíriát, Dél-Szudánt, Kolumbiát, az afrikai Nagytavak régiót, a Közép-afrikai Köztársaságot, Afganisztánt, Ukrajnát, Irakot és még sok más térséget.
Hatalmasak a veszteségek emberi életben, és tömegek veszítik el otthonaikat. Az egész világra kiterjednek e háborúk. Azokat, akik a frontvonalakon szolgálnak, különösen érintik ezek a csapások.
E levelet szolidaritással és mély együttérzéssel írjuk jezsuita testvéreinknek, akik erőszak és háborúk közepette élnek és munkálkodnak.

Kedves társaink és barátaink Krisztusban! Mi, a 36. Általános Rendgyűlésen összegyűlt jezsuiták üdvözlünk titeket,
és támogatásunkat nyújtjuk nektek, szeretett rendtársainknak, akik bátor munkatársaitokkal együtt a háborús
övezetek kellős közepén szolgáltok. Naponta kockáztatjátok életeteket alázattal és kitartással az olykor elérhetetlennek tűnő, Krisztus által nekünk szánt békéért és kiengesztelődésért. Hálát adunk a családjaitoktól kapott sok
szeretetért és támogatásért, s barátaitokért, akik fenntartanak és támogatnak titeket napról napra.
Rajtatok keresztül üdvözöljük a Jezsuita Menekültszolgálat valamennyi munkatársát, illetve a háborúk által legdurvábban sújtott tartományokban és régiókban mindenkit, akik osztoznak küldetésünkben. Az ő segítségük
nélkül azt sokkal kevésbé tudnánk végrehajtani. Megélve ugyanazokat a veszélyeket, fenyegetéseket és erőszakot, összefűz benneteket a barátság, az ima és az összetartás köteléke.
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A magyar jezsuiták 2017-ben indítottak érzékenyítő és forrásgyűjtő kampányt „Menekülés helyett
tanulhassanak!” címmel, a Jezsuita Menekültszolgálat által működtetett bejrúti Frans van der Lugt
Oktatási Központ javára. Az itt tanuló gyerekeket arra kértük, rajzokkal meséljék el támogatóiknak,
mit élnek át, mi jár a fejükben. A tizenegy éves Mouhamad rajzának címe: Csillagok és tankok.

Van, hogy ilyen küldetésekben, a világ távoli csücskeiben tevékenykedve, a média figyelmétől távol, elhagyatottnak érzitek magatokat. E nektek szóló üzenetben emlékezünk meg rólatok, imádkozunk értetek, és az egész
Társaságot kérjük ugyanerre. Ti ott maradtok a nehézségekkel terhelt területeken, a szenvedőkben Jézus arcát
látjátok, aki kitartó barát és társ marad számotokra.
Hálát adunk Istennek a barátságról és a reményről tett tanúságotokért. Hálásak vagyunk a sok áldásért, amelyet
azoktól az emberektől kaptok, akiket szolgáltok. Olyan áldások ezek, amelyek az egész Jézus Társaságát gazdagítják. Nem vagytok egyedül, egy apostoli test részei vagytok, amelynek egyetlen vigasza, hogy a Fiúval osztozhat
szenvedésében és dicsőségében. A „nagyobb értékű” felajánlásotokkal hozzájárultok a Társaság erejéhez és hatékonyságához az egész világon.
Köszönjük nektek, kedves barátaink az Úrban, hogy életeteket Krisztus küldetésének szentelve elfogadjátok a szegénységet a szegény Krisztussal, sőt időnként megaláztatásokat is a megalázott Krisztussal. Jogosan mondhatjátok
a magatokéinak Szent Pál szavait: Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? […] De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket (Róm 8,35.37).
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36. általános rendgyűlés
Jezsuita formációtok sokat adott nektek, felkészített titeket a nehéz küzdelmekre, és képessé tett benneteket
arra, hogy minden helyzetből előnyt kovácsoljatok. Bizalommal nézhettek szembe nehézségekkel és veszélyekkel. Azonban annak is tudatában vagyunk, hogy e nehézségek és veszedelmek lelkileg és érzelmileg egyaránt
fel tudják emészteni az embert. Épp emiatt az ingatag határhelyzetekben, amelyekben vagytok, létfontosságú a
megkülönböztetés, a kölcsönös törődés és az összetartás.
Amikor pedig a sértett emberi méltóság vég nélküli történeteivel és az értelmetlen pusztítással való állandó
szembesülés miatt eluralkodik rajtatok a tehetetlenség érzete, emlékezetetekbe idéződhet Jézus Krisztus, aki
ugyanezt a tehetetlenséget tapasztalta meg, és minden bizalmát az Atyába vetette. Ő megtart benneteket, mert
ő, aki elhívott titeket, hűséges, és minden dolgok megújításán munkálkodik.
Testvérek! Mivel Jézus Társasága a szeretet, az elmék és a szívek közössége, neveteket a szívünkben hordozzuk. Barátokként egy test vagyunk az Úrban. Szeretnénk híreket kapni tőletek, hallani reményeitekről és csalódásaitokról, és
szeretnénk megkülönböztetni a veletek való szolidaritás megfelelő módjait. Azt is akarjuk, hogy tőlünk is jussanak
el hírek hozzátok, tudjatok sikereinkről és kudarcainkról, hogy tudjatok velünk örülni, szomorkodni és imádkozni.
Hozzátok hasonlóan néha mi is tehetetlennek érezzük magunkat a háború ezernyi okával szemben, amelyekre,
úgy tűnik, nincs semmi befolyásunk, és ez gyakran így is van. Bármik is az okok, valamiért mindig, így most is a
legszegényebbek szenvednek. Veletek együtt felemeljük szavunkat ezen igazságtalanságok ellen, és tiltakozunk
a sok ártatlan ember szenvedése miatt. […]
Csak Isten Lelke által lehet igazán megváltoztatni azokat a viszonyulásokat, amelyek előidézik és fenntartják e
háborúkat. Ezért az általános rendgyűlés kéri a szerte a világon élő jezsuitákat, hogy a személyes imákban és
eucharisztikus ünnepeinken könyörögjenek az elmék és a szívek megtéréséért, s másokat is hívjanak meg erre.
Másodszor minden tartományt arra biztatunk, hogy a közösségi hálózatokat, szociális központokat, oktatási intézményeket, plébániákat, publikációkat, minden elérhető eszközt felhasználva cselekedjenek a békéért. Harmadszor emlékezzünk VI. Pál pápa szavaira: „Aki békét akar, munkálkodjon az igazságosságért.” Ez a mondat
emlékeztessen minket arra, hogy amikor e világban részt veszünk az igazságosságért végzett munkában, akkor
a békéért folyó küzdelemből vesszük ki a részünket.
Az igazságosságért, a békéért és a kiengesztelődésért vívott küzdelmünk jezsuita gyökereinkhez vezet vissza
minket, amelyekről a Formula Institutiban olvashatunk. Az utóbbi rendgyűléseken újra meg újra szó volt e küzdelemről, mely ugyanannyira érvényes – és sürgető – ma, mint amikor az első társak megalapították Jézus Társaságát. Legyen szó bárkiről, e küldetés a háború és a béke határán mindenkit érint: papnövendékeket, tudósokat,
testvéreket, működő vagy idősotthonokban lévő papokat is. Akárhol dolgozunk is, érint minket: plébánián, teológiai karon, iskolában, lelkiségi központban vagy más szolgálatban. E küldetés mélyebb közösségi életre szólít
bennünket, de személyes gyógyulásra és megtérésre is, mivel tudjuk, hogy a konfliktusok gyökerei végeredményben mind az emberi szívben lévő megosztottságból erednek.
Bár szívünk megosztott lehet, „Isten nagyobb a szívünknél” (1Jn 3,20). Isten Lelke az egész világon tevékeny, a
feltámadt Jézus e Lelke még a legreménytelenebbnek tűnő helyzeteket is meg tudja érinteni, s képes életet és
reményt adni ott, ahol erre a legnagyobb szükség van. Tudjuk, hogy hitünk bármilyen sötétséget le tud győzni,
hogy a reményünk hidakat építhet, és a szeretetünk gyógyítani tud. De ezzel nem azt mondjuk, hogy a megoldás egyszerű. A nagypénteki Kereszt és nagyszombat csendes várakozása oly gyakran erősen velünk van. Pontosan ez az a hely, ahol a feltámadt Jézus jön, hogy találkozzék velünk, mint Vigasztaló és Barát. Az a szándékunk,
hogy az ő baráti szeretetét közvetítsük mindenkinek, akit érint és megkárosít a háború, de még azoknak is, akiket
ellenségnek tartunk. Az ő baráti szeretetén kívül nincs más fegyverünk.
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Ez a barátság ellentmond az erőszaknak, összehív minket mint barátokat az Úrban, s szeretetre és szolgálatra szólít
bennünket minden dologban, és még másokat is, akikkel együttműködünk, ünneplünk és beszélgetünk. Hatalmas kihívások és nyilvánvaló kudarcok előtt állva még mindig merünk remélni egy más világban, mert ismerjük
azt, „aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk” (Ef 3,20). Tehát
továbbra is szilárdan állunk, amikor lábunkon a saru, „a béke evangéliumának hirdetésére való készség” (Ef 6,15).
A határterületeken szolgálva az életeteket kockáztatjátok. Ezzel a jezsuita hivatás egyik lényegi vonását képviselitek, azt a vágyat, amelyet Xavéri Szent Ferenc és az első társak oly nagy képzelőerővel és akkora szenvedéllyel
éltek meg: menni és hirdetni az örömhírt, ott, ahol a szükség a legnagyobb, bármekkora legyen is a kockázat.
Miközben írjuk nektek e levelet, úgy érezzük, hivatásunk forrásához kapcsolódunk. Lángol a szívünk abban a tűzben, amelyet a mi Urunk hozott a földre (Lk 12,49). Ezért vigasztalásban vagyunk. Veletek együtt minket is megindít
a részvét, amely erős vágyat ébreszt bennünk, hogy változtassunk minden fájdalmas valóságon, amelyet a képernyőn látunk. Veletek együtt szeretnénk megvalósítani a kiengesztelődést, amelyre Jézus Krisztus vágyik, és amelyre
világunknak oly nagy szüksége van. Veletek együtt magunkat is odahelyezzük keresztjének lábához, azt kérdezve,
hogyan tudjuk a legjobban szolgálni és szeretni, mi a legjobb, amit tehetünk a változásért, és hogyan lehetünk a
legjobban Isten Lelkének közvetítői e megtört világ számára. E mély és nagy vágyakkal, ugyanakkor alázatosan
ismerve korlátainkat, és tudva kicsiny mivoltunkat ebben a minima Societasban, a következő imát mondjuk:

