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A
máltai lovag egy szerzetesrend tag-

ja. E rend „jogi” (teljes jogú) lo-

vagjai sajátos értelemben szerzetesek, és

a hármas fogadalom (szegénység, tiszta-

ság, engedelmesség) szerint kötelesek él-

ni. Istennek szentelt krisztushívõk közös-

ségét alkotják. Több szerzetesrendnek

vannak ún. harmadrendi tagjai (NB. az

elnevezés abból fakad, hogy a szerzetes-

rendek – férfi rendek – elsõ rendû tagjai a

felszentelt papok, másodrendû tagjai a

csak hármas fogadalmat letett szerzetes

testvérek – ilyenek pl. az apácák is – to-

vábbá a szerzetesrend szellemisége sze-

rint élõ világi krisztushívõk, a harmad-

rendi „szerzetesek”, akik szerzetesi foga-

dalmat nem tesznek ugyan, de ígéretet

igen, hogy elkötelezett világi hívõként

életükkel és jó példájukkal a világi élet-

ben elsõrangúan, bátran tanúságtevõ

krisztushívõk lesznek.) 

A máltai lovagrendnek vannak felszentelt

pap tagjai is. Õk is – akárcsak a többi lo-

vag – harmadrendû szerzetesek. Ezek a

„káplánok” – bármely egyházi rangot vi-

selnek is, akárcsak a többi lovag, lehet-

nek ún. jogi lovagok (elsõrendû szerzete-

sek), ha leteszik a hármas szerzetesi foga-

dalmat. Ebben az esetben nem mester

káplánnak és tiszteletbeli konvent káp-

lánnak, hanem valóságos konvent káp-

lánnak nevezik õket. A máltai lovagrend-

nek vannak ún. engedelmességi lovagjai

is, akik a három közül csak egy „fogadal-

mat” (ígéretet) tesznek és ezzel különle-

gesen is elkötelezik magukat a lovag-

rendnek. 

A Máltai Lovagrend minden tagját köte-

lezi a közösségi élet, ami a szerzetesi lét

lényegéhez tartozik. Az egyenruha, a jel-

vények ezt jelképezik, illetve juttatják

folyvást eszünkbe. A lelki közösséget

ápolni kell a közös rendi imádságokkal,

szentmisén való részvétellel, zarándokla-

tokkal, lelkigyakorlatokkal, rekollek-

ciókkal. A máltai lovag számára a vallás

nem magánügy. Vállalnia kell azt, hogy õ

nem akárhogy katolikus, hanem úgy,

ahogyan ezt a lovagrend szellemisége és

törvényei megkívánják. Karitatív tevé-

kenysége sem magánügy, hanem ezt nyíl-

tan, idõbeni és anyagi áldozatokkal is vál-

lalnia kell. 

Röviden: máltai lovagnak lenni nem cím

és rang, hanem szervezett karitatív tevé-

kenység és többlet lelkiség. Ezt újból és

újból tudatosítani kell magunkban, hiszen

csak így tölthetjük be sajátos küldetésün-

ket, a „hit védelmét és a szegények, s be-

tegek gyámolítását”.

Bolberitz Pál

A Máltai Lovag
küldetése
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R
endünk és szövetségünk minden év

májusában Lourdes-ba zarándokol,

Szûz Mária tiszteletében, megjelenésé-

nek igézetében.

1858. február 11-én a 14 éves, súlyos

asztmás Bernadett Soubirous húgával és

barátnõjével száraz fát gyûjteni indult. 

A massabielle-i sziklabarlangnál társai

gyorsan átkeltek a Gave-ba torkolló csa-

torna vizén, mert ágakat és csontdarabo-

kat vettek észre. Bernadett, hogy utánuk

mehessen, harisnyáját kezdi lehúzni,

amikor mintha a szélfuvallat hangját hal-

laná. A fák ágai azonban nem mozdul-

nak. Újabb zajra azonban már a barlang

felé tekint, melynek jobb oldalán egy

vadrózsa ágai csapkodnak. Ekkor egy fe-

hér ruhás, fehér fátylas, fiatal, nagyon

szép hölgyet lát meg, akinek derekán ég-

szín öv van, és egy-egy sárga rózsa a lá-

bán. Fehér rózsafüzért tart a kezében,

amelynek aranylánca van. A hölgy két

kezét széttárva néz rá, Bernadett mélyen

meghatódva áll elõtte, amikor a hölgy ke-

resztet vet, akkor õ is ezt teszi. Rózsafü-

zérét imádkozza, a hölgy int neki, hogy

menjen közelebb hozzá, õ azonban nem

mer. Erre a látomás hirtelen eltûnik. 

Bernadett azt hitte, hogy társnõi is látták

a jelenséget. Megkérdezi õket, de azok

nem értenek semmit. Miután megígérik,

hogy nem mondják el senkinek, elbeszé-

li a jelenést. Az ígéretet nem tartják meg,

így Bernadett nehéz helyzetbe kerül.

Édesapja – ki egy baleset folytán egyik

szemét elveszti – elszegényedett, neki is,

13 éves gyermekként, szolgálólánynak

kell munkát vállalnia, házimunkát vé-

geznie, birkákat õriznie. Családja min-

den feltûnést kerülni akar, így elsõ ízben

eltiltja a barlang látogatásától. Iskolatár-

sai könyörgik ki édesapjától, hogy elme-

hessen a barlanghoz. 

Február 14-én, vasárnap megy ki másod-

szor a barlanghoz, ahol a hölgy újra

megjelenik. Bernadett mély elragadta-

tásba esik, társnõi észlelik a csodát. 

A hölgy július 16-ig 18-szor jelenik meg.

A hölgy néha nyilatkozik, néha szemé-

lyes imádságra tanítja Bernadettet, néha

vezeklésre kéri fel. Forrást mutat, ahol

nem volt forrás, de utána víz tört fel. A

16. jelenés alkalmával, március 25-én,

Bernadett többszöri kérésére, megnevezi

magát: „Én vagyok a Szeplõtelen Fogan-

tatás”.

A jelenések helyszínét kezdetben keve-

sen, aztán százak és ezrek keresik fel.

