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A legutóbbi számban felidéztük, hogy Szent Bernát (Krisztus és
Szűz Mária szerelmese) arra hívott bennünket, hogy ne csak
kövessük Krisztust, hanem érjük is el Őt, mert az Úrnak kell lennie
minden cselekedetünk végső céljának. Azt is elmondtuk, hogy
Szent Bernát egy gyönyörű reform örököse, amely Molesmesi Szent
Róberttel kezdődött, majd Szent Alberik és később Harding Szent
István követte. Ez a híres reform szülte meg a cisztercieket,
ahogyan ma ismerjük őket.

Ma Szent Alberikre (Burgundia, 11. század - Ciszterci Apátság,
1108. január 26.) összpontosítunk, aki talán a legismeretlenebb
mind közül, de tanítása nagymértékben megvilágosít bennünket.

Egy nap Szent Alberik és Szent István beszélgettek, és Alberik a
következőket mondta neki: - Azt hiszed, hogy a semmittevés
ellenére [hiszen az imádkozást gyakran tétlenségnek ítélik], ahogy
a világ hiszi, segítünk a világ megmentésében?
- Teljes meggyőződésem, hogy segítünk megmenteni a világot -
mondta Szent István -, még akkor is, ha a világ úgy gondolja, hogy
az életünk haszontalan. Tehát kiderül, hogy azok is hozzájárulnak a
világ megváltásához, akik közülünk semmit sem tesznek.

- Nagyon jó. Most meg akarlak
győzni téged és az egész közösséget,
hogy mi is meg tudjuk menteni
Krisztust.

- Megmenteni Krisztust? - István
meglepődött. - Mitől mentsük meg?



-Attól, hogy újra átszúrja egy
lándzsa! Pajzzsá kell válnunk, hogy
megvédjük az Ő Szent Szívét, mert a
Szent Szívnek szüksége van ránk.
Mindenütt a legélesebb lándzsák az
Ő Szent Szíve ellen irányulnak.
Ezekben az időkben Krisztusnak
szomorúsággal kell eltelnie, mert a
tisztátalanság lándzsája fenyegeti
Őt. Nekünk kell a pajzsnak lennünk,
amely megvédi Őt! [1].

Szent Alberik szavai nagyon
furcsának és rejtélyesnek
tűnhetnek: Mentsük meg Krisztust?
Az ilyen szavakat a szeretet
szempontjából kell megérteni.
Minden szerető a szerette javát
kívánja, és ha valóban szeretjük
Krisztus szívét, akkor nem akarjuk,
hogy bántódás érje Őt. Ezért
katolikusként jóvátételt kell
nyújtanunk minden olyan
sérelemért és szentségtörésért,
amelyet az Ő megsebzett szíve ellen
követtek el; valóban javítókká kell
válnunk, akik enyhítik a fájdalmat,
amelyet a bűn okozott neki.
Adja Isten szívünkbe azt az égő
szeretetet, amely arra késztet
bennünket, hogy jó pajzsként
inkább fogadjuk a sérelmeket,
mielőtt azok Krisztus szívét
érintenék.

[1] Cfr. Fr. M. Raymond, Tres monjes rebeldes, Herder,
Barcelona, 1981, 183.



˶Jézus Szívéről
megfeledkezni annyi,
mintha megfeledkézénk az
Ő szeretetéről irántunk,
szegény bűnösökért”
G I O V A N N I  S A L E R N O  A T Y A



Mozgalmunk nagyon egyszerű, nagyon
alázatos módon született, nagy ígéretek
nélkül, csak a kereszt ígéretével. Éreztem
Isten jelenlétét ezeknek a gyerekeknek,
ezeknek a szegény, éhező, beteg
embereknek az arcán. Nem tudtam tovább
menekülni a tekintete, a hívása elől.
Válaszolnom kellett, az arcába kellett
néznem, és végre választ adnom neki. És
elkezdtem hívni a nagylelkű fiatalokat,
hogy szolgáljanak másokat, és ne
zárkózzanak önmagukba, hanem
önzésüket legyőzve.

