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A teljes név: Jeruzsálemi, Rodoszi és 

Máltai Szuverén Katonai, Ispotá

lyos Szent János Rend (de több mint 10 

regisztrált név van legalizálva).

A 2007. évi tevékenységi riport (Activity 

report – 2007) szerint ma a rend 57 

országban van aktívan jelen. A rendi szer

vezet – 6 nagypriorátus, 5 alpriorátus és 

46 nemzeti szövetség – mellett további 9 

országban van még a nagykövetségeknek 

alárendelt segélyszervezet. A rend és 

segélyszervezetei több mint 11 500 

tagja és 80 000 önkéntese, több 

mint 100 országban, több 

mint 15 millió rászorulót 

támogat, 71 kórházat és 

klinikát, 13 fogyatékos

otthont, 26 bentlakásos 

intézményt (időseknek és 

otthontalanoknak) és több mint 

700 elsősegélyt nyújtó helyet működtet 

a szegények szolgálatában. A nemzetközi 

törvények értelmében mint szuverén kato

nai rend, diplomáciai kapcsolatban áll a 

Szentszékkel – amelynek mint katolikus 

entitás, alárendeltje –, és mint független 

lovagrend további 96 országgal, valamint 

az Európai Közösséggel, az Egyesült 

Nemzetek Szervezetével és számos nem

zetközi szervezettel New Yorkban, Genf

ben, Párizsban, Rómában és Bécsben.

A rend élén államfői rangban Őfelsége, 

a főméltóságú Herceg és Nagymester 

Fra’ Andrew Bertie áll, aki a Szuverén 

Tanácson keresztül irányítja a tevékeny

ségeket. A Szuverén Tanács a Rend 

kormánya, amely 4 miniszteri rangú 

nagyméltóságból – Nagykommendátor 

(belügyek), Nagykancellár (külügyek), 

Nagyispotályos (egészségügyi, szociális 

és humanitárius ügyek), Főkincstárnok 

(pénzügyek) – és 6 további tanácstag

ból (főleg jogi lovagok) áll. A Szuve

rén Tanács munkáját további tanácsok, 

bizottságok – kormányzati, kommuni

kációs, jogi, auditori stb. – támogatják. 

A nemzeti szövetségek többsége egy

egy országra szerveződik, ettől eltér a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, 

amely történelmi, emigrációs múltjából 

adódóan a világ számos országában élő 

máltai lovagot és dámát, mintegy 180 

rendtagot fog össze.

A Magyar Máltai Lovagok 

Szövetségét (MMLSz) 

az ötévenként választott 

Elnök vezeti.  A szövet

ség legfőbb szervezete az 

ugyancsak 5 évente választott 

Tanács, amely az Elnökség irányí

tása alatt működik. Az Elnökség tagjai: 

elnök, amerikai alelnök, európai alelnök, 

kancellár, ispotályos, kincstárnok, lelki 

vezető káplán. A rendtagság három dele

gációban – ÉszakAmerikai Delegáció, 

Német Nyelvterületi  Delegáció,  Magyar

országi Delegáció – és a „Szórványban” 

(a delegációkon kívüli országokban) vég

zi rendi tevékenységét. A szövetség mun

káját 10 bizottság támogatja, melyek 

elnökeit a Tanács választja. 

A rend meghatározó karitatív, szociális 

tevékenységeit az önálló jogi személyi

séggel bíró, a rendi előírások és hierar

chia szerint működő segélyszervezetek, 

szeretetszolgálatok végzik. Így a magyar 

szövetség egyetlen karitatív máltai szer

vezete a Magyar Máltai Szeretetszolgá

lat. (Szervezetét és működését a követke

ző számban ismertetjük.)
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Rendünk felé állandóan ismételt kér

dés, hogy részt vesze és milyen 

mértékben és formában a közéletben, a 

politikában. Vane a rendnek, mint laikus 

egyházi rendnek, közéleti, politikai fele

lőssége, állásfoglalási, részvételi joga, 

vagy nincs? Hasonló kérdések ezek, mint 

amelyeket az Egyházhoz intéznek és ame

lyek negatív feltételezése: a vallás magán

ügy, vagy Sztálin gúnyos kérdését idézve: 

mennyi hadosztálya van a Vatikánnak? 

Megegyezve egyházunk krisztusi külde

tésével, a rendnek is meghatározó társa

dalmi felelőssége, feladata van: a társa

dalom felépítése, irányítása, alakítása a 

keresztény értékrend szellemében. Ezért 

a hit gyakorlása nemcsak a templomok 

vagy az otthonok négy fala között törté

nik, hanem a társadalom teljes egészében, 

intézményeiben, a hétköznapi élet min

den megnyilvánulásában. Így az egyház 

jelen van az oktatásban, iskoláin, főisko

láin, egyetemein és a hitoktatáson keresz

tül, jelen van szociális, karitatív, vagy 

társadalmi szervezetei révén, jelen van 

misszionáriusi vagy tudományos elköte

lezettségével, hogy csak néhány fonto

sabb tevékenységére utaljak.

„Tuitio fidei, obsequium pauperum”, a 

hit védelme és az elesettek, betegek, öre

gek támogatása, rendünk mindnyájunkat 

kötelező jelszava. A jelszóból eredő tár

sadalmi felelősség alól nincs kibúvó.  

A hit védelme jelenti aktív részvételün

ket a társadalomnak a keresztény érték

rend szellemében történő irányításában, 

és egyházunk minden ilyen irányú kez

deményezésének támogatását de a rend 

ilyen értelmű önálló tevékenységét is.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ren

dünk karitatív és szociális szolgálata 

több mint 250 projekttel van jelen a tár

sadalomban, többek között elsősegély

szolgálattal, kórházakkal, menekültse

gélyezéssel, idős  otthonokkal, ingyenes 

étkeztetéssel, ápolónőkiképzéssel vagy 

a fedélnélküliek számára létesített ott

honaival.

Az elmondottakból következik, hogy 

a rend minden olyan társadalmi erőt, 

intézményt, szervezetet, pártot, személyt, 

mely céljait, erőfeszítéseit, munkáját a 

keresztény értékrendű társadalom meg

valósításának érdekében támogat, szövet

ségesének tekint és vele együttműködik. 