Bernadettet a jelenések miatt sokszor

zaklatják és kihallgatják. Õ mindig

nyílt, egyszerû, õszinte és türelmes. 

A résztvevõk csak azt láthatták, amit

Bernadett tükrözött vissza. Az egyház

papjai kezdetben kétséggel, aztán egyre

növekvõ hittel fordultak Bernadett felé.

A forrás csodákat hoz létre, természet-

feletti – a mai napig kb. 3300 megma-

gyarázhatatlan – gyógyulást, melyekbõl

66 esetet ismert el az egyház csodaként.

Laurence, tabes-i püspök végül is 1862.

január 18-án hitelesnek ismeri el a jele-

néseket.

Bernadett 1860 és 1866 között a város

menhelyén él és tanul. 1866 júliusában a

Nevers-i Szeretet Nõvérei Társaság ko-

lostorába, a Szent Gildárd kolostorba vo-

nul, ahol fogadalma után, mint ápolónõ

tevékenykedik. 1879. április 16-án, 35

évesen halt meg. Holtestét épségben ta-

lálták meg, mikor 30 év multán felnyi-

tották sírját. Teste most is látható a zár-

datemplom oldalkápolnájában, egy

üvegkoporsóban. 1925-ben boldoggá,

1933-ban szentté avatták. 

Lourdes a rend tagjainak nagy találkozó-

ja. Több ezer máltai rendtag, és a rend

által Lourdes-ba hozott betegek, öregek

és gyámoltalanok találkoznak itt a Rend

jelszavának jegyében: „tuitio fidei, obse-

quium pauperum”. A rend nagymestere,

Frá Andrew Bertie, a rend egész vezér-

kara, a perjelek, szövetségi elnökök

mind együtt imádkoznak, körmeneteken,

rendezvényeken, megemlékezéseken

vesznek részt, emlékeznek Máriára, Is-

ten anyjára, aki 149 évvel ezelõtt megje-

lent egy egyszerû parasztlánynak, hogy

üzenjen az emberiségnek Istenrõl, fiáról

Jézusról és a Szentlélekrõl. Ave Mária.

O’sváth György
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� Sarród – Lelkigyakorlat a szeretet-

rõl

Immár ötödször került megrendezésre

a Máltai Lovagrend lelkigyakorlata dá-

mák részére Sarródon Kárpátiné Ugron

Anikó kitûnõ rendezésében március 2-

tõl 4-ig a Fertõd–Hansági Nemzeti

Park központjában, amelyen tizenhatan

vettek részt. Az elõadásokat Pásztor

Lorenzo atya, felvidéki máltai káplán

tartotta, a téma XVI. Benedek pápa el-

sõ enciklikája volt: Deus caritas est –

Az Isten szeretet. Lorenzo atya a nõk

szemszögébõl világította meg ezt a

sokrétû, gyönyörû témát, amellyel a

Szentatya tudtunkra akarja hozni, hogy

a Jóisten szeretetével milyen nagy

ajándékot kaptunk a Teremtõtõl. Ezzel

az ajándékkal nekünk kell gazdálkod-

nunk és embertársainknak is továbbad-

nunk. 

� Ispotályosi konferencia, Párizs

Március 16–17-re, Párizsba hívta össze

Albrecht Freiherr von Boeselager, a ren-

di fõispotályos az európai szövetségek

ispotályosait az éves beszámoló megtar-

tására, eszmecserére és a következõ ti-

zenkét hónap programjának egyezteté-

sére. Ismertették a 2008. évi lourdes-i

jubileumi zarándoklat elképzeléseit,

melyeket a lourdes-i püspökkel már

egyeztettek, és ahol a Máltai Lovagren-

det felkérték egy nemzetközi zarándok-

lat megszervezésére. 

Szó esett a november 30-tól december

2-ig Bécsben megrendezésre kerülõ kö-

zép- és kelet-európai konferenciáról,

ahol ennek a területnek a munkáját egy

nemzetközi fórum elõtt mutatják be. E

konferenciára elõkészítõ megbeszélése-

ket az elmúlt évben Budapesten már tar-

tottak. Az MMSz errõl egy külön beszá-

molót készít. 

� 72 óra kompromisszumok nélkül

Március második hetében a magyaror-

szági civil keresztény szervezetek ren-

dezésében került sor az ifjúság felelõs-

ségvállalását a rászorultakért, a fiatalo-

kért, lakókörnyezetükért, a szolidaritás-

érzék fejlesztését célzó rendezvénysoro-

zatra. 72 óra lehetõséget biztosítottak a

keresztény karitatív szervezetek a vál-

lalkozó fiatal önkéntesek számára, hogy

megismerkedjenek és némi tapasztalatot

szerezzenek a szociális és ökológiai te-

rületeken végzendõ önkéntes munkák-

ban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

által felkínált szolgálati lehetõségekre

összesen 68 fiatal jelentkezett (Eszter-

gom, Kecskemét, Budapest játszóterek

és utcai szolgálat, Siófok, Tata és Tata-

bánya), akik kreatívan, lelkesen és nagy

empátiával végezték a rájuk bízott fel-

adatokat. Reméljük, õk is gyarapítani

fogják az állandó máltai önkénteseink

sorait.

� Észak-amerikai delegáció lelkigya-

korlata

Az észak-amerikai delegáció március

23–25-én tartotta éves magyar nyelvû

lelkigyakorlatát a Staten Island-i (New

York város) Mount Manresa jezsuita lel-

kigyakorlati központban, Hesz Dénes

atya vezetésével. A lelkigyakorlat témá-

ja az isteni erények: a hit, a remény és a

szeretet volt. Tíz rendtag és meghívott

környékbeli magyar katolikus résztve-

võje volt a nagy sikerû lelkigyakorlat-

nak. A lelkigyakorlat alatti szentmisén

megemlékeztek a közelmúltban, február

26-án elhunyt Chopey Nicholas lovag-

társunkról, és méltatták odaadó munkás-

ságát – legutóbb mint ispotályos – a de-

legációban. A vasárnapi szentmisén

Szövetségünk alelnöke, báró Bakách-

Bessenyey Ferenc átadta Megyesy Jenõ

lovagtársunknak a felvételi okiratot.

