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Frà Matthew Festing a Szuverén  

Máltai Lovagrend 79. Nagymestere 

58 éves. Megválasztásakor bejelentet-

te, hogy eltökélt szándéka elődje, Frà 

Andrew Bertie kiváló munkájának foly-

tatása. Széles gyakorlattal rendelkezik 

rendi ügyekben. Az Angol Nagypriorá-

tus nagypriorja volt a 450 évi felfüg-

gesztés utáni, 1993-as újraalapítása óta. 

Ebben a minőségében számos humani-

tárius segítséget nyújtó akciót vezetett 

Koszovóba, Szerbiába és Horvátország-

ba. Rendszeresen vezette Nagy-Britannia 

nagy létszámú zarándokcsoportját 

Lourdes-ba.

Cambridge-ben végezte egyetemi tanul-

mányait (történelem). Privát életének 

legnagyobb részében egy nemzetközi 

aukciósháznak dolgozott, mint művé-

szeti szakértő. Gyermekként hosszú időt 

töltött Egyiptomban és Szingapúrban, 

ahol édesapja, Sir Francis Festing tábor-

nagy, az Imperial General Staff főnöke, 

állomásozott. Édesanyja tagja volt a 

protestáns hitre át nem térő „Riddells of 

Swiburne Castle” katolikus szervezet-

nek, akik a büntetőévek alatt sokat szen-

vedtek hitbéli meggyőződésükért. Egyik 

őse, Sir Adrian Fortescu máltai lovag, 

aki 1539-ben mártírhalált halt.

Frà Matthew szolgált a Grenadier 

Guardnál, és ezredesi rangot visel a 

Territorial seregben. A királynő OBE 

kinevezést adott neki, és mint helyet-

tes hadnagy Northumberland megyében 

szolgált több évig.

A Rendnek 1977-ben lett tagja. Ün  nepé-

lyes szerzetesi fogadalmat 1991-ben tett.

Hobbija a képzőművészet és a történe-

lem – tárgyi tudása a Rend történetéről 

legendás, ugyanúgy, mint jellegzetes brit 

humora! Kevés szabad idejét lehetőség 

szerint szeretett Northumberlandjében 

tölti.
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A Rend 78. uralkodó Nagymestere, 

Frá Andrew Bertie 2008. február 7-

én hunyt el 20 éves uralkodása és szolgá-

lata után. Kormányzását végigkísérte az 

Egyház, a Rend és korunk emberi közös-

ségének tisztelete, elismerése és szerete-

te. Rendkívüli személyiség volt, kit hite, 

Krisztus szolgálata, humanizmusa, sze-

rénysége, önfeláldozása és humora mesz-

sze kiemelt korunk vezető személyiségei 

közül. Az Egyház, a Máltai Lovagrend és 

annak valamennyi híve és barátja mélyen 

megrendülve vett búcsút szeretett Nagy-

mesterétől.