Nem az elnevezés, vagy a névleges prog

ramok a meghatározók, hanem a tény

leges magatartás. Így olyan társadalmi 

vagy politikai intézmények, melyek az 

egyház vagy a rend tevékenységét akadá

lyozzák, pl. az oktatás, a szociális munka, 

vagy az egészségügy terén, anyagi hozzá

járulásukat csökkentik vagy megszünte

tik, az egyházzal kötött megállapodásokat 

megkérdőjelezik, nem nyerhetik el a rend 

támogatását. Az ilyen magatartásra hív

ják fel a figyelmet a választások előtt 

számos országban kibocsátott püspökkari 

körlevelek, melyekben a püspökök felké

rik a híveket, hogy azokra a pártokra és 

jelöltekre adják le szavazataikat, kik a 

keresztény társdalom ügyét képviselik. 

Ez rendünk álláspontja is. Így rendünk 

nem semleges vagy tartózkodó, hanem 

kinyilvánítja támogatását a közös ügy, 

közös képviselet érdekében. A rend nem 

űz pártpolitikát, de a fenti értelemben vilá

gossá  teszi állásfoglalását.

E társadalmi elkötelezettségnek termé

szetes következménye, hogy magas elvá

rásokkal fordulunk a közélet keresztény 

képviselői felé. Ez vonatkozik elsősor

ban erkölcsi és személyes életvitelükre, 

társadalmi és politikai programjukra, 

valamint a demokrácia alapelveihez fűző

dő hűségükre. „A cél szentesíti az esz

közt.” – jelszó elfogadhatatlan, és ahogy 

Sólyom László köztársasági elnökünk 

fogalmazott, törvénytelen eszközökkel az 

alkotmányosság és a törvényesség nem 

állítható helyre vagy nem tartható fenn. 

Ugyancsak elfogadhatatlan „aki nincs 

velem, az ellenem van” elv.

A Máltai Lovagrend minden időben gon

dosan felügyelt arra, hogy a rendtársak 

magatartása ne adjon okot kritikus meg

jegyzésekre, hanem legyenek példaképei 

a keresztény élet és erkölcsi értékei gya

korlati megvalósításának. Meggyőződé

se, hogy a közéletben is csak olyan sze

mélyekre bízhatja az ország ügyét, akik 

egész életükkel, tetteikkel, az igazsághoz 

és erkölcsiséghez való hitükkel, nehéz 

helyzetekben is demokráciahű maga

tartásukkal erre biztosítékot nyújtanak.  

A hitelesség kérdése döntő jelentőségű 

lett. Ezért fog a jövőben is őrködni a köz

élet tisztasága felett és hallatni a hangját, 

hogy a valódi értékek közös összefogás

sal érvényesülhessenek.

O'sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2007. június 3án tartotta éves küldöttgyű

lését, amely szentmisével kezdődött. Koz

ma Imre atya szentbeszédében az elkötele

zett „máltai lélekkel” végzett munkára hív

ta fel a figyelmet. A szentmisét követően 

köszöntötte a résztvevőket, majd felkérte 

a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének 

kancellárját, hogy az elnök úr nevében 

szóljon a küldöttekhez. Ő beszédében a 

Szeretetszolgálat és a MMLSznek együtt

működéséről, valamint ez irányú terveiről 

beszélt. Ezt követően a küldöttgyűlés 

megtárgyalta és elfogadta a Szeretetszol

gálat 2006. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, a közhasznúsági jelentést, 

a felügyelő szerv jelentését, valamint a 

2007. évi feladatokat és költségvetést. 

A Szeretetszolgálat 164 intézményt tart 

fenn, ebből 24 új, melyet befogadtak az 

állami finanszírozásba. Kiemelésre került 

néhány program:

1.  13 játszótér (ebből 7 Budapesten), 

melyek részben önkormányzati támo

gatással működnek.

2.  Hangyaboly gyermekjátszó program 

mind a 7 régióban 30 településen.

3.  Gyógyászati segédeszközök kölcsön

zése

4.  Mentőszolgálat (80 önkéntessel). 

Ennek nincs állami támogatása. 

Hetente 4 napon 24 órában az OMSZ 

diszponálásával rohamszolgálatot lát

nak el!

5.  Hajléktalan és roma családok társa

dalmi befogadása Tarnabodon (mező

gazdasági munka és 30 fős foglalkoz

tató), valamint a monori cigánytelep 

felszámolása és lakóinak társadalmi 

integrációja

Az alkalmazottak mellett több ezer 

önkéntes vett részt a Szeretetszolgálat 

munkájában. Az önkéntesek 2006ban 

600 000 munkaórát teljesítettek.

l Az elmúlt évhez hasonlóan június 

10én tartottunk a lourdesi zarándok

lat résztvevőinek egy összejövetelt a 

Fortuna utcai rendházban. A program 

szentmisével kezdődött, majd jó hangu

latban, grillezés közben levetítettük a 

fényképeket és mindenki mesélt benyo

másairól, élményeiről. Családtagokkal 

együtt kb. 60 résztvevője volt a rendez

vénynek. 

l d A Malteser Hospitaldienst 

Austria 2007. június 16án tartotta meg

alakulásának 50. évfordulóját rendkí

vül ünnepélyes keretekben. Az ünnepi 

szentmisét 9:30kor tartották a Stephans 

Domban, mely zsúfolásig megtelt. 11.00

kor kezdődött a jubileumi ünnepség, 

melyen az osztrák Nagyperjelség proku

rátorának megnyitója után dr. Sólyom 

László, Magyarország köztársasági elnö

ke, Heinz Fischer, Ausztria köztársasági 

elnöke, valamint Jean Pierre de Mazery, 

a SMOM nagykancellárja tartott ünnepi 

beszédet. Egy esti bál zárta az ünnepséget.  

Az MMLSZ 25 fős delegációval vett 

részt az ünnepségen.

l Idén június 21én, csütörtökön adott 

fogadást őexcellenciája dr. Kussbach 

Erich nagykövet úr a Keresztelő Szent 

Jánosnap tiszteletére. Az egyházi, poli

tikai és diplomáciai élet számos magas 

rangú képviselője mellett számos dáma 

és lovag ünnepelt együtt e meleg nyári 

napon. Kedves színfoltja volt a rendez

vénynek az a néhány ifjú hölgy, akik a 

nagykövet úr csoportjába járnak a buda

pesti német nyelvű Andrássy Egyetemen 

és nemzetközi kapcsolatokat, valamint 

diplomáciát hallgatnak ott.

l Az északamerikai delegáció ez év 

június 23án, szombaton tartotta évi köz

gyűlését, Szent János napi ünnepét és 

fogadását a washingtoni Georgetown 

Visitation zárda székházában és kápolná

jában. Az ülésen a 36 tagból 10en vettek 

részt és 14en beküldték szavazatukat. 