Urunk, Istenünk!
Eléd jöttünk, hogy imádkozzunk testvéreinkért, akik téged szolgálnak az erőszak
és a háborúk határterületein.
Oltalmad alá helyezzük társainkat, akik Szíriában, Dél-Szudánban, Kolumbiában,
az afrikai Nagy-tavak régióban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Afganisztánban,
Ukrajnában, Irakban és még számos más helyen szolgálnak. Sokakkal együtt, akik
társaik a küldetésükben, nők, férfiak és gyermekek millióival osztoznak a háborúk
következményeiben. Adj nekik vigasztalást, és te légy az erősségük!
Te, aki a béke Atyja vagy, hozd el békédet a világunkba! Növekedjék e béke a világ
vezetőinek szívében, áradjon ki valamennyi népre a világ minden részében és az összes
vallásra! A te szereteted irányítsa világunkat!
Végül emlékezzünk azokra, akik téged szolgálva sebesültek, vagy haltak meg
háborús térségekben. Ők testükben mutatják meg azt a buzgóságot, amely a
Társaságot élteti. Az élők találhassanak megerősítést az eucharisztia megtört
kenyerében, akik pedig már nincsenek köztünk, élvezhessék arcod fényességét
a te békéd országában.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen.
Mária, a Béke Királynője és a Jézus Társaságának Anyja, imádkozz értünk!