Az új Nagymester választásával új feje-

zet nyílt meg a Rend történetében. Az 58 

éves angolt, jogi lovagot, Frá Matthew 

Festinget, 2008. március 11-én választot-

ta a Legfőbb Államtanács a Rend 79. ural-

kodó Nagymesterévé a Rend Magisztrális 

Villájában, a római Aventinón. E rendkí-

vül nagy jelentőségű esemény megköve-

teli a választási eljárás részletes ismerteté-

sét. A Rend alkotmányának előírása sze-

rint a Nagymester elhunyta után a Nagy-

kommendátor, ez esetben Frà Giacomo 

della Torre kormányozta a Rendet, mint 

Ideiglenes Helytartó. Az Ideiglenes Hely-

tartónak, a Szuverén Tanács meghallga-

tása után, a Nagymester halálának köz-

zétételétől számított 15 napnál nem ko-

rábbra, de 3 hónapnál nem későbbre kel-

lett összehívnia a Legfőbb Államtanácsot, 

hogy egyedüli feladatként megválassza 

a Nagymestert. A jelenlegi választáson, 

2008. március 11-én szavazati joggal ren-

delkeztek: az Ideiglenes Helytartó, a Szu-

verén Tanács 9 tagja, a Rend prelátusa 

Mons. Angelo Acerbi, 5 perjel, 9 fogadal-

mat tett tartománynagy, az egyes perjelsé-

gek által küldött két fogadalmas lovag, a 

Gremium Religionisba tartozó egy foga-

dalmas és egy engedelmességi lovag, az 

alperjelségek 5 kormányzója és a 47 szö-

vetségből választott 15 képviselő, össze-

sen 49 elektor. A Nagymester jelöltségére 

csak a Rend első osztályába, tehát a szer-

zetesi osztályba tartozó lovagok javasol-

hatók: ezek közül három lovagot javasol-

tak az első menetben a szerzetes lovagok. 

Jelölt csak az lehet, aki, ha még 50 évnél 

fiatalabb, legalább 10 éve tett fogadalmat, 

ha ennél idősebb, legalább 10 éve a Rend 

tagja és elegendő, ha három éve tett ünne-

pélyes fogadalmat. A Nagymestert a Leg-

főbb Államtanács élethosszig választja. 

A választást megelőző eljárások közé tar-

tozott a 47 szövetségi elnök köréből 15 

elektor megválasztása, melyre 2008. már-

cius 8-án, egy nappal a hivatalos gyász-

szertartás után, Erich Lobkowitz herceg, 

az elnökök elnökének vezetése alatt ke-

rült sor. Az ülésen csak az elnökök sze-

mélyesen vehettek részt. A 15 elektor kö-

zé választották a MMLSz elnökét is. A 

délutáni órákban ült össze a 15 választott 

elektor és egyeztetett a választási opci-

ókról, amely a legnagyobb egyetértésben 

történt. Egy utolsó tanácskozás volt még 

március 10-én. A Legfőbb Államtanács 

49 tagja március 11-én a Rend Magiszt-

rális Villájában, az Aventinón ünnepélyes 

keretek között ült össze. Egyházi öltözék-

ben, szigorúan meghatározott sorrendben 

foglaltak helyet az elektorok. A bevezető 

ima után a Nagykommendátor ismertet-

te a választási eljárást; ennek értelmében 

az első három szavazásnál kétharmados 

többség, a további szavazás esetén 50% 

+ 1 szavazat elegendő a Nagymester meg-

választásához. A választás titkos. Ered-

ményes választás esetén a megválasztott 

személynek nyilatkoznia kell a tisztség 

elfogadásáról vagy visszautasításáról. Ez-

után az elektorok egyenként a Szentírás-

ra tett kézzel esküdtek a választás ered-

ményes és szabályos lefolytatására, vala-

mint a Tanácsban végzett munkára vonat-

kozó titoktartásra, míg csak a választás a 

Szentatya jóváhagyásával és a Nagymes-

ter eskütételével érvényessé nem lesz.  

A választás egész eljárása során a Leg-

főbb Államtanács klauzúrában volt.

A Legfőbb Államtanács hatalmas több-

séggel Frà Matthew Festinget választot-

ta meg új Nagymesternek. A klauzúra to-

vábbi fenntartása mellett, külön futár vit-

te a hírt a Szentatyához, és kérte annak 

jóváhagyását. A jóváhagyást Pio Laghi, 

a Rend bíboros patrónusa hozta át sze-

mélyesen az Aventinóra; az új Nagymes-

ter az ő kezébe tette le az esküt, és ezzel 

minden joggal és kötelezettséggel átvet-

te tisztségét. Az új Nagymester első ál-

lásfoglalásában hitet tett az Egyház és a 

Rend hűséges szolgálata mellett, és ki-

fejezte azon elhatározását, hogy folytat-

ja nagy elődje munkáját. A Legfőbb Ál-

lamtanács ülését követően a Nagymester 

fogadásán valamennyi elektornak, így az 

MMLSz elnökének is lehetősége volt Is-

ten áldását kívánni munkájához, és egy 

rövid eszmecserét folytatni a jövőről.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