Még mindig úgy emlékszem, mintha
tegnap lett volna, azokra a fiatalokra, akik
eljöttek, hogy életük egy részét a
szegények legszegényebbjeiért adják
Peruban. Emlékszem az első lépéseinkre,
bizonytalanul, tétován, igen, de tudva,
hogy Isten vigyáz ránk, hogy ne essünk el,
ahogy a gyermek tudja, hogy amikor
megteszi az első lépéseit, az édesanyja ott
van, hogy tartsa.
Emlékszem a Jézusról nevezett Szent Teréz
Otthonunkra, amely az első árva és
elhagyott gyermekekről gondoskodott. A
helyiségek fizikai felépítése nem volt
túlzottan kellemes, de nagyon bátorító volt
azok szeretetének gazdagsága
szempontjából, akik őket szolgálták.
Könnyes szemmel gondolok arra a sok
gyermekre, 
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akiknek az életét meg tudtuk menteni:
olyan gyermekekre, mint Edgar, Maria és
Kathy; olyan gyermekekre, akikért
küzdenünk kellett, és óráról órára, napról
napra mellettük kellett lennünk, hogy
megmentsük az életüket. Nosztalgiával és
együttérzéssel gondolok azokra a
gyermekekre is, akiket az Úr magához
akart hívni, akik, bár aprók, tudom, hogy
Istennel vannak, örülnek az Ő
dicsőségének, és közbenjárnak a mi
munkánkért, ami mindenekelőtt az Ő
munkája.
Így történt, hogy 1986 májusában
benyújtottam javaslatomat Marcelo
González bíborosnak, Toledo érsekének és
Spanyolország prímásának. Soha nem
felejtem el bátorító szavait: „Ez a projekt
Istentől jött; én nemcsak Toledo püspöke
vagyok, hanem az egyetemes egyház
püspöke is, és mint ilyen, kötelességemnek
érzem, hogy segítsek neked. Kezdjétek el
fogadni a fiatal papjelölteket, még ha nincs
is semmitek”.
Abban az időben Peru egy földrengés
okozta természeti katasztrófa szörnyű
következményeitől szenvedett. A püspök
tisztában volt ezzel, és mély emberi és
keresztényi érzékének jeleként gyorsan
felajánlotta a pénzügyi és humanitárius
segítséget.
Jobban szerettem volna, ha az Isteni
Gondviselés gondoskodik az anyagiakról,
mert úgy gondoltam, hogy az
áldozatvállalás és a megszorítások a
legmegfelelőbbek ehhez a munkához.
(Folytatás következik...)

Giovanni Salerno atya 
 

„Mozgalmunk nagyon
egyszerű módon
született, nagy

ígéretek nélkül, csak
a kereszt

ígéretével.”



A Szegények Szolgái Misszionáriusok bentlakásos iskolát
működtetnek szegény és elhagyott gyermekek számára, és
mindig is úgy gondoltuk, hogy nem egy gyermeket
fogadunk be, hanem magát Krisztust (vö. Mk 9,37).

Az elmúlt hónapokban a szülők és a gyermekeket gondozó
Testvérek munkája nem szűnt meg, hiszen a szünidőben is
az Atyák gondozásában maradnak a gyermekek, akiknek
nincs családjuk.

Nemrég kezdték újra az iskolai munkát, és reméljük, hogy
ez az év az áldások éve lesz, amelyben a gyerekek sokat
fognak tanulni; mindenekelőtt érezni fogják, hogy a mi
Urunk és a Szűzanya szereti őket, és hogy nincsenek
egyedül.

Imáitokba ajánljuk magunkat, és arra kérünk Benneteket,
hogy kérjétek Istent, keltse fel sok család nagylelkűségét,
hogy örökbe fogadják és neveljék ezeket a gyermekeket.

Isten áldjon Benneteket!

Az MSP-hez tartozó Misszionárius Házaspárok családi
tanúságtételükkel a szegények legszegényebbjeit szolgálják.
Az év során különböző feladatokat látnak el: segítenek
iskoláinkban, gyakran látogatnak el nagyon szegény
emberek otthonába, sok szülő számára tartanak katekézist,
együttműködnek a különböző adminisztratív feladatokban
stb.

Példájuk és munkájuk ösztönzően hat minden
misszionáriusra, mert miközben életükkel Krisztust
szolgálják, időt szentelnek családi életükre is.

A "Villa Nazareth" (a hely, ahol a családok élnek) olyan,
mintha egy "kis darab mennyországot" látnánk, mivel a
családok Istennek szentelve élnek, és ugyanakkor a
szentségre nevelik gyermekeiket.

Ezekben a nehéz időkben, amiben élünk, amikor a Sátán
erős háborút folytat a család ellen, milyen szép ezeknek a
családoknak az élete! Isten adjon nekik erőt, hogy előre
haladjanak a különböző szolgálatokban, amelyeket el kell
végezniük.
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S.O.SS.O.S
Ha egyedülálló vagy, vagy házas, vagy az országban, ahol élsz,

szeretnél támogató csoportot alakítani, vagy szeretnél
oblátus lenni: Isten hív Téged, ne oltsd el a tüzet, és mondj

igent Krisztusnak!

https://api.whatsapp.com/send?phone=51912760377&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/hu/csatlakozz
https://www.msptm.com/hu/csatlakozz
mailto:msptm.budapest@gmail.com
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