Jeszenszky János delegátus elnökölt.  

A szavazatok eredményeként Jeszenszky 

Jánost újra megválasztották elnöknek 

három évre s a következő négy tagot 

választották be a tanácsba három évre: 

Balla Lajos lovag, Gosztonyi Éva dáma, 

Schell Ferenc lovag, Serényi 

Margit dáma. Az alapszabályok 

alapján a tanács fogja kijelöl

ni a delegáció többi tisztviselő

jét egy későbbi dátummal. Az 

ünnepi szentmisét Ailer Gellért 

atya celebrálta a székház kápol

nájában negyven résztvevővel.  

A vendégek közül kiemeljük 

Fra’ JamesMichael von Stroebel  

C. J.t, a Johannita Balley Bran

denburg és a Most Venerable 

Order of St. John képviselőit 

és a zárda apácáit. A szentmise 

utáni fogadás zárta az ünnepsé

get. Másnap, vasárnap délben 

Graff William lovagtársunk és 
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felesége Klára otthonukban rendeztek  

fogadást a rendtagok részére.  

l A magyar delegáció június 23án, 

szombaton tartotta évi közgyülését és 

Szent Jánosnapi ünnepségét.

l Június 24én találkoztak a csíksom

lyói zarándoklat résztvevői a rendház

ban, hogy egy kellemes grillezés és 

beszélgetés keretében megnézzék egy

más fényképeit, és közös élményeiket 

felelevenítsék.

l d „Ezüstlakodalmat” megelőző 

24. alkalommal került megrendezésre 

augusztus 11–18 között a gyönyörű sváj

ci hegyek között Champéryben, friss, 

üde hegyi levegőn az idei Nemzetközi 

Nyári Ifjúsági Mozgássérülttábor. A 

magyar csapat tagjaként jött még három 

kassai lány is, az erdélyi magyarok külön 

zászló alatt képviseltették magukat, de 

együtt utaztak velünk. Az eddigi évek 

tapasztalata alapján a szervezők igyekez

tek minél több jellegzetességet megmu

tatni országukból, így a hegyesvölgyes 

környezetet is ennek megfelelően válasz

tották – bár ez okozott némi nehézséget 

a kerekes székekkel való közlekedésben. 

A helyrajzi adottságok felértek egy pró

batétellel, ami elsősorban a fiúk fizikai 

erőnlétét tette próbára. De az erő is 

velünk volt és Varga János atya is, aki lel

kiekben is támogatott és vezetett minket 

a hegyi utakon. 

Próbára tették a vendégek „talentuma

it” olimpiai játékokban, aminek az arc

festés éppúgy részét képezte, mint a 

labdajátékok és egyéb ügyességi játé

kok. Káprázatos bemutatót láthattunk 

a helikopteres és kutyás hegyimentők 

munkájáról, gyönyörködhettünk a régi 

hagyományos népviseletben, néptánc

ban, helyi hagyományőrző játékokban. 

A „magyar estnek” is nagy sikere volt, 

„műsoros” vacsorával, magyar énekek

kel kápráztattuk el a táborlakókat, finom 

borokkal, tájjellegű étellel kínáltuk az 

érdeklődőket. 

l Nagyboldogasszony ünnepén, augusz

tus 15én őeminenciája Erdő Péter bíbo

rosprímás az Esztergomi Bazilika búcsú

jának ünnepélyes szentmiséjén szentelte 

püspökké dr. Cserháti Ferenc rendi 

káplánunkat, aki mint centuriai c. püs

pök, esztergombudapesti segédpüspök a 

Kárpátmedencén kívüli magyarok lelki 

vezetését irányítja a jövőben. A nagyon 

felemelő ünnepélyes szentmisén több 

kárpátmedencei püspök is részt vett. 

A kedves, családias hangulathoz a szép 

számmal megjelent máltai lovagok rész

vétele is hozzájárult. Jó egészséget és 

erőt kívánunk püspök atyánknak, hogy 

püspöki címerének jelmondata – „Caritas 

omnia vincit” – gyümölcsözően, Krisztu

si szellemben valósuljon meg.

l A Johannita Rend Magyar Tago

zata augusztus 17–19. között ezúttal 

Budapesten tartotta lovagi napjait.  

A több mint száz fő részvételével a Faso

ri Evangélikus Templomban megtartott 

ünnepi istentiszteleten Zalatnay István, 

a magyar tagozat lelki vezetője a lovagi 

hivatás, elkötelezettség napjainkban oly 

fontos követelménye bibliai alapjainak 

igen tartalmas összefoglalásával adta 

meg a lelki alapot a délutáni közgyűlésre.  

A Fasori  Evangélikus Gimnázium   

dísztermében tartott lovagi közgyűlé

sen Bánffy Miklós kommendátor elnök

lésével mintegy 70 lovag vett részt.  

A közgyűlésen a lovagtestvéreket Szö

vetségünk nevében Kállay Ubul Tamás 

alelnök köszöntötte, gondolataival csatla

kozva a lovagi hitvallás, elkötelezettség 

és kiállás napjainkban oly fontos meg

valósításához. A közgyűlés a szokásos 

napirend szerint tekintette át a tagozat 

működését. Este a lovagok és hozzátar

tozóik igen hangulatos díszvacsorával 

zárták a lovagi napot.

d Tarnabod példáját követve újabb 

falu jelezte, hogy részt szeretne venni 

a fővárosban élő, vidéki kötődésű haj

léktalan családok elhelyezésében és új 

életkezdési feltételeinek biztosításában. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 

tarnabodi modellhez hasonlóan minden 

segítséget megad Erken a hajléktalan 

családok beilleszkedéséhez.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgá

lat tagjai számos nyári programot szer

veztek az általuk támogatottak számára 

a pihenés, a közösségi élmény megélé

se céljából. A www.mmlsz.hu honlapon 

lehet ezekből csemegézni. 
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l Szeptemberben folytatódnak a rend

házi csütörtök esték!

l 2007. szeptember 14–16. között 

Gößweinsteinben tartja a Német Nyelv

területi Delegáció a közgyűlését és lel

kigyakorlatát. Ez utóbbi lelki vezetője 

Keresztfalvi Péter bencés atya, alsóőri 

plébános lesz. A lelki napok programja 

14én, pénteken este vacsorával kezdő

dik, majd utána lesz a delegációs köz

gyűlés.