d Nokia-adomány

Február 1-jén az MMSz komáromi 

csoportját meglátogatta Timo Kahe-

lin, a Nokia Komárom Kft. ügyvezető 

igazgatója, aki ünnepélyes keretek 

között nyújtotta át a Nokia cég milliós 

nagyságrendű adományát. Az MMSz a 

rászorultak, betegek, fogyatékosok szál-

lítására szolgáló gépkocsik üzemanyag-

költségét fedezi az adományból.

d Nagykanizsán február hónapban nyi-

totta meg kapuit az országban elsőként a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat kere-

tében létrehozott családi napközi otthon, 

melyben egyszerre 14 bölcsődés- és 

óvodáskorú gyermek felügyeletét vál-

lalják a Szeretetszolgálat munkatársai.

d „Foltmentes adomány” országos 

ruhagyűjtő kampány az MMSz és a 

Reckitt Benckiser Magyarország cég 

együttműködésében

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 

Vanish termékek gyártójával közös 

akciót hirdetett „Foltmentes adomány” 

megnevezéssel. A ruhagyűjtő kampány 

március elején kezdődött. Országszerte 

közel ötven, könnyen megközelíthető 

ruhagyűjtő ponton adhatják le az adomá-

nyozók a használt ruhákat. A felajánlott 

és összegyűjtött ruhákat a Vanish cég 

– a kampány támogatója – jóvoltából 

Vanish termékekkel a Szeretetszolgálat 

hajléktalanokat foglalkoztató mosodájá-

ban kitisztítják, így az MMSz segítsé-

gével foltmentesen és tisztán kerülnek 

a rászorulókhoz. A Vanish cég az akció 

ideje alatt minden megvásárolt Vanish 

termék után 10 forinttal támogatja a 

Szeretetszolgálat céljait. 

d Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat 

elnöke március hónapban látogatást tett 

a mindszentpusztai autista otthonban. 

Az otthon és az alapítványi fenntartású 

szociális intézmények fenntartása orszá-

gosan nehéz feladat, így a Szeretetszol-

gálat hasonló intézményeihez hasonlóan 

csak a széles körű társadalmi össze-

fogásban bízhat. 

l  Tanácsülés március 28-án az 

MMLSz székházában

Az elnöki beszámoló, mint mindig, 

részletesen szólt a Szövetség hitéleti 

és jószolgálati tevékenységéről. Ezt 

követően meghallgattuk és elfogadtuk 

a kancellár, az ispotályos, a kincstár-

nok és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizott-

ság elnökének jelentéseit. Tudomá-

sul vettük a MMSz elnökének írásban 

benyújtott beszámolóját, valamint a 

delegátusok beszámolóit. Ezek közül 

kiemelésre méltó az ispotályosi beszá-

molóból a CEE-konferen-

cia, mely 2007. november 

legvégén és december ele-

jén került megrendezésre, 

ahol számos, igen értékes 

előadás hangzott el (ma- 

gyar részről őeminenciája 

dr. Erdő Péter bíboros úr, 

őexcellenciája dr. Kussbach 

Erich nagykövet úr, valamint 

ispotályosunk, Ugron Imre C.H.D.O. volt 

az előadó). Főszerkesztőnk, Szabadhegÿ 

Péter C.H.D bemutatta a Tanácsnak a 

Máltai Hírek angol összefoglalójának 

következő számát kicsinyített formában. 

