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ÉRJÜK EL KRISZTUSTÉRJÜK EL KRISZTUST

Szent Bernát (1090-1153) Krisztus iránti lelkes és szenvedélyes
szeretetéről ismert. „Hivatásvadásznak” nevezték, sőt azt mondják,
hogy feleségek és anyák elrejtették férjeiket és gyermekeiket
amikor látták, hogy Szent Bernát arra halad, attól tartva, hogy
buzgó meggyőződésével a kolostorba viszi őket. Amikor belépett a
Ciszterci rendbe, 31 családtagját magával vitte. Egy idő után
clairvaux-i apátnak nevezték ki (franciaországi kolostor).

Néhány évvel korábban Molesmei Szent Róbertnek (1028-1111) volt
egy álma: „valami lovagias dolgot tenni Krisztusért”. Vissza akart
térni Szent Benedek regulájának tisztaságához, amelyben a kétkezi
munka és az imádság volt a cenobiták életének alapja. Később
Szent Alberik (XI.sz.-1108) és Harding Szent István (XI.sz.-1134)
folytatták ezt az álmot, amely Fontaines-i Szent Bernáttal vált
valósággá (aki a leendő Szent Bernát).

Valóban ezek a nagyszerű ciszterci alapítók adták meg szeretett
Bernátunknak mindazt a képzettséget amitől nagy szentté vált.
Például érdemes megjegyezni, hogy az őt jellemző gyönyörű Mária
tiszteletet Szent Alberiktől örökölte, aki előszeretettel
„Miasszonyunk” megszólítással fordult Máriához (innen ered ez a
név).

Ennek a nagy szentnek a
fejlődése azonban
nemcsak azoknak a
mentor szerzeteseknek az
érdeme akik mindenre
megtanították a vallási
életről, hanem szülei is
döntően befolyásolták
életútját.



Apja Tescelín és anyja Alice de
Montbar erős Isten-szeretetet
ültetett Bernát szívébe.
Édesanyjának köszönhetjük a
gyönyörű mondatot: „Az akadályoz
meg bennünket abban, hogy
szentek legyünk, hogy azok akarunk
lenni, akik nem vagyunk.” Érdemes
ezen elgondolkodni! Fia ihletésére
apja is a kolostorba vonult, aki azt
ismételgette neki: „Talán nem tudsz
imádkozni?” ez bátorította és erőt
adott neki a kolostorban való
kitartáshoz mindhalálig.

Visszatérve Bernáthoz, szeretnénk
megismertetni egy gyönyörű
mondatát amelyről úgy gondoljuk,
hogy egész életprogramot adott
neki: „Nem elég Krisztust követni, el
is kell érnünk Őt!” Ez igen jelentős,
hiszen valójában minden
kereszténynek az a célja, hogy az
Atya által megígért Szentháromság-
életet élje a Fiú és a Szentlélek
által.

Sokszor az élet gondjai és
mindenféle tevékenységünk
elfeledtetik velünk, hogy „a menny
polgárai vagyunk” (Filippi 3, 20), és
ott van beírva valódi
állampolgárságunk.

Szent Pál jó okkal mondja: „A
pályafutásomat abban a reményben
folytatom, hogy elérjem a célt,
hiszen Krisztus ezért vett engem a
kezébe”. (Filippi 3, 12)



„Vigyük Krisztust a
szegények közé mint
Egyház”

G I O V A N N I  S A L E R N O  A T Y A



Pontosan mikor született meg a Szegények
Szolgái Misszionáriusok Mozgalma?

Még nekem is nehéz ezt az egyszerű
kérdést megválaszolni, mondani egy
pontos dátumot. Elismerem, hogy a
versenybe szálló dátumok között van egy
amelyet különleges módon szeretek
megemlíteni, és amelyre talán ezért is
emlékszem nagyon tisztán.

Arról a dátumról van szó, amikor Isten
megkeresett, találkozni akart velem, azt
akarta, hogy ez a találkozás a szívem
mélyében, titokban, magányban, a perui
Andok jeges végtelenségében történjen.

Közben mindent elkövettem, hogy ne
ismerjem fel, nehogy útközben
beleütközzek.

 Úgy viselkedtem mint azok a makacs
szamarak, amikkel meglepetten
találkoztam amikor 1968-ban először
megérkeztem a Sierra de Apurímacba.
Útban Antabamba falu felé, Chalhuancát
magam mögött hagyva egy teherautón
utaztam, ami a lehető legkorábban akart
úticéljához érni, hogy az éjszaka ne lepjen
meg bennünket útközben.
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Az út során megragadta a figyelmemet az
úgynevezett makacs szamarak látványa,
amik nehéz tűzifával megrakodva ballagtak
súlyuk alatt. Meglepetésem azonban nem
volt nagyobb, mint e szelíd állatoké, akik
teherautónkat egy hatalmas és furcsa
„kerekes teherhordó vadállatnak” vélték,
hirtelen megzavarodtak és olyan dühöt és
félelmet váltott ki bennük, hogy hajcsáraik
ellenőrzéséből kiszabadulva a teherautó
előtt futottak, nehogy az utolérje őket,
minden irányba rugdosva és mindenfelé
szétszórva terhüket.

Talán nevetségesnek tűnik, de látom az
életemet tükröződni ezekben a mogorva,
önfejű szamarakban... Isten követett
utamon, nem hagyott el, mindig mellettem
volt, de én nem akartam elfogadni, egyik
oldalról a másikra mentem, hogy
elkerüljem a találkozást, oly sok gyermek
és szegény ember szenvedését okozva így,
akiknek szüksége lett volna már rám, és
késleltettem a fiatalokat akik készen álltak
arra, hogy segítsenek rajtuk.

Ezekben az években a saját szememmel
láttam az Andokban élő sok szegény
ember szenvedését, sírását, és rájöttem,
hogy Isten volt az, aki engem keresett.
Megértettem, hogy a legokosabb választás
az ha hagyom, hogy vigyen és az ő akaratát
tegyem. (Folytatása következik.)

Giovanni Salerno atya

 

„Megértettem,
hogy a legokosabb

választás az ha
hagyom, hogy
vigyen és az ő

akaratát tegyem.”



A Covid 19 világjárvány miatt el kellett
halasztanunk több tábort is, amiket a
világ minden tájáról származó fiatal
fiúknak és lányoknak szoktunk tartani.

De most örömmel jelentjük, hogy ebben
az évben újraindítjuk ezeket a csodás
programokat mindenki javára.
Biztatjuk a fiatalokat, hogy
jelentkezzenek honlapunkon az
események résznél. Isten adjon nekik
nagylelkűséget.

Missziónkban, a férfi ágon belül van egy
szemlélődő közösségünk, akik az
imádságra, a böjtre és a kétkezi munkára
szánják idejüket.

2021 óta a Covid járvány miatt a közösség
még többet imádkozik, különösen a
világért, hiszen a napi másfél órás
Szentségimádáson túl (és hetente még
kétszer két órát), a héten még két
alkalommal egész este is imádkoznak.
Bátran írják meg nekünk imaszándékaikat. 

Isten áldja meg ezt a közösséget.

HÍREK HÁZAINKBÓLHÍREK HÁZAINKBÓL



S.O.SS.O.S

Akár fiú vagy, akár lány, vagy házaspár, vagy ha
szeretnél országodban egy támogató csoportot

létrehozni, vagy oblátus lenni. Isten hív téged, ne oltsd el a
lángot, mondj igent Krisztusnak
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