l d 2007. szeptember 15–22. között 

lesznek a Városmisszió rendezvényei 

Budapesten. A nyitó szentmise szeptem

ber 15én este a Villányi úti Szent Imre 

templomban lesz. A rendezvényeken 

való részvételt Buzády Tibor a Magyar

országi Delegáció titkára szervezi.

d Az immár hagyományossá vált őszi 

lakitelki konferencián idén a csoportja

ink megújulását célozzuk meg. A három

napos program keretében szeretnénk jó 

gyakorlatokat adni vezetőinknek a forrás

teremtés, a pályázatírás, adománygyűj

tés, csoportfejlesztés, programszervezé

sek tekintetében. A régiók lehetőséget 

kapnak a bemutatkozásra, mind szóban, 

mind pedig kiállítási, bemutatkozási 

anyagokkal. Nem marad el a vidámság 

sem, bográcsgulyás, kvíz kérdések, divat

bemutató teszik színesebbé a progra

mot.

l 2007. október 4–11. között lesz a 

szentföldi máltai zarándoklat, melyre 

a Rend több mint ezer rendtagot vár. Szö

vetségünk kb. 40 fős zarándok csoport

tal – rendtagok, hozzátartozók, barátok 

– vesz részt.

l 2007. október 13án tartja a Magyar

országi  Delegáció lelkigyakorlatát a 

Fortuna utcai székházban.

l Drezdában 2007. október 11–14én 

tartja konferenciáját az „Alliance”t, a 

Johannita és a Máltai Lovagrendek 

nagy koordináló ülését. Ezen a konfe

renciát az Úrmester és a Nagymester 

közösen elnököl. Témája a két lovag

rend állásfoglalásának, programjainak és 

tevékenységének egyeztetése. A MMLSz 

részéről O’sváh György elnök vesz részt, 

aki előterjeszti a két lovagrend magyaror

szági együttműködésének eredményeit.

l 2007. november 2án 19.30 órakor 

requiem lesz az elhunyt rendtagokért a 

Mátyástemplomban.

l 2007. november 9én lesz a szövet

ségi tanácsülés, és utána du. 4 órától 

emlékülést, szentmisét és fogadást szer

vezünk Apor Vilmos vértanú püspök, 

rendi káplánunk boldoggá avatása 10. 

évfordulójának megünneplésére.

l 2007. november 16–18. között részt 

veszünk a Szent Erzsébet évet lezá

ró eseményeken. Pénteken, november 

16án indulunk busszal Kassára, majd 

szombaton lesz az ünnepi magyar szent

mise a dómban, közösségiházszentelés, 

és a Kassai Közösséggel való együtt

lét. Vasárnap, 18án délelőtt átmegyünk 

Sárospatakra a Szent Erzsébetévet lezá

ró ünnepi szentmisére és körmenetre, 

melyet Erdő Péter bíboros, prímás érsek 

fog bemutatni a magyarországi püspö

kök koncelebrálásával.

l d 2007. november 30. és december 

2. között lesz Bécsben a Szuverén Mál

tai Lovagrend Közép és KeletEuró

pai Regionális Konferenciája, melyen 

az illetékes nagypriorátusok, nemzeti 

szövetségek és segély/szeretet szolgá

latok vesznek részt a térség szociális, 

egészségügyi önkéntes tevékenységei

nek megbeszélése céljából.

l 2007. december 23án 19 órakor 

tartunk karácsonyi áhítatot a Fortuna 

utcai székházban.

l 2007. december 31én 16 órakor év 

végi hálaadást tartunk szintén a Fortuna 

utcai székházban.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

az idén is országosan megszervezi a 

SPAR és Kaiser’s áruházakban a hagyo

mányos karácsony előtti „Adni öröm” 

gyűjtőakcióját. 

Naptár – mi várható?
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A határnyitás évfordulóján 
(Kozma Imre atya parlamenti beszéde, 2007. szeptember 9.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat   

 – amelyet áldott emlékű Csilla 

asszony, Freifrau von Boeselager alapí

tott Németországban, majd közreműkö

désemmel Magyarországon – minden 

évben augusztus 14én megünnepli a 

keletnémet menekültek befogadásának 

napját.  Egy alkalommal az egyik német 

nagykövet meglepő gondolattal ajándé

kozott meg bennünket. Egy kérdést inté

zett a hallgatósághoz: „Volte valaha a 

történelemben egy olyan nemzet, amely 

egy nálánál nagyobb és jobb helyzetben 

lévő nemzeten segített önzetlenül úgy, 

hogy azzal maga hatalmas kockázatot 

vállalt?” 

A magyar politika irányítói 1989ben 

közreműködve a nyugatnémet politiku

sokkal és bizonyos értelemben konf

rontálódva a keletnémet politikusokkal, 

az emberek jogos vágyát figyelembe 

véve, a legjobb döntést hozták, amikor 

megnyitották országunk nyugati határát 

a keletnémetek előtt. Mert a fuldoklót 

levegőhöz kell juttatni. Lehet fuldokol

ni egy országhatárt jelző szögesdrót 

mögött is. Az áll jó oldalon, aki ezt nem 

fogadja el. Politikusaink tevékenyen 

hozzájárultak ahhoz, hogy a kényszerítő 

okok miatt kettészakított német nemzet 

elindulhasson az egyesülés útján. 

Meghatottan gondolok azokra a sorsfor

dító napokra, hetekre, hónapokra, ami

kor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

az evangéliumban megfogalmazott jézu

si elvárásnak megfelelve és a szolgáló 

szeretet parancsának engedelmeskedve 

befogadta a keletnémet menekülteket 

és három hónapon át 48 600 személyről 

gondoskodott, s ezzel hozzájárulhatott 

az elszakadás okozta sebek gyógyítá

sához. 

Ma, mi magyarok is a németekkel együtt 

az egyesült Európában élünk. A földraj

zilag eleve egy Európa, ma már talán 

politikai és gazdasági egységnek tekint

hető, de a téma szakértői rámutatnak 

arra is, hogy Európa nem egyszerűen 

földrajzi, politikai, gazdasági képződ

mény, hanem alapvetően kulturális és 

spirituális valóság. Jelene és reményteli 

jövője számos feladatot és célt jelöl ki 

népei számára. 

A híres orosz származású, amerikai szo

ciológus, a Harvard Egyetem szocioló

giai tanszékének megalapítója, Pitirim 

Sorokin minden kultúra világában 

három történeti állapotot tételezett fel: 

az érzéki, a vallási és 

a vallásiracionális 

kultúra periódusát. 