A Tanácsülést, mint mindig, ima zárta, 

majd a rendtagok elindultak Egerbe az 

évi lelkigyakorlat színhelyére.

l Lelkigyakorlat és avatás

Március utolsó hétvégéjén Egerben tar-

totta Szövetségünk évi lelkigyakorla-

tát, amelyen több mint 60 rendtag és 

hozzátartozóik vettek részt. Dr. Sere-

gély István ny. egri érsek elmélkedé-

sei – „Egyetlen út Krisztus követése” 

– során kifejtette, hogy ehhez Krisz-

tussal való személyes és a mindenna-

pi életet átható kapcsolat kell, mégpe-

dig az egyházzal való közösségben és 

annak támogatásával. Vasárnap Ternyák 

Csaba egri érsekkel volt lehetőségünk 

egy konzultatív beszélgetésre az egri 

egyházmegye életével kapcsolatban. Az 

egri lelkigyakorlat zárásaként a Budavári 

Nagyboldogasszony-templomban Pász-

tor Zoltán ChM főcelebrálásával és Pász-

tor Lorenzó ChM, valamint Drab Pavol 

celebrálásával megtartott szentmise kere-

tében O’sváth György elnök úr négy új 

rendtagot avatott. Az új rendtagok: Sem-

sey Judit De.H.D., Vizy István C.G.D., 

Džuppa-Szemere Péter C.G.M. és Pacsay 

Tomassich Miklós C.G.M.

d Munkanélkülieket foglalkoztató 

mosoda nyílt a Mosoly utcában

A Budapesti Központ április 4-én nyitotta 

meg Budapest XIII. kerületében a Mosoly 

utcai mosodáját. Az intézményt 26 millió 

forint pályázati pénzből hozták létre, 

mely fedezte az épület megfelelő kialakí-

tását, valamint biztosítja az ott dolgozók 

egyéves bérét. A több mint 20 tonna, 

a Vanish-akció keretében összegyűjtött 

ruhanemű mosásán túl a Szeretetszol-

gálat szociális intézményeinek szeny- 

nyesét is az új mosoda alkalmazottai 
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fogják folyamatosan kimosni. A tervek 

szerint két éven keresztül egyszerre 10 

embernek tudunk munkát biztosítani, 

akiket egy mentor segít majd a továb-

bi munkakeresésben. A belső igények 

kielégítése mellett további cél a megren-

delésre vállalt mosás. Ezzel nemcsak 

önfenntartóvá válhat a mosoda, hanem 

képes lehet nyereség képzésére is. 

d Würzburgi Máltai Nap

2008. április 19-én került megren-

dezésre a mára már hagyományossá vált 

évenkénti máltai találkozó. A találkozó 

főszervezője Wolfgang Wagner, aki az 

országok közötti koordinációs munka 

megbízottja. Jelen volt Dr. C. v. Bran-

denstein-Zeppelin elnök és M. Lüls-

dorff az MHD központjából, Ugron 

Imre, mint a MMLSz ispotályosa, Mus-

kovszky Judit az MMSz külkapcsolatok 

vezetője, továbbá 20 német és mag-

yar munkatárs. A tanácskozás értékelte 

az előző év munkáját és a következő 

év feladatairól tárgyalt. Magyar részről 

hangsúlyoztuk, hogy az eddigi ruha- és 

bútoradományok jelentősége a jelen hel-

yzetben csökkent, célirányos segítséget 

kérünk a továbbiakban (kórházi beren-

dezések, tisztító-, fertőtlenítőszerek, sza-

niteráru, tartós élelmiszer stb.) A meg-

beszélés zárszavában elhangzott, hogy a 

jövő évi találkozóra esetleg Budapesten 

kerülhetne sor.

l Lourdes-i zarándoklat

Az idei lourdes-i zarándoklat csodála-

tos tavaszi napos időben 2008. május 

1-je és 6-a között került megrendezésre. 