Ugyanakkor 15 magyar cserkész vett

részt a Sándor István lovagtársunk által

rendezett kétnapos lelkigyakorlaton

Badgyinszki Ágoston atya vezetésével.

A két csoport együtt étkezett és együtt

ünnepelte a szombati szentmisét. Mind

a két ferences atya népszerûségre tett

szert a lelkigyakorlat vezetésével. 

� Virágvasárnapi élelmiszergyûjtés,

Tokaj

Tízéves hagyományunknak megfelelõ-

en a csoportunk ebben az évben is meg-

rendezte a virágvasárnap elõtti szomba-

ton nagyböjti gyûjtési akcióját. Március

31-én 7–11 óra között a négy legforgal-

masabb tokaji élelmiszerbolt elõtt tartós

élelmiszert gyûjtöttünk a környezetük-

ben élõ, szükséget szenvedõ emberek-

nek. A kapott adományokból 48 darab

6–8 kg-os csomag készült, melyeket

még húsvét elõtt elvittünk a szegény

családok otthonába. A gyûjtésben, cso-

magok összeállításban 16 máltai tag vett

részt. Az adományokért, a segítõk mun-

kájáért Istennek legyen hála!

� Áprilisi tanácsülés, április 13.

A régi hagyományt követve a tavaszi

lelkigyakorlatot megelõzõen került sor

idei elsõ tanácsülésünkre a Fortuna ut-

cában. A résztvevõk elõször az elnöki,

majd a kancellári és ispotályosi beszá-

molókat hallgatták meg és fogadták el.

Elnök urunk szokásos tagoltságban

Naptár – mi történt
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(Tuitio fidei és obsequium pauperum)

foglalta össze a szövetség tevékenysé-

gét az elmúlt, 2006. õszi (október 21.)

tanácsülés óta. A delegátusi beszámolók

részletes képet adtak hazánktól távol

élõ rendtagjaink igen sokirányú tevé-

kenységérõl. Határozott a tanács váro-

mányosaink próbaidõre bocsátásáról,

valamint próbaidõseink felvételre való

elõterjesztésérõl. Követve a központi

irányelveket, 5 új jelöltünk mellé

tutorokat választottunk, akiknek felada-

ta a próbaidõ alatt segíteni és irányítani

felkészülésüket.

Az ülést bensõséges ünnepség szakította

meg, melynek keretében dr. Nyáry Gál

rendtársunk átvehette a már régóta meg-

érdemelt rangemelését igazoló tiszteleti

nagykeresztet. Az ülést záró napirendi

pontokban szövetségünk egyre nehezeb-

bé váló anyagi helyzetérõl és az ezt meg-

oldó, vagy legalábbis enyhítõ lehetõsé-

gekrõl tárgyalt a tanács. A befejezõ ima

után a résztvevõk Esztergomba indultak

a lelkigyakorlatra.

� Szövetségi lelkigyakorlat

A 2007. április 13–15. között Eszter-

gomban, a Szent Adalbert Képzési, Lel-

kiségi és Konferencia-központban tartott

lelkigyakorlat vezetõje fõtisztelendõ

Székely János rektor atya volt. A lelki-

gyakorlat témája: „Magyar szentjeink”.

A négy elmélkedés egyike Szent Erzsé-

betrõl – Erzsébet év lévén – központi té-

ma volt. Boldog Apor Vilmosról, boldog

Batthyány-Strattmann Lászlóról és bol-

dog Salkaházy Sáráról szóltak a további

elmélkedések.

A lelkigyakorlaton elnöki kollokviumot

tartott O’sváth György, a MMLSz elnöke.

A lelkigyakorlaton 45 rendtag vett részt

hozzátartozóikkal és kis csoport johanni-

ta vendég Bánffy Miklós kommendátor

vezetésével. Összesen 75-78 résztvevõje

volt az igen jól sikerült rendezvénynek.

� Máltai sportnap, Gyõr

A gyõri MMSz Gondviselés Háza április

20–21-én, immár 10. alkalommal ren-

dezte meg a Sérült Emberek Játékos

Sportnapját. A kétnapos programsoroza-

ton 500 fogyatékkal élõ gyermek és fel-

nõtt vett részt, akik 5 megyébõl 21 csa-

pattal érkeztek Gyõrbe, hogy egy vidám,

játékos találkozás keretében szurkolja-

nak egymás sikeréért. A mozgássérült,

látássérült, hallássérült és értelmileg

akadályozott versenyzõk asztalitenisz,

kosárra dobás, lengõteke, sorverseny,

úszás, sakk és labdaügyességi verse-

nyekben mérhették össze ügyességüket.

A legifjabb versenyzõ 8 éves, a legidõ-

sebb 60 éves volt. A rendezvényt 26 cég,

szervezet támogatta.

� Intézményátadás, Ajka

Április 26-án felavatták és átadták Ajkán a

Gondviselés Házát, melyben hajléktala-

nok nappali melegedõje kezdte meg mû-

ködését. A városban élõ 70-80 fõ hajlékta-

lan számára nyújt az intézmény menedé-

ket, tisztálkodási, mosási, pihenési lehetõ-

séget, alkalmanként étkezéssel. Az avatás

szentmisével kezdõdött, melyet Kozma

Imre atya, a szeretetszolgálat elnöke ce-

lebrált, majd Schwartz Béla polgármester

méltatta a szeretetszolgálat tevékenységét

és adta át használatra az épületet.

� Mindszenty-emlékmise május 5.

szombat, Esztergom

A gyönyörû misén a kancellár és a ma-

gyar delegátus vezetésével 7 fõs delegá-

ciónk vett részt és hallgatta meg Õexcel-

lenciája Márfi Gyula veszprémi megyés

püspök úr megható, de egyben igen nagy

összefogásra és bátorságra buzdító be-

szédét. A szentmisét követõen Õexcel-

lenciája dr. Erdõ Péter bíboros úr foga-

dást adott, ahol alkalmunk volt vele és

számos más egyházi, valamint világi ve-

zetõ személyiséggel beszélgetni.

�� Lourdes-i zarándoklat

Az idei évben is május elsõ hétvégéjén

került sor a hagyományos nemzetközi

lourdes-i máltai zarándoklatra. 18 beteg,

két orvos, a lelki vezetõink és 32 beteg-

kísérõ vett részt a programon.