Az első olyan korsza

kot jelöl, amelyben 

az anyagi javak és 

értékek uralják a tár

sadalom és a kultúra 

világát. A második

ban a mindent átható 

és szervező spiritu

alitás és misztikus 

valóság dominál. A 

harmadikban a kettő 

szintézise ajándékaképpen egy olyan 

világ jön létre, amely értékén becsüli 

meg az anyagi javakat, gyarapítja azo

kat, ám nem téveszti szem elől, hogy 

az értékek végső transzcendenciáját hir

dető vallás nem akadálya, hanem lelki 

mozgatója az e világi boldogulásnak és 

boldogságnak.

Európa története során már több alka

lommal is átélte e periódusok mindegyi

két. A XIX. és XX. században Európa az 

érzéki kultúra egy olyan „kivérzett” álla

potába jutott, amely a posztmodern szét

forgácsolódás, a teljes erkölcsi és lelki 

leépülés, vagy a teljes belső megújulás 

alternatívái között választhat. Az alapí

tó atyák az Európai Uniót a megújulás 

reményében hozták létre, szociológiai 

és anyagi szempontokra való tekintet

tel. Ebben a rendszerben a keresztény 

szolgáló szeretet feladata az, hogy lelki 

kincseivel és a társadalomban tett szolgá

lataival segítse a kibontakozást. 

A hitét és erkölcsi értékeit vesztett, de 

a hit és az értékek után sóvárgó Euró

pában a keresztény szeretetszolgálat 

küldetése a lelki megújulás, a szeretet 

és öröm üzenetének hirdetése, gyakor

latai által pedig szellemi táplálék, hogy 

az ürességet ne a média, a reklám, a 

fogyasztás, az önzés, az erőszak, vagy 

a filantrópia téveszméi és féleszméi, 

hanem a mindennapokon túlmutató érte

lem és szeretet töltse be. 
(folytatás a 12. oldalon)
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A hitehagyó Julianus apja és roko

nai meggyilkolását I. Constans 

császárnak tulajdonította, aki nagy 

kereszténynek adta ki magát. Ezzel a 

keresztény hit Julianus számára hitelét 

vesztette, s elhatározta, hogy helyreállít

ja az ősi római vallást, a pogányságot, 

de meg is reformálja. Ehhez sok min

dent kölcsönzött a kereszténységből. 

Megírta azt is, hogy a kereszténységből 

egyetlen dolog volt nagy hatással életé

re, az egyház szeretetszolgálata. Mint 

mondta, a keresztények ezzel szerezték 

népszerűségüket.

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa „Deus 

caritas est” c. enciklikájában írja: „A sze

retetszolgálat az egyház számára nem 

valamiféle jótékonykodás, amit másokra 

is rá lehet bízni, hanem a lényegéhez 

tartozik, tulajdon lényegének mellőzhe

tetlen kifejezése.” 

A szeretetszolgálat szolgál,  
s nem kiszolgál

A modern társadalmak szociális állam

ként szerveződnek, és a szolgáltatóipar 

jellemzi őket. Ebben az esetben fennáll 

annak a veszélye, hogy a civil társada

lom az egyházi szeretetszolgálatot csak 

az egyháziakra vagy a társadalom egyes 

rétegeire korlátozza. Ezt a feladatválla

lást esetleg elismerésekkel is nyugtázza, 

aminek az az ára, hogy az egyház üdv

történeti küldetéséről mondjon le a mai 

társadalomban. 

Máskor a polgári, kapitalista világ „men

tőszolgálatként” veszi igénybe az egy

házi szeretetszolgálatot, de evangéliumi 

küldetését elhallgatja. Ezekkel szemben 

hangsúlyozni kell, hogy az egyházi sze

retetszolgálat olyan tevékenység, ami 

nemcsak az egyház egészét és egyes 

tagjait, hanem az egész társadalmat érin

ti. A mai világméretű összefüggésekben 

rendkívüli jelentősége van a szegények 

és gazdagok közötti szakadék áthidalásá

ban, ezért a bibliai hátterét felelősséggel 

érvényre kell juttatni. Eszerint: 

•  a szolgálat ajándék, s nem egyéni telje

sítmény, hanem válasz Isten hívására, 

amely a szegényekben szólal meg,

•  a szolgálat valódiságát az alázat iga

zolja; akik így szolgálnak, azok beis

merik, hogy ők maguk is segítségre 

szorulnak,

•  a szolgálatban a szolgáló kap ajándé

kot, egyébként önmagát kereső produk

ció lenne a segítségnyújtás,

•  a szolgálatban az igazi segítség a rászo

ruló ember számára a segítő személy 

maga.

Nem hiteles és nem felel meg az evan

géliumnak, ha valaki a liturgiában akar 

szolgálni Istennek anélkül, hogy hajlan

dó volna szolgálni a szegényeket. 

A szeretetszolgálat: Isten 
ajándékára adott válasz

A szolgáló magatartásban az a megdöb

bentően új, hogy Jézus szavai és tettei 

azt hirdetik, hogy Isten maga lett az 

emberek – különösképpen a szegények 

– szolgája. Jézus szolgálatában nem csu

pán jócselekedetek sorozatáról van szó, 

hanem Jézus életáldozatáról és önfelál

dozásáról. A mi szolgálatunk – Krisztus 

követőiként – sem csupán másokért vál

lalt egyoldalú jócselekedeteket jelenti, 

hanem életünk odaajándékozását, végső 

esetben mindhalálig. Emiatt különös gon

dot kell fordítanunk a szolgálat keresz

tény értelmezésére: 

–  a szolgáltatás: feladatot vállal pénzért, 

profit reményében.

–  a szolgálat: hiányra válaszol, a megol

dás reményében.

A szeretetszolgálat: keresztény szolgá

lat, amit az Isten előtt egymásért vállalt 

felelősség határoz meg. A szeretetszolgá

lat tehát Jézus magatartásának korszerű 

megvalósítása, ami abból az igényből 

fakad, hogy a szolgáló Isten evangé

liumát és általános üdvözítő szándékát 

megjelenítsük a földön.  Amíg időnk 

van, tegyünk tanúságot a titokzatos és 

felfoghatatlan Istenről, Aki általunk akar 

jelen lenni ebben az érdekközpontú világ

ban, Aki jelen van mindenhol, ahol béke 

és békesség keletkezik; ahol az emberek 

között igazságosságot tesznek; ahol a 

szeretet megállítja az emberi nyomorú

ság végtelen szaporaságát és a fájdalom

ban szünetet teremt; ahol az ember való

ban fölszabadul testi, lelki nyűgei alól; 

ahol széthúzás helyett beáll a megértés 

csendje, mert az Istent az ember szerete

te teszi sejthetővé.