Magyar részről összesen 89-en vettünk 

részt. E magas létszám mellett a Ma- 

gyar Szövetséget 26 rendtag és 4 jelölt 

képviselte. Idén is – immár másodszor 

– zarándokoltak velünk a Szeretetszol-

gálat munkatársai, illetve az általuk 

kísért betegek, összesen 22 fő. Ez évben 

először csatlakozott hozzánk a Szent 

István Lovagrendből 12 testvérünk.  

A lelki vezetést Kozma Imre és Pásztor 

Zoltán, rendünk káplánjai végezték, de 

a betegekkel való lelki törődésben nagy 

segítségünkre volt Telenkó Miklós, aki 

görög katolikus pap, de tolókocsis beteg-

ként, saját nehézségeit és problémáit 

megélve, példát mutatva tudott mindig a 

betegek szolgálatában állni. Csodálato-

san sikerült az első nap megtartott nagy 

keresztút, a 3-án hajnalban a Grottánál 

mondott szentmise, de ezenkívül több 

nagy megtiszteltetés is ért bennünket: a 

rendi miséken 3 zászlóvivőt delegálhat-

tunk, a X. Pius-bazilikában magyarul 

hangzott el a szentlecke, és végül, de 

nem utolsósorban, a gyertyás körmene-

ten Kállay Tamás rendtársunk vihette a 

feszületet.

 

l Zarándoklat Csíksomlyóra (2008. 

május 9–13.)

Idén is részt vettünk a pünkösdi széke-

lyföldi csíksomlyói zarándoklaton. 

A zarándoklatot Kállay Ubul Tamás 

alelnök úr vezette. Az ünnepi szentmi-

sét Schőnberger Jenő szatmári püspök 

mutatta be a nyeregben összesereg-

lett több mint félmillió zarándok előtt.  

A csíksomlyói Szűzanya kegytemploma 

előtt adnak itt egymásnak találkozót a 

más-más területről érkező máltai csopor-

tok. Együttes erővel kérik munkálkodá-

sukhoz a Szűzanya segítő támogatását, 

oltalmát.

Mint már a korábbi években is, a búcsú 

utáni vasárnap kitérőt tettünk és meglá-

togattuk Székelyföld és Erdély néhány 

nevezetességét. Ez alkalommal felke-

restünk a Homoród menti települ-

éseket, az unitáriusok székelyderzsi 

erődtemplomát. Ugyancsak megtekin-

tettük Vargyason a XVI. századból való 

reneszánsz stílus-elemeket is bemutató 

Daniel-kastélyt, és a Makovecz Imre 

által tervezett új református templomot. 

Este részt vettünk egy felejthetetlen 

élményű szentmisén, ahol a visszaérkező 

keresztalja zarándokaival együtt adtunk 

hálát a zarándoklat kegyelmeiért.

Hétfőn ellátogattunk Szovátára, a Böjte 

Csaba ofm atya által alapított gyermek-

otthonba. Ez a létesítmény egyike a 

negyven településen működő, közel más-

fél ezer gyermeket nevelő intézeteknek. 

Az otthon kápolnájában találkoztunk a 
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l Az MMLSz Magyarországi Dele-

gációja ünnepi közgyűlését és a 

Keresztelő Szent János-napi ünnepi szent-

misét és fogadást 2008. június 23-án 15 

órától tartja a Fortuna utcai rendházban.

l  A Szuverén Máltai Lovagrend 

Magyarországi Nagykövetsége a 

Rend nemzeti ünnepének meg-

emlékezését 2008. június 26-án 17 

órakor tartja a Hadtörténeti Múzeum 

„Márványtermében”.

d Az Észak-Magyarországi Régió 

július 31.–augusztus 6. között rende-

zi meg második „Összetartozunk” 

máltai ifjúsági táborát a kárpátaljai 

Tiszapéterfalván. A táborban 80 erdé-

lyi, csángóföldi, felvidéki, kárpátaljai 

és magyarországi fiatal vesz részt, 20 

fős pedagógus, orvos önkéntes kísére-

tével. A tavalyi erdélