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Börtönökben, iskolákban is készül Ferenc pápa ajándéka

Kézzel másolt Szentírás
Kézzel másolt teljes Szentírást ajándékoznak a pápának a magyar közösségek Benyik György teológiai professzor kezdeményezésére. Az akcióba Erdélyből is sokan bekapcsolódtak, mindenki egy rövid
szövegrészt másol le, majd
a kész lapokat kódexszé
fűzik össze.

Mihály Noémi Katalin

A

Biblia másolását Benyik
György 1978-ban kezdeményezte első ízben,
amikor egy illegális lelkigyakorlatos házat tartott fenn Soltvadkerten. Az ide betérő gyerekek ezt a
feladatot kapták, de abban az évben teológiai tanárok is érkeztek,
így Erdő Péter jelenlegi bíboros is
másolt. A lelkigyakorlatos ház
bezárása után egy időre megszakadt ez a program, amelyet 2014ben újított meg Benyik György a
szegedi Szent Gellért-plébánia 40
éves jubileumára.
A kezdeti célkitűzés csak az
Újszövetségre terjedt ki, azonban

a nagy érdeklődésnek köszönhetően a napokban kész lesz a teljes
Ószövetség átirata. Az országosra tervezett bibliamásolás átlépte
a magyar állam határait: Belgiumból, Olaszországból, Felvidékről, Újvidékről és Erdély több
településéről is csatlakoztak a
másoló csapathoz. „A célom egyrészt a kézírás felújítása volt,
másrészt tudtam, hogy olyan emberek is be fognak kapcsolódni,
akik szeretnek olvasni, de a Bibliával ritkán foglalkoznak. Ezért
Szegeden, később másutt is kihelyeztük a másolást közkönyvtárakban, és sokan, akik könyvet
kölcsönöztek, itt is azonnal bekapcsolódtak a másolásba” – magyarázta a Keresztaljának Benyik
György kezdeményező, a Szegedi Biblikus Konferencia szervezője. „Meg kell mondanom, hogy
a másolás sikere jórészt Ferenc
pápa személyének is köszönhető.
Érdekes módon még a protestáns
hívek is azt mondták, ennek a pápának szívesen készítenek ajándékot, mert róla úgy érzik, nemcsak hirdeti, hanem éli is az evangéliumot” – összegezte a szegedi
plébános. Nemcsak más felekezetűek, hanem fogvatartottak is
bekapcsolódtak a programba: a
szegedi Csillag börtönt és az ál-

lampusztai börtönt is érintette a
program, ahol a börtönlelkészek
koordinálták a munkát.
Erdély több településén is
folyt a másolás: Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Csíkcsomortánban, Vacsárcsin, illetve
Gyulafehérváron és Kolozsváron
is bekapcsolódtak. A csíkszeredai
Segítő Mária Római Katolikus
Gimnázium nyolcvanhét diákja
és tanára vetette papírra a szentírási verseket. Az iskolai másolást
Erdély Imre vallástanár kezdeményezte, a kápolnában kialakított
másolóműhelyben gyertyát gyújtottak, imával kezdték és zárták a
munkát. Mindenki egy oldalt másolhatott fekete tintával, egy előre megszabott lapformára.
A másolást az iskola igazgatója, Tamás Levente kezdte: „A
Szentírással való találkozás sajá-

A szerzetesek rendben vannak
„Rendben vagyok. Földön járok,
égre nézek” szlogennel indított
a szerzetesi életet bemutató
kampányt a Szerzetes-elöljárók
Konferenciáinak Irodája a megszentelt élet évében. Kisfilmeken, blogbejegyzéseken, élettörténeteken keresztül ismerkedhetünk meg a szerzetesi élet hétköznapjaival.

A szerzetesek köztünk élnek, de sokszor mégis „láthatatlanok”. Az ő életüket, szerteágazó tevékenységüket, emberközeliségüket szeretnék megmutatni, ezért indította útjára a
Rendben vagyok címet viselő
integrált kampányt a Magyarországi Szerzetes-elöljárók
Konferenciáinak Irodája. A
kampány fő célja, hogy a szerzetesekről alkotott sztereotip
képet – miszerint a szerzetes
teljes elvonultságban él, és
naphosszat csak imádkozik – a
társadalomban letisztítsa, megszólítsa a nehezen elérhető