Kozma Imre

A szeretetszolgálat Isten üdvözítô 
tervében
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nyugat-Dunántúli Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Nyugat-Dunántúli Régió 

Központ: 9021 Győr, Amade L. u. l.

Tel.: 0696/505968  Fax: 0696/335294

Email: mmszgy@axelero.hu

Honlap: www.maltanydregio.hu

Megbízott régióvezető: Lendvay Rezső

Régiótitkár: Dr. Báthy Andrásné

Észak-Magyarországi Régió, 

Észak-Alföldi Régió, 

Dél-Alföldi Régió, 

Közép-Magyarországi Régió, 

Nyugat-Dunántúli Régió, 

Közép-Dunántúli Régió, 

Dél-Dunántúli Régió

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2004es struktúraváltását követően, 

igazodva a statisztikai régiókhoz, Zala, 

Vas és GyőrMosonSopron megye alkot

ja az új, MMSz NyugatDunántúli Régió 

néven működő szervezeti egységet.

GyőrMosonSopron megyében a hagyo

mányos máltai tevékenységen túl, az 

elmúlt években erőteljes intézményesülés 

kezdődött. Az intézmények elsősorban a 

fogyatékosok alap, nappali ellátására irá

nyulnak, illetve az idősgondozásra kon

centrálódnak. Egy országos szintű rehabi

litációs foglalkoztatóval és a megyei mun

kaügyi központtal karöltve 30 fő vak, 

illetve látássérült, valamint mozgássérült 

részére védett munkahelyet teremtettünk, 

amely 2003 óta sikeresen üzemel.

2003ban pályázati forrásból megvalósult 

a fogyatékosok jelzőrendszeres házigon

dozása, amely 2004től állami normatív 

finanszírozással bír. Győrben jelenleg 

60 készülék működik, 2006 januárjában, 

Kapuvár Kistérségben további 70 készü

léket szereltünk fel. Az intézmények mel

let számos pályázati és modellkísérleti 

program fut. Kiemelkedő a jelnyelvi tol

mácsszolgálat. Sopronban önkéntes szak

emberek bevonásával HOSPICE szolgá

latot működtet a csoport. 

A munkaerőpiaci mentori szolgálat 11 

éves múltra tekint vissza, melynek sok 

mérhető, kézzelfogható eredménye van.

Az egyszeri vagy akár rendszeres termé

szetbeni adományok mellett, legfőbb 

cél a munka világába való visszaveze

tésük, szociális helyzetük javítása, a 

remény és a családi kohézió megtartása, 

erősítése. 

Az intézményrendszerünk

höz szorosan kapcsolódik 

a 4M Rehabilitációs Prog

ram, amely a megválto

zott munkaképességű, 

fogyatékkal élő személyek 

– beleértve az általunk gon

dozottakat is – nyílt mun

kaerőpiacra történő elhelyezését hivatott 

megvalósítani. 

A csoportok tevékenységei közül kiemel

kedik a fertőszentmiklósi, immár hagyo

mányos nyári kéthetes, gyermekek nap

közis tábora. Eredményesen működik 

Vasváron a „Szociális Háló” rendszer, 

melyben az önkéntesek egyegy város

részben felkarolják és segítik az elesett, 

egyedülálló embereket, valamint a nagy

családosokat. Az idén is Szombathely, 

illetve Celldömölk ad otthont a decem

berben megrendezésre kerülő Országos 

Elsősegélynyújtó Konferencia és Ver

seny színhelyének. Fontosnak tartjuk 

a fiatalok bevonását az önkéntes tevé

kenységbe, ezáltal az utánpótlást, a jövő 

elkötelezett nemzedékének nevelését 

szeretnénk biztosítani. Fiataljaink tíz év 

óta, minden alkalommal sikerrel és mél

tón képviselték az országot és a máltai 

ifjúságot a nemzetközi EUROCAMPen.  

A régió 1996 óta fogad német fiatal 

önkénteseket, valamint magyar fiatalo

kat küld ki Németországba önkéntes 

munkára az ICE keretein belül.

A régiós átalakulás nehézségein való átju

táshoz nagyban hozzájárultak a közös 

lelki gyakorlatok, ahol mindenkiben tuda

tosult, hogy tevékenységünket, szolgála

tunkat nem a földrajzi határok, hanem 

a közös máltai lelkiség, szellemiség, a 

szegények, elesettek iránti elkötelezett

ség határozza meg.

2007. szeptember	 Má l t a i  Hí r e k � Szolgálatban – regionális körkép
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Személyi hírek

Vecsei Miklós, 

az MMSz ügyve

zető alelnöke

1964. augusztus 

20án szület

tem Szőnyben. 

Érettségi után 

dolgoztam gépszedőként, hírlap

kézbesítőként és pultosként is, idő

közben elvégeztem a Ho Si Minh 

Tanárképző Főiskolát és a Pázmány 

Péter Hittudományi Főiskolát. 1997től 

több mint 10 éven keresztül tanítottam 

Békásmegyeren, majd Hollandiában 

ösztöndíjasként szociálpolitikai dip

lomát szereztem. Jelenleg családomal 

Budapesten élünk, szociálpolitikus fele

ségemmel 6 gyermeket nevelünk.

1989 óta vagyok tagja a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálatnak. 1990től 11 éven 

át a Szeretetszolgálat budapesti vezetője 

voltam önkéntesként, majd 2002 máju

sától lettem ügyvezető alelnöke, immár 

alkalmazottként. 1993 óta vagyok a 

Máltai Lovagrend tagja, mint magisztrá

lis lovag. Ezzel egyidejűleg a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium hajléktalan

ügyekért felelős miniszteri biztosaként is 

próbálom segíteni a hajléktalan emberek 

életét. Már a szüleimtől is sokat leshet

tem el a keresztény ember hétköznap

jait is meghatározó értékekből. 15 éves 

voltam, amikor megismerkedtem Imre 

atyával. Tanításai nyomán vált világossá 

számomra, hogy valamilyen formában 

az emberekkel szeretnék foglalkozni. 

Sokadmagammal tulajdonképpen belenőt

tünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatba. 