A lovagrend tagjai mellett a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar

Caritas munkatársai is lehetõséget kap-

tak a szolgálatra. O’sváth György úr, az

MMLSz elnöke a szövetségek elnökei-

vel folytatott tárgyalásokat a zarándoklat

ideje alatt. A zarándoklat lelki vezetõje,

dr. Bolbelitz Pál rendi káplán, segítõje

Pásztor Lorenzo atya, aki a felvidéki

máltaiakat is képviselte. Velünk jött még

Weisz János felszentelés elõtt álló diakó-

nus, aki a lelki megerõsítés mellett ren-

geteg színt, kedvességet és vidámságot

hozott a betegek közé. A közös nemzet-

közi máltai program a többi rendi zarán-

dokcsoporttal 3 napon keresztül zajlott.

5



�A rend nemzeti ünnepe 

A Szuverén Máltai Lovagrend Magyaror-

szági Nagykövetsége a rend nemzeti ün-

nepének megemlékezését 2007. június

21-én (csütörtökön) 17 órakor tartja a

Hadtörténeti Múzeum márvány termé-

ben.

� A Magyarországi Delegáció közgyû-

lése 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségé-

nek Magyarországi Delegációja ünnepi

közgyûlését és a Keresztelõ Szent János-

nap ünnepi fogadását 2007. június 23-án

17 órától tartja a Fortuna utcai rendház-

ban.

� Az Észak-amerikai Delegáció köz-

gyûlése 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségé-

nek Észak-amerikai Delegációja június

23-án tartja éves közgyûlését Washing-

tonban. A gyûlést követõen szentmise és

Keresztelõ Szent János-napi fogadás lesz

a tagok, családtagok és vendégek részére.

��A nemzetközi nyári tábor

Idén is megrendezésre kerül a Máltai Lo-

vagrendi Ifjúsági Mozgássérült Tábor au-

gusztus 11–18-ig, amelynek a svájci

Champéry ad otthont. A magyar csapat

nagyjából összeállt, a szervezés össze-

hangolt munkája folyik. Idén Pályi

Felicia lesz a csapatvezetõ, a MMSz bu-

dapesti ifjúsági vezetõje. Velük egy

busszal utazik három kassai lány, mint

csapattag, illetve kilenc Erdélyben élõ

magyar. Az út hossza miatt odafelé és

visszafelé is Innsbruckban éjszakáznak,

ahol remélhetõleg még kisebb városné-

zésre is lesz lehetõség. 

�Az erdélyi Közép-európai Mozgássé-

rült tábort június 23–30. között Elõ-

patakán tartják meg.

� A Szent István napi ünnepségek 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Elnöki Kollokviumát 2007. augusztus 19-

én 16 órakor tartja, utána 19 órakor Szent

István-napi fogadás. Augusztus 20-án 17

órakor lesz az ünnepi szentmise és utána

a Szent Jobb körmenet. (A részvételre vo-

natkozó információkat körlevélben fog-

juk megadni.)

� Üdülési lehetõség Tiszaörsön 

A Szeretetszolgálat tagjai, munkatársai,

önkéntesei és a családtagok számára in-

gyenes, illetve kedvezményes üdülési le-

hetõséget biztosít Tiszaörsön, az MMSz-

üdülõben. Saját szervezésû táborok, lelki-

gyakorlatok, találkozók számára is ideális

hely, mely elõzetes egyeztetés alapján

igénybe vehetõ. Érdeklõdni és jelentkezni

lehet Henn Erzsébetnél az MMSz Orszá-

gos Központjában. Tel.: 1-3914-700, fax:

1-391-4728, e-mail: magis@maltai.hu.

Ez idõ alatt a rendi nyitó szentmisén, az

új zarándok kísérõk fogadásán, a

Praiere-en tartott szabadtéri szentmisén,

az esti fáklyás szentségi körmeneten túl

számtalan alkalom nyílott arra, hogy ta-

lálkozzunk a többi nemzet máltai képvi-

selõivel. Fr. Andrew Bertie nagymester a

zarándokkórházban (Accueil-ben) vé-

giglátogatta a betegeket, ez alkalommal

emlékérmeket kapott minden beteg és

zarándok.

A Lovagrend tagjai részérõl minden al-

kalommal hatalmas erõpróbát jelent a

szervezés, a finanszírozás, az utaztatás és

az ellátás lebonyolítása. Köszönet illeti

mindazokat, akik részt vállaltak abban,

hogy zarándoklatunk elérje a célját. 

� A köztársasági elnök Fertõdön

Május 14-én a köztársasági elnök úr egy

környezetvédelmi program apropóján

találkozott Földváryné Istvánffy Eszter-

rel, az MMSz fertõdi intézményvezetõ-

jével. Ezalatt az elnök felesége és kísé-

rete meglátogatta az MMSz fertõdi

idõsgondozó intézményt, melyrõl a leg-

nagyobb tisztelettel és elismeréssel nyi-

latkoztak. Mindketten rendkívül elége-

detten szóltak az MMSz tevékenységé-

rõl, különösen kiemelték a szeretetszol-

gálatnak a magyar szociális ellátórend-

szerben betöltött kiemelkedõ szerepét, a

régióban megvalósuló szerepvállalását

és a csoport esetében a sugárzó lelküle-

tet és hangulatot, mellyel mindennapi

teendõiket végzik.

� Pro Caritate díjat kapott Várkonyi

Lászlóné, az MMSz tokaji csoportjá-

nak tagja a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium által meghirdetett esély-

egyenlõség napján. Az elismerést a fo-

gyatékkal élõkért, ill. a bentlakásos in-

tézményben nevelkedõ gyermekekért

végzett ápolási-gondozási munkájáért

kapta.

Naptár – mi várható? MÁ LTA I HÍ R E K 2007. június
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A
közelmúltban egy súlyos szívmû-

téten estem át és az orvosok hosz-

szabb rehabilitációt tartottak szükséges-

nek. Erre nemcsak fizikai szempontból

volt szükségem, hanem lelkileg is, ami

azért is indokolt volt, mert ez volt életem

elsõ kórházi, sõt orvosi beavatkozása,

mely életforma-változást is igényelt.