csoportokat is, emellett emberközelibbé tegye a megszentelt
életet élőket.
A kampány egyik lényeges
eleme a www.rendbenvagyunk.hu címet viselő weboldal, amelyre érkezve négy kedves és nyitott tekintetű szerzetes néz velünk szembe: Ármella
nővér, Didák testvér, Beáta nővér, Botond testvér. Ők mind
élő karizmával rendelkező, húsvér emberek, akik Istennek
szentelték az életüket, de érzéseik, problémáik és félelmeik
hasonlóak a mieinkhez. Emellett színes és érdekes hobbikkal
is rendelkeznek: Ármella 86
évesen is az ifjúságot megszégyenítő tempóban kerékpározik, Didák egyedi látásmóddal
fényképez, Beáta nordic walkingol és köt, míg Botond motoros zarándoklatokat vezet
egy Yamaha FJR motoron ülve.
Amikor őket hallgatjuk, velük
beszélgetünk, akkor megállunk
kicsit, figyelünk, és elgondol-

kozunk. Szavaik, életük példája,
derűjük és szeretetük magával
ragad, megtart, örömöt ad.
A róluk – és a későbbiekben
más szerzetesekről is – szóló
kisfilmeken, az általuk írt blogbejegyzéseken és rövid, pillanatfelvételként megmutatott
élettörténeteiken keresztül ismerkedhetünk meg a szerzetesi
élet hétköznapjaival, mely tartalom hetente frissül majd. A
honlaphoz Facebook-oldal és
Youtube-csatorna is kapcsolódik (facebook.com/rendbenvagyunk).
A kezdeményezés apropóját
az adta, hogy Ferenc pápa
meghirdette a megszentelt élet
évét, amelynek három fő célkitűzése: hálával tekinteni a
múltra, szenvedéllyel megélni a
jelent és reménységgel átölelni
a jövőt. A megszentelt élet éve
az új egyházi évvel, 2014. november 30-án kezdődött, és
2016. február 2-án, a megszentelt élet napján ér véget. <<

tos élménye lehet ez a szép kezdeményezés. Ezt reméltem tőle,
és én magam is meglepődtem,
hogy tanárkollégák és diákok is
szinte rítusszerűen élték meg a
saját szövegrésszel, üzenettel való találkozást, amelynek átmásolása elképzelhetetlen anélkül,
hogy az üzenet személyessé ne
váljon.”
A kezdeményező vallástanár
is meglepődött, ugyanis olyan
személyek is bekapcsolódtak, akiről ő maga sem sejtette volna.
Örömmel figyelte a gyerekek készülődését a másolásra, ahogy elcsendesedtek. Diákok és tanárok
számára egyaránt emlékezetes
volt a Szentatyának másolni.
„Nagy élmény, főleg az, hogy jó
szándékú emberek Isten akaratára próbálunk figyelni – mesélte a
vallástanár. – Ezzel is hozzájárul-

hatunk egy kicsit az evangélium
terjedéséhez. Bár ez egy piciny
munka volt, csepp a tengerben,
akkor is nagy élmény az egyházfőnek ajándékként másolni a
Szentírást. Hiszem, hogy nemcsak egyfajta másolás volt, hanem
ezenfelül Isten munkája, szava,
kifejti hatását, kinek-kinek a saját
életében.”
Bár Ferenc pápa még nem
tud a kezdeményezésről, az októberre tervezett zarándoklat
előkészítése kapcsán tudomást
fog szerezni róla. Benyik György
álma, hogy minden másoló csoport képviseltesse magát a zarándoklaton, ehhez azonban
nagylelkű támogatókat keresnek, hogy olyan diákok, felnőttek is eljuthassanak Rómába,
akiknek anyagi háttere ezt nem
teszi lehetővé. <<
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Márton Áron
hivatások távimaestje
Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek. Ámen.
Kolumbusz Kristóf

Ima: Világosság rózsafüzér
vagy egy Miatyánk.
Imaszándékok:
1. Add Urunk, hogy Márton
Áron püspökünket mielőbb
szentjeid között tisztelhessük, tanítása példaértékű legyen minden keresztény embernek!
2. Áldd meg Urunk a teologián a végzős kispapokat és diakonusokat, hogy megújult erővel
készüljenek az előttük álló hivatás
beteljesítésére!

3. Add Urunk, hogy állandóan megújuljunk hitünkben és az
irántad való szeretetben, szeressük egyházunkat és templomainkat - az imádság házát!
4. Áldd meg Urunk gyermekeink tanárait, tanítóit és nevelőit, hogy az iskolai- és egyetemi év
zarása idején, a Te áldásoddal végezzék fárasztó munkájukat!
5. Hallgasd meg Urunk imaszándékainkat és add meg beteljesedésüket, a Te akaratod szerint!

Részletek a www.imalanc.ro honlapon