A levél magyar nyelvű szövege eredetileg az „Evezz a mélyre!” A 36. Általános Rendgyűlés dokumentumai című
kötetben jelent meg (Jezsuita Kiadó, 2017). Fordította: Nemeshegyi Péter SJ
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E számunk közreműködői:
Jacsó Annamária	a Miskolci Egyetemen végzett nemzetközi gazdaság mesterszakon és szakfordító szakirányon. Dolgozott nemzetközi diákszervezetnél és civil szervezeteket segítő alapítványnál, 2016 februárja óta irányítja a magyar jezsuiták
fund- és friendraising tevékenységét, valamint a jezsuita művek fenntartását
segítő Jézus Társasága Alapítvány kuratóriumának tagja. Számos sikeres adománygyűjtő kampány és baráti találkozó szervezője.
Kóczián Mária	tanár, újságíró, lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő, jelenleg mentálhigiénét tanul. Felnőttként lett keresztény, harmincegy éves korában. Egyre boldogabb
házasságban él férjével, gyermekeik lassan fiatal felnőttek lesznek. Identitásának fontos része, hogy bár a főváros közelében, mégis vidéken él, ahol bármikor önfeledten „túrhatja a földet”, akárcsak paraszti ősei.
Borda Máté	társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok után szakmai tapasztalatát az MTI kulturális rovatánál, majd a Bartók Rádiónál szerezte. Néhány éve
hosszabb időt töltött Erdélyben önkéntesként, többek között Böjte Csaba
egyik gyermekotthonában. Elkötelezett meditáló és lelkes kezdő biokertész.
Koronkai Zoltán SJ	a tartományfőnök sociusa, az INIGO csoport vezetője. Eredeti végzettsége
mérnök, 2002-ben lépett be a jezsuita rendbe. Képzését követően hivatásgondozó, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze, illetve miskolci iskolalelkész volt. A jezsuita blog rendszeres szerzője.
Szabó Ferenc	grafikusművész, magyar kulturális intézmények részére tervez kiadványokat,
reklámanyagokat. Portfóliója: efergefer.blogspot.hu
Végh Dániel	bölcsészdoktorként végzett az ELTÉ-n, szakmai tapasztalatait szerkesztőként
és marketingkommunikációs területen szerezte. Tősgyökeres nyolcadik kerületi, két kisgyermek édesapja. 2017-től lát el kulturális menedzseri feladatokat
a Jézus Szíve templomban, 2018-tól a tartományfőnökség médiareferense.
Vízi Elemér SJ	a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya elöljárója 2017-től. Erdélyben született, teológiát Gyulafehérváron és Freiburgban tanult. Papszentelését követően érseki titkár Gyulafehérvárott. A jezsuita rendbe 2003-ban lépett
be, majd lelkiségi tanulmányokat folytatott. 2007-től a dobogókői Manréza
Lelkigyarkolatos Ház és az Ignáci Lelkiségi Központ munkatársa, 2008-tól vezetője. 2014-ben Forrai Tamás SJ akkori tartományfőnök sociusa lett. Két évvel
később ő képviselte a magyar provinciát a 36. Általános Rendgyűlésén, itt nevezte ki Arturo Sosa generális a magyar jezsuita rendtartomány élére.

M.I.N.D. A magyar jezsuiták ingyenes időszaki kiadványa 2018. nyár
Megjelenik a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya gondozásában
Felelős kiadó: Vízi Elemér SJ | Szerkesztő: Végh Dániel
Olvasószerkesztő: Borda Máté | Grafikai tervezés: Szabó Ferenc | Címlapkép: Orbán Gellért
Nyomdai munkák: Pauker Holding Kft. | Lapzárta: 2018. május 31.
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Szabad életállapotú fiatal katolikus férfi vagy? Érdekel a jezsuita élet?
Komolyan foglalkoztat a papi vagy a szerzetesi hivatás, de még nem jutottál világos döntésre?

Tedd próbára magad, és tégy egy lépést az Úr felé!
Csatlakozz egy évre a Sodrás utcai jezsuita közösséghez, és tapasztald meg, megéled-e
a szabadságot, örömet ebben az életformában, tényleg a szerzetesi, papi életformára hív-e
téged az Úr? A házigazdák vállalják, hogy ehhez rendelkezésedre bocsájtják a csaknem
ötszázéves jezsuita hagyomány lelki eszközeit, és megtanítják azok helyes használatát.

Jelentkezés legkésőbb 2018. július 15-ig Nagy Bálint SJ programvezetőnél
a Facebookon (balint.nagysj), vagy a nagy.balint@jezsuita.hu email címen.

Hivatástisztázó és ismerkedési hétvége: 2018. július 27–29.
Pótjelentkezési határidő (várólista): 2018. augusztus 15.
Jelentkezések elbírálása: legkésőbb augusztus 31-ig.

Részletek: jezsuita.hu/hivatas

Jézus Krisztus
egykor, ma és mindörökké,
Te vagy a kezdet és a vég,
az első és az utolsó.
Add, hogy megújuljunk benned,
mert tiéd az idő,
és tiéd az örökkévalóság.

M.I.N.D.
a Jézus Társasága
Magyarországi Rendtartománya
időszaki kiadványa

2018. nyár