Először talán „a szeretet sok bűnt eltakar” 

mondat határozta meg útkeresésünket, 

majd többünk nagyon tudatosan válasz

tott segítő hivatást. 

Budapesti vezetőként munkatársaimmal 

lehetőségünk nyílt szerepet vállalni a 

formálódó szociálpolitikai ellátórend

szer megújításában. Egy nagyon fiatal 

és nagyon lelkes önkéntes csapat néhány 

év alatt meghatározó szereplőjévé vált 

a budapesti szociálpolitikának. Ebben 

az időben többek között a hajléktalan 

emberek ellátásával, a jelzőrendszeres 

idősgondozás kifejlesztésével, a mozgó 

egészségügyi ellátások megszervezésé

vel, a lakótelepi „játszva megelőzni” 

játszótérprogram elterjesztésével foglal

koztunk. 

Ügyvezető alelnökként – Imre atya 

tehermentesítése mellett – igyekszem 

úgy irányítani a szolgálat működését, 

hogy hagyományos értékeit megtartva 

mindinkább megfelelhessen az új típu

sú, illetve az európai uniós rendszerek 

hozta kihívásoknak is. Szeretném, ha 

a mára Magyarországon a legnagyobb 

intézményrendszert fenntartó szervezet 

megőrizné lelki alapjait. 

A Szeretetszolgálat továbbra sem verse

nyez senkivel, hanem hiányokat pótol, 

és a problémákról is csak abban az 

esetben beszél, ha annak megoldására 

javaslatot is tud tenni. A legszélesebb 

körű együttműködésre törekszünk min

denkivel, aki képes a Szeretetszolgálat 

keresztény hozzáállását értékként kezel

ni. Az önkéntesség új formáit kutatjuk, 

és a hagyományosan jól működő máltai 

feladatokon túl, szeretnénk megszólítani 

a társadalom minden rétegét. Tesszük 

ezt azért, hogy közösen értsük meg a 

legszegényebbek nyelvét, hogy a társa

dalom ne bírája, hanem társa, segítője 

legyen az elesett embereknek. Az elmúlt 

években ezért is igyekeztünk egyre töb

bet szólni a legmélyebb nyomorban élő 

cigány testvéreinkről szerte az ország

ban – Tarnabodon, Táskán, Monoron, 

Györgytelepen indultak modellkísérlet

értékű programjaink. Hasonlóan fon

tosnak tartjuk, hogy az idősellátás és 

a fogytékosellátás újonnan megjelenő 

problémaköreit és lehetőségeit is fel

tárjuk. 

A magam részéről azt szeretném, ha 

a Szeretetszolgálat szakmaiságát a  

II. János Pál pápától származó „haté

kony tékozlás” jellemezhetné, amely a 

hetvenszer hétszeri újrakezdést igénylő, 

gyakran oktalannak tűnő helyzetekben 

is felkészülten, mély odaszánással és 

derűsen vállalja fel a másik embert.

Mustos N. István 

Szeretett plébános, Mustos N. István 

piarista atya, aki 12 évig szolgált mint 

az északamerikai delegáció káplánja, 

2007. június 20án nyugalomba vonult 

és visszatért Magyarországra. A székes

fehérvári papi otthonba költözött. 

Rólunk	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. szeptember
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Thierry János, 

báró, a Máltai 

Lovagrend enge

delmességi foga

dalmat tett nagy

keresztes tisztele

ti lovagja 2007. 

június 18án vég

leg eltávozott körünkből. Alattomos, sok 

fájdalommal járó betegsége végül ledön

tötte lábáról, szerettei körében jött érte a 

halál angyala. 

Thierry János a XX. század magyar 

sorsát élte. Főrangú szülei társaságából 

indult gondtalan ifjúsága hamarosan 

a háborús túlélők iskolájába íratta. A 

középiskolákból kitiltva hamarosan a 

kétkezi munkások, a napról napra élők 

korántsem lebecsülendő társasága fogad

ta be, módja volt megismerni az élet 

terhét hordozók sorsát az utcán, a bányák 

mélyén, az építkezéseken, ahol lehetett. 

Ötvenhat október 23a forró éjszakáját 

a rádió ostrománál élte át. Győrben, gép

pel írott paranccsal a zsebében, a Nem

zetőrségben teljesített szolgálatot. Aztán 

határszolgálat, tankok, menekülés, Bécs, 

találkozás a rokonokkal és új életkezdés. 

A mindenáron való túlélésből egy hétköz

napias, konszolidált élet felé nem könnyű 

az átállás. Különösen egy 22 éves ifjú

nak, akinek előző élete minden volt, csak 

nem unalmas és hétköznapi. 

Milyen volt János? Sokaknak kedves 

Januci. Szerette az autókat, és vígan moto

rozta végig előbb magányosan, majd fiai 

kíséretében Európa széles útjait. 

Szerelme, felesége, Angela Eichhoff 

baronesse, a legbécsibb dáma iránti vala

mi igazán mély barátságon és bizalmon 

alapult. De volt egy tépelődő, magának 

és a világnak kérdéseket feltevő János 

is. Az elzászi ősök, a Monarchia tenge

résztisztjei, az elegáns diplomaták és a 

háború alattiutáni magyar szegények 

közül kihez húzott szíve? János a lelké

ben forgó kérdéseire megtalálta a választ 

az elesettek szolgálatában. A bécsi málta

iak Öreg és Beteg Szolgálatában az évek 

gyorsan teltek. Számára nem volt meg

lepő, hogy létezik emberi nyomorúság 

a legtökéletesebb szociális háló alatt is. 

Az önbizalmát vesztő, a magára hagyott, 

a bajával bezárkózott ember számára a 

felemelkedni tudó, derűs és belülről faka

dó, közvetlen szeretet megtapasztalása 

az egyetlen gyógyszer. Köszönjük János, 

hogy közöttünk voltál. 

R.I.P.

Búcsúzunk
Petzrik Jenő 

magisztrális obe

denciális lovag 

1917. október 

11én született 

Budapesten.

1957ben vándorolt az Egyesült Álla

mokba és 1962ben lett amerikai állam

polgár. Hosszú és szép karriert futott 

be nemzetközi pénzügyi vonalon.  

A későbbi években alelnökként dolgo

zott a Chase Manhatten banknál s mint 

pénzügyi tanácsos az American Express 

és Nemzetközi Banknál Dél Ameriká

ban.

1970ben nyert felvételt a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségének északameri

kai delegációjába. Aktívan vett részt a 

delegáció munkájában és lelki életében. 

Éveken át szolgált mint pénzügyi fel

ügyelő, titkár és tanácstag. 2000ben tet

te le az engedelmességi ígéretét a New 

Yorki Szent Istvántemplomban.

2007. július 19én hagyta el világunkat.  

Gyászolják felesége, MaleterPetzrik 

Mária és húga, Csáky Ágota grófnő.  

Requiescat in pace.

2007. szeptember	 Má l t a i  Hí r e k � Rólunk

Mustos atya 1949ben lépett be a pia

rista rendbe, 1957ben tett örökfoga

dalmat, és egy évvel később szentel

ték pappá Rómában. Szerzetesi pályá

ja során sokféleképpen szolgálta az 

Urat: a buffalói piarista gimnáziumban 

kezdte a tanítást, majd a rend devoni 

iskolájának volt igazgatója 1969től 

1987ig. Ezután a trentoni Szent István 

egyházközséget vezette 1990ig, utá

na jött passaici Szt. Istvánplébaniába.  

Ő volt a külföldi magyarok püspökének 

északamerikai delegátusa. Áldozatos 

munkájának köszönhető sok magyar 

egyházközség megmaradása, illetve 

életének meghosszabbítása. Tagja volt 

a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Nagytanácsának is.

Munkája elismeréseként 1998ban a Pro 

Ecclesia Hungariae díjjal tüntették ki. 

Június 17én búcsúztunk el tőle egy közös 

angol–magyar szentmisén a passaici  Szt. 

Istvántemplomban New Jerseyben. Az 

ünnepségen hat rendtag, öt paptárs, sok 

egyházközségi tag, barát és ismerős vett 

részt. A szentmisét fogadás követte, ahol 

egyénileg is búcsút vettünk tőle.
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Ez a belátás és szeretet olyan elvekben 

és értékekben ölt testet, amelyeket min

den ember könnyen megért. Ez pedig 

az egymásra figyelő, a másik ember 

felé forduló szolgáló szeretet, amely az 

élet kultúráját kínálja az európai népek 

közösségének. Az élet kultúrája azt jelen

ti, hogy az ember életének megismétel

hetetlensége és méltósága a gyermekek 

elfogadásában, a betegek gondozásában, 

az idősek megbecsülésében, a környe

zet megóvásában válik nyilvánvalóvá, és 

elsőbbséget élvez a pillanatnyi haszonnal 

és a múló érdekekkel szemben. 

A leendő európai kultúrában helyére kell 

kerülnie a személyes szeretetnek és az 

embertársi kapcsolatnak. Ez egyet jelent 

a család, a barátság, a szerelem méltósá

gának helyreállításával és elismerésével, 

mert az emberek közötti kapcsolat több 

puszta egymásrautaltságnál és jámbor 

toleranciánál. Ma szokás toleranciáról 

beszélni. Ám ez, ha csak egymás elviselé

se és megtűrése, ha csak kikényszerített, 

akkor nem elegendő egy új európai civi

lizáció megalapozására. Fontos, hogy 

értsük a közös nyelvet, a szeretet nyelvét, 

mi, akik másmás nyelven beszélünk. 

Magyarország történelmének számos 

eseménye igazolja, hogy a közösségek 

egymásra találásának nélkülözhetetlen 

eleme a szabadság kultúrája. Ez az esz

mény az egyén jogait és a társadalom 

demokráciáját is magában foglalja, több 

mint a „szabad, amit nem tiltanak”, vagy 

„az ember mindent megtehet, ami módjá

ban áll”. Az utóbbi megfeledkezik arról, 

hogy „aki mindent megtehet, azzal min

den meg is tehető” s ez a gyakorlatban 

egyéni tragédiákhoz, politikaigazdasági 

diktatúrákhoz is vezethet.

Európa igazi egysége, és a szeretet 

civilizációja az embert megillető jogok 

meghatározását és érvényesítését jelen

ti. Ez nem pusztán politikai akarat s jog

alkotás kérdése. Ezek a normák csak az 

egyének és közösségek belső ügyeként, 

hitének tárgyaként válhatnak természe

tessé. Az új Európa kultúrák, népek, 

országok közötti kiengesztelődésen ala

pul. Ebből fakadhat őszinte párbeszéd 

emberek, csoportok, közösségek, nem

zetek, hitek között, amely nem egymás 

legyőzését, hanem meggyőzését, nem 

egymás lebecsülését, hanem megbecsü

lését jelenti. 

1989ben Magyarország félretette koráb

bi, jól felfogott politikáját és legközvet

lenebb érdekeit. Bármilyen összetett és 

sokszínnel átmázolt a világ, mindig meg

adatik, hogy választhat az ember, melyik 

oldalra áll. Az akkori felelősök jól döntöt

tek, és új utakra léptek. 

Mi Máltaiak pedig a szeretet mindenható

ságára utaló, egyetlen lehetséges emberi 

magatartást, a befogadást mutattuk fel. 

A befogadás a megváltás szinonimája. 

Jézus Krisztusban, a Megváltóban az 

Isten elfogadott bennünket, befogadott, s 

háza népévé tett. 

Jézus a mi világunkban bontotta le az 

embereket elválasztó falakat és szünte

tett meg minden különbséget. A világ 

szemében ugyan kudarcot vallott, mégis 

benne és hűséges követőiben nyer befoga

dást minden kirekesztett, minden éhező, 

szomjazó, üldözött, idegen, beteg, magá

ra hagyott. A világ döntött, megfogalmaz

ta az igazságot, és minden fórumon hirde

ti a szolidaritást. Intézmények történelmi 

tévedés folytán ideigóráig elfordulhat

nak a szolidaritás eszményétől, de maguk 

az emberek soha, ha családot, nemzetet 

és világot akarnak látni maguk körül. 

Éppen ezért csak az a hatalom marad 

fenn, amely nem hagyja sorsára az élet 

nehézségeivel küszködő embert.

Amit 18 évvel ezelőtt tettünk, abban nem 

volt semmi rendkívüli. Csupán kevéske 

bátorságunkat ragadta meg az Isten, s 

ezért ami történt – nemzetközi vélekedés 

szerint is – több volt, mint emberi. Való

jában csodát tett az Isten. Ma is csodára 

várunk, Isten csodájára, amely a mi embe

ri együttműködésünkkel valóra válhat.

A határnyitás évfordulóján 
(folytatás a 7. oldalról)

Máltai élet	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. szeptember