Elég nagy aggodalommal néztem a jövõ-

be, hogyan fogok megbirkózni ezzel a

feladattal úgy,  hogy ne terheljem csalá-

domat, és minél elõbb visszataláljak a

hétköznapok megszokott folyamatába.

Ekkor jött a Szûzanya gondviselésszerû

meghívása, amit a Máltai Lovagrend

közvetített, s amely lehetõvé tette, hogy

Lourdes-ba menve megkapjam azt a ke-

gyelmi és fizikai támogatást, amely

meggyorsította visszatérésemet az

egészséges emberek társadalmába.

Lourdes-ban belekerültem egy olyan

légkörbe, amelyrõl nem tudtam, hogy a

mai durva, anyagias világban létezik.

Ahol a segítség természetes, ahol a gon-

dosság és a kedvesség mindennapos,

ahol az imádságos élet nincs bezárva a

templomba, hanem állandóan ható élet-

forma. Ez az igazi tevékeny szeretet jel-

lemzi a Máltai Lovagrendet.

Jó volt érezni azt a mindenre kiterjedõ

gondosságot, ami nagymértékben hozzá-

járult a gyógyuláshoz szükséges békés

és nyugodt légkörhöz.

Hatalmas élmény volt a szentmiséken, a

keresztúton, a körmeneteken, különösen

a gyertyás körmeneten való részvétel, a

fürdés, a közös imádkozások, ahol szin-

te tapintható volt a kegyelem állandó je-

lenléte és kiáradása!       

Rendkívül hálás vagyok a Szûzanyának

a kapott lehetõségért és kegyelmi aján-

dékaiért! Nagyon köszönöm a Máltai

Lovagrendnek, hogy részt vehettem ezen

a számomra is gyümölcsözõ zarándokla-

ton, amely felejthetetlen, nem múló lelki

élményt jelent.

Szekér Kálmán

2007. június MÁ LTA I HÍ R E K Máltai élet
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Adjuk vissza Isten „elrabolt” dicsõ-

ségét! 

„A kígyó ravaszabb volt, mint a föld

minden állata, amelyet az Úr Isten al-

kotott. Azt mondta az asszonynak: Mi-

ért parancsolta meg nektek Isten, hogy

a kert egyetlen fájáról se egyetek? Az

asszony azt felelte neki: A kertben levõ

fák gyümölcsébõl ehetünk. Hogy azon-

ban a kert közepén levõ fa gyümölcsé-

bõl ne együnk, és hogy ahhoz ne nyúl-

junk, azt azért parancsolta meg nekünk

Isten, hogy meg ne találjunk halni. A

kígyó erre azt mondta az asszonynak:

Dehogyis haltok meg! Csak tudja Is-

ten, hogy azon a napon, amelyen arról

esztek, megnyílik a szemetek, és olya-

nok lesztek, mint az Isten: tudni fogjá-

tok a jót és a rosszat!”

Az ember õsi vágyát igazolja az a nyo-

morúságos kísérlet, hogy istenné vál-

jon. Ez a történelem során mindig ka-

tasztrófákhoz vezetett, embermilliók

leírhatatlan nyomorához, halálához. 

Manapság is nagy veszélyt jelentenek

az emberiségre azok, akik istentelen

ideológiák felhasználásával a világ

urai akarnak lenni a földi paradicsom

ígéretét hangoztatva. Arcátlanul hajto-

gatják a boldogító célt, az emberek jó-

létét, ami Isten nélkül, sõt Isten ellené-

re elérhetõ. 

Jézus az utolsó vacsorán, miután az

áruló kiment, így szólt: „Most dicsõül

meg az Emberfia, s az Isten is megdi-

csõül benne.” (Jn. 13,31) 

A megdicsõülés (dicsõség) hatalmat,

tisztességet jelent, ami csak Istent ille-

ti meg. A Fiút is az Atya dicsõíti meg,

ami azt jelenti, hogy az Atya a menny-

ben és a Fiú a földön szorosan össze-

tartoznak. Az Atya a Fiúban vált látha-

tóvá, és általa érkezett üdvösség a

földre. 

A tanítványok minden értetlenségük

ellenére nem mehetnek oda, ahová Jé-

zus készül. Nincs mód, lehetõség az

ember számára, hogy olyan bensõséges

kapcsolatba kerüljön Istennel, mint a

Fiú. 

A dicsõség az Istené, Aki teremtõ ha-

talmával létünk kezdete, megváltó sze-

retetével újjászületésünk záloga. A vi-

lág az õ kezében van, de ránk bízta a

földet, hogy Isten elõtti felelõsséggel

gondozzuk, formáljuk és alakítsuk. Az

Isten szeretetétõl sem szakíthatja el

senki az embert, de egymásra is bízott

bennünket, hogy úgy szeressük egy-

mást, ahogy õ Krisztus Jézusban szere-

tett minket. 

Teremtsük meg a földön a szeretet

kultúráját!

Jézus az utolsó vacsora termében, mi-

elõtt asztalhoz ülne övéivel, szereteté-

nek nagy jelét adja, megmossa tanítvá-

nyainak a lábát, és azt mondja, hogy ti

is ezt tegyétek egymással. 

„Új parancsot adok nektek: szeressétek

egymást! Amint én szerettelek titeket,

úgy szeressétek ti is egymást. Arról

tudják majd meg, hogy tanítványaim

vagytok, hogy szeretettel vagytok egy-

más iránt.” (Jn. 13, 34-35) 

Amikor a világba lépünk, s mielõtt sze-

mélyesen vétkeznénk, már beleszövõ-

dünk egy olyan világba, amelyben léte-

zik a gyûlölködés, hazugság, képmuta-

tás. Jézus éppen azért jött, hogy a bûn

hálózatával szembeállítsa a szeretet há-

lózatát. „Ahogy engem szeretett az Atya,

úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok

meg szeretetemben.” (Jn. 15,9). 

A szeretet az Atyától indul ki. Az Atya

szereti Krisztust, Krisztus szereti tanít-

ványait, s a tanítványoknak szeretniük

kell egymást. Ezzel záródik be az

„áramkör”, és világosság árad a világ-

ra. Az elsõ keresztény közösségek is-

mertetõjele volt ez a világosság. „Néz-

zétek, hogy szeretik egymást!” És egy-

re többen csatlakoztak hozzájuk. 

A szeretetnek nincs feltétele. 

Mi emberek általában értékelõ szere-

tettel szeretjük egymást, mert az a má-

sik ember olyan, amilyen… mert, hoz-

zánk tartozik… mert, fontos nekünk…

mert, esetleg közös céljaink, program-

jaink vannak. Mindez fontos lehet és

jelenti az ember érzelmi és közösségi

kultúráját, de Isten másképpen szeret.

„Isten szeretete abban nyilvánult meg

irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a

világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a

szeretet. Nem mintha mi szerettük vol-

na Istent, hanem mert õ szeretett min-

ket.” (1 Jn. 4,9) Egy sajátos fordulattal

a lelki írók ezt így fejezik ki: Isten

elõbb szeretett! Isten szeretete tehát

ajándék. A lélektan szakavatott meste-

rei is állítják, hogy a szeretet nem kül-
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sõ magatartás dolga, amit be lehet gya-

korolni, hanem ajándék. Aki gyermek-

ként átélte egy családban, hogy szere-

tik, abban kialakul egy belsõ iránytû,

ami megmutatja a helyes utat a másik

emberhez. Az egymás iránti szeretet Is-

ten szeretetében gyökerezik, vagy

amint Szent János mondja, az Igen-

ben, amit Isten mond az emberre. Jézus

parancsát: „Szeressétek egymást,

amint én szerettelek titeket” ígéretként

is hallhatjuk: tudtok szeretni, mert Is-

ten szeret titeket. 

Mindent összegezve mondhatjuk: a

szeretet kultúrája a feltétel nélküli

ajándékozás! Szomorú volna a világ,

ha csak a bûnben volnánk szolidárisak.

Jézus éppen azért jött, hogy a bûn há-

lózatával szembeállítsa a szeretet háló-

zatát. Hogy, amikor a világra jövünk,

már szeretet várjon bennünket, és amíg

az iskolában megtanulunk írni, olvasni

és számolni, addig az egyházban tanul-

junk meg keresztény módon szeretni,

ami Isten szeretete bennünk.

Kozma Imre

9

Az Észak-Alföldi Régióhoz Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye tartozik. A területen

18 máltai csoport végez odaadó lelkiisme-

retes munkát. Régiónk területén a szociá-

lisan hátrányos helyzet minden tényezõje

az országos átlagtól magasabb százalék-

ban van jelen, és az elmúlt évekhez viszo-

nyítva az adományt kérõk száma nem

csökken, hanem folyamatosan emelkedik.

Ezért fontos feladatunk a szervezetünkhöz

forduló emberek természetbeni adomá-

nyokkal való segítése. Minden csoport

mûködtet krízisirodát, Debrecenben a hét

minden munkanapján, 9 órától 17 óráig

fogadják a krízishelyzetben élõ embereket

és a lakosság által felajánlott adományo-

kat. Ma a városban ezt a támogatási rend-

szert csak a szervezetünk végzi. Csoport-

jaink tevékenysége minden esetben túl-

nyúlik az adott település határain, ami sze-

mélyes segítséget, vagy önkormány-

zatokon és más civil szervezeteken ke-

resztül az adományok eljuttatását jelenti.

A területen minden csoport kiemelt hang-

súlyt fektet a hátrányos helyzetben élõ

gyermekek és családjaik életminõségének

javítására. Rendszeresek a nyári táborok,

kirándulások, kézmûves foglalkozások,

felvilágosító elõadások, gyermeknapi és

karácsonyi programok, korrepetálások. A

területrõl nyolc csoport kapcsolódik be a

Hangyaboly programba. A debreceni cso-

port a hétvégi gyermekétkeztetést 1997-

ben kezdte el és az önkormányzat támoga-

tásával a mai napig is végzi, így 110 gyer-

mek részesül az ellátásban. A rászoruló

gyermekek családjait is rendszeresen tá-

mogatjuk természetbeni adományokkal.

Ifjúságunk jelentõs része a felnövõ „ete-

tett” gyermekekbõl tevõdik ki. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Észak-Alföldi Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Észak-Alföldi Régió 

Központ: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 24/A.

Tel.: 06-62/531-785 Fax: 06-62/416-093

e-mail: fodor.a.pleb@axelero.hu

Régióvezetõ: Fodor András

Régiótitkár: Sipos Béláné

Email: debr@t-online.hu

Észak-Magyarországi Régió, 

Észak-Alföldi Régió, 

Dél-Alföldi Régió, 

Közép-Magyarországi Régió, 

Nyugat-Dunántúli Régió, 

Közép-Dunántúli Régió, 

Dél-Dunántúli Régió
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Bemutatkozások

Tombor Sándor – az MMSz alelnöke

1951-ben szü-

lettem egy négy

fiúgyermekes,

keresztény el-

kötelezettségû,

értelmiségi csa-

lád harmadik

gyermekeként.

1969-ben érett-

ségiztem, 1972-

ben fõiskolai, majd 1979-ben egyetemi

diplomát szereztem a Budapesti Mûszaki

Egyetem Építõmérnöki Karán. 1975-ben

nõsültem, feleségem Zsuzsanna egész-

ségügyi szakoktató. Négy gyermekünk

született. 1981-ben kerültünk a Zugligeti

Szent Család Plébánia közösségébe. Ez a

közösség, a maga hihetetlenül gazdag,

színes világával, hitet sugárzó erejével,

akkori vezetõje, Kozma Imre atya kariz-

matikus egyéniségével meghatározó lett a

további életünkre minden tekintetben.

Szakmai pályámat építõmérnökként a

közlekedés területén különbözõ feladat-

körökben töltöttem. 18 évig a Közleke-

déstudományi Intézetben dolgoztam.

1990-ben kerültem az akkori Közlekedé-

si, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium-

ba, miniszteri tanácsosként. 1993 és

2000 között az útügyi adminisztráció kü-

lönféle intézményeiben dolgoztam veze-

tõ beosztásban. 2000–2002 között a

Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

közigazgatási államtitkára voltam. A

2002-es kormányváltást követõen az

építõipari-kivitelezési szakmában dolgo-

zom. 2005 óta saját mérnöki irodámat

vezetem. 

Zugligetben, alapítása óta részt vettem a

szeretetszolgálat munkájában. Az MMSz

alelnöki tisztséget 1994 óta töltöm be. 

A lovagrendbe 2001-ben léptem be. 

Bársony Csaba – MMSz országos if-

júsági vezetõ

1 9 6 4 - b e n

s z ü l e t t e m

C s o r n á n .

Szüleim ha-

m a r o s a n

Gyõrbe köl-

töztek, ott

nõttem fel. 

A budapesti

K e r t é s z e t i

Egyetemen

szereztem diplomát. 11 évig az egyete-

men oktató-kutatóként dolgoztam. Je-

lenleg növénytermesztési és tápanyag-

utánpótlási szaktanácsadóként tevé-

kenykedem fõállásban. 1988-ban nõsül-

tem, öt gyermeket nevelünk.

Egyetemistaként Zugligetbe jártam hit-

tanórákra Kozma Imre atyához. Már a

legelsõ plébániára érkezõ adományt

szállító kamion lerakodásában részt

vettem, és azóta igyekszem segíteni a

máltai munkát. Országos ifjúsági veze-

tõként azt látom, hogy csak azokon a

helyeken megy az ifjúsági munka, ahol

az idõsebbek felkarolják a fiatalokat,

ahol bevonják és segítik õket a szolgá-

latban, ahol nem féltik a fiataloktól a

saját lehetõségeiket, hanem új és újabb

utakat találnak az egyre inkább elsze-

gényedõ és szeretetre szoruló emberek

felé. Támogatás híján csak erõlködés-

nek, lázadozásnak tûnik a fiatalok

szárnybontogatása. Mások szolgálatára

is nevelni, tanítani kell a fiatalságot. 

A Szeretetszolgálat jövõje azon múlik,

hogy mennyire tudjuk az ifjúságot be-

vonni a munkába, és milyen hatékony-

sággal tudjuk megtanítani õket a szol-

gáló szeretet útján járni.

A régióban több csoport nagy figyelmet

fordít az idõs emberek megsegítésére na-

pi ügyeik intézésében, otthonápolásban

és a lelki gondozásukra is odafigyelnek.

Öt helyen mûködik gyógyászati segéd-

eszközök kölcsönzése, hogy a betegek

ápolását a hozzátartozók számára

könnyebbé tegyék. Évek óta folyamatos

program a gyimesfelsõloki gyermekek

megajándékozása. Karácsonykor önkén-

teseink személyesen viszik el és adják át

részükre az élelmiszert és édességet tar-

talmazó csomagokat.

A területen mûködõ csoportok kiemelke-

dõ programjai:

– városi szintû gyermekrajzpályázat meg-

szervezése és megvalósítása,

– fogyatékos gyermekek táboroztatása,

– fiatalkorúak javítóintézetével való kap-

csolattartás (börtönmisszió),

– önkormányzat által nyújtott támogatás

(anyagi) szétosztása a rászorulók között,

– létavértesi kisebbségi szervezet prog-

ramjainak megvalósításában való

együttmûködés,

– máltai tagok és önkéntesek közös ima-

órákon, miséken és zarándok utakon va-

ló részvétele.

A régiónkban jelenleg két (quasi) intéz-

mény mûködik:

Debrecenben mûködik a Máltai Szakren-

delõ, ahol általános belgyógyászati, gyer-

mekgyógyászati és ideggyógyászati szak-

rendelés folyik. A rendelõben sok határon

túli (Kárpátalja, Erdély) beteget látnak el.

A szakrendelõben segítséget kapnak a

gyógyszerüket kiváltani nem tudók: egy-

részt a behozott gyógyszerekbõl, másrészt

a kiváltás támogatásával. A rendelõ OEP-

finanszírozású.

A Máltai Játszótér 2004. júniusától mûkö-

dik Debrecenben, nem önálló intézmény-

ként, hanem a várossal kötött megállapo-

dás alapján. 50%-ban (5 millió forintig) a

város finanszírozza, a többit támogatók

segítségével biztosítjuk, amióta a közpon-

ti támogatás megszûnt.
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Chopey Nicholas

Chopey Nicholas graciális lovag 2007.

február 26-án az Amerikai Egyesült Ál-

lamok New Jersey államában hosszan

tartó betegség után

visszaadta lelkét te-

remtõjének.

Chopey Nicholas

Chopey (Csopey)

Miklós és Keshelak

Alice fia, New

Yorkban, 1932. december 22-én szüle-

tett. Apja az elsõ világháborúban tüzér-

tisztként szolgált. A háború után az

USA-ba vándorolt ki, követte szüleit,

mivel Nicholas nagyapja, Chopey Gá-

bor, mint görög katolikus pap szolgált

Pennsylvaniában és Ohióban. Nicholas

és testvére az USA-ban nõttek fel.

Nicholas a virginiai egyetemen ve-

gyészmérnöki diplomát szerzett, s a

New York Universityn szerzett egy köz-

gazdagsági „Master’s” oklevelet. Az

Egyesült Államok légierejénél, mint

fényképfelderitõ tiszt szolgált Japánban.

Utána az Exxon olajtársaságnál helyez-

kedett el mérnöki munkakörben New

Yorkban. Az utóbbi években szakfolyó-

irat fõszerkesztõként mûködött a

McGraw-Hill kiadó „Chemical Engi-

neering” címû lapnál. Az amerikai gö-

rög katolikusság szervezetében eucha-

risztikus, kórházszolgálati és öregellátá-

si tevékenységet folytatott.

1989-ben lépett be a Máltai Lovagrend-

be. 1995-tõl 2004-ig az Észak-amerikai

Delegációnak titkára s 2005-tõl ispotá-

lyosa volt. 2006-ban a delegáció taná-

csába választották be. Odaadó munkás-

ságért 2005 júniusban az „Apor Vilmos-

érdemérem” ezüst fokozattal lett kitün-

tetve. Felesége Katherine, négy fia,

Nicholas és John és családjai, valamint

Michael és James gyászolják. R.I.P.

Melczer Aladár

Eperjesi és Kelle-

mesi Melczer

Aladár kegyelmi

lovag  2007. ápri-

lis 3-án, a pilisvö-

rösvári Szent Er-

zsébet Otthonban

a szentségekkel megerõsítve visszaadta

lelkét teremtõjének. Aladár a rendszer-

váltás után költözött vissza Magyaror-

szágra. 2000-ben lett rendtag, és a Ma-

gyarországi Delegációban példamutató-

an teljesítette a máltai élet rendtársi kö-

telezettségeit. 

Melczer Aladár 1929. július 4-én szüle-

tett Budapesten. Borsod megyei család-

ból származott, de már a budapesti Pia-

rista Gimnáziumban érettségizett. Szüle-

it kitelepítették, majd a kitelepítés és

munkaszolgálat után lovászként dolgo-

zott, mivel õ sem kerülhetett be az egye-

temre. Évekig csak útépítésnél vagy al-

kalmi munkásként tudott elhelyezkedni.

Az 1956-os forradalmi tevékenysége

miatt Németországba menekült. A bonni

egyetemen 1963-ban szerzett közgazda-

sági diplomát, majd könyvvizsgálói, re-

vizori, gazdasági vezetõi beosztásokban

tevékenykedett. Elõször a Burg Kastl-i

Magyar Gimnázium gazdasági osztá-

lyán, majd egy kölni gazdasági tanács-

adó cégnél volt állásban. Évtizedekig te-

vékenykedett az emigráció politikai ve-

zetõségében, valamint a magyar egyház-

községben és a cserkészet szervezésé-

ben. Számos németországi, magyar szer-

vezetben (egyházi és világi területen)

vállalt vezetõi feladatokat és ezeket igen

aktívan és eredményesen teljesítette,

melynek elismeréséül 1994-ben a köz-

társasági elnök a Magyar Köztársasági

Érdemrend kiskeresztjével tüntette ki. 

Feleségét a német máltaiak lourdes-i za-

rándoklatán ismerte meg. Két leánya is

gyászolja.

Melczer Aladár az utóbbi években be-

tegsége és komoly mûtétje ellenére is

aktívan vett részt a rendi eseményekben

és rendszeresen látogatta idõs, beteg

rendtársainkat. Köszönet érte. R.I.P.

Nemes Ferenc

Gróf Hídvégi és

Oltszemi Nemes

Ferenc tiszteleti lo-

vag 2007. március

18-án Bécsben a

szentségekkel meg-

erõsítve távozott az

örök hazába. Ferenc a rendszerváltás

után kapcsolódott be aktívan az újjá ala-

kuló Magyarország életébe és 1992-ben

lépett be rendünkbe.

Nemes Ferenc 1933. december 21-én a

nyitrai Komjáton született. Fiatalon kel-

lett megtapasztalnia a kommunista re-

zsim megtorlásait, családja kitelepítését

és az ÁVH börtöneit. 1956 decemberé-

ben Ausztriába menekült, itt kezdett új

életet és épített új családi otthont. Négy

gyermeket nevelt fel. A rendszerváltás

után nagy energiával és kitartással kezd

„új” magyarországi életbe, Kunhegye-

sen visszaszerzi családi birtokait, ahol új

otthon alakított ki és jó kapcsolatokat

ápolt a helyi lakossággal.. Rendtagként

feleségével együtt Bécsben és a Magyar

Delegációban is aktívan vett részt a szö-

vetség életében. R.I.P.

Búcsúzunk
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A
Máltai Lovagrend zarándoklatot

hirdetett meg a Szentföldre. 

A szervezést a nemzeti máltai szerveze-

tek önállóan végzik, de csatlakozunk a

rendi központ által szervezett program-

hoz, amely szerint október 6-án Bethle-

hemben, október 7-én Jeruzsálemben  és

október 9-én a Genezarethi-tónál lesz

szentmise a nagymesterrel és a nemzeti

szövetségek rendtagjaival.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a

Juliánus Tours utazási irodával közösen

szervezi a zarándoklatot, melyre szíve-

sen látunk családtagokat, barátokat is. 

A zarándoklat lelki vezetõje prof. dr.

Bolberitz Pál káplánunk lesz. Indulás

Budapest Ferihegyrõl október 4-én a

23.40-kor induló repülõvel. Visszajövet:

október 11-én a 18.50-kor induló géppel.

A szállást, a további programokat, a he-

lyi idegenvezetést a Juliánus Tours szer-

vezi (kb. 40 fõs zarándokcsoportra szá-

mítanak). A zarándoklat várható költsé-

ge: irányár 220 000 Ft/fõ + reptéri ille-

ték és biztosítás. A részvételi szándékot

a szövetség irodájára kérjük leadni:

tel./fax 375-5174, vagy e-mail

mmlsz@t-online.hu

Szentföldi 
zarándoklat 

MMSz Mentõszolgálat szponzorálása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentõszolgálata 16 éve végzi önkéntes

munkatársaival máltai szellemiségû, a szakmai követelményeknek magas

szinten megfelelõ mentési tevékenységét. Rohamkocsijaink heti négy nap, 24

órában végzik ezt a feladatot. A feladat ellátásáért a Mentõszolgálat semmi-

lyen célzott vagy normatív állami támogatásban nem részesül, pályázati

lehetõség erre a tevékenységre évek óta nincs, így fennáll a

veszélye, hogy anyagi források híján kénytelenek leszünk 

mentõautóinkat leállítani. 

Szponzorokat, támogatókat keresünk, hogy továbbra is elkötelezetten 

szolgálhassuk a sürgõs ellátásra leginkább rászoruló beteg testvéreinket. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mentõszolgálat

Bankszámlaszám: 10404065-40600673-00000000

Malév-együttmûködés

A MMLSz örömmel értesíti tagjait

és barátait, hogy a Malévvel létreho-

zott együttmûködés eredményes. E

megállapodás értelmében a MMLSz

támogat minden olyan utazási tervet

és foglalást tagjai és barátai részérõl,

amely a Maléven keresztül történik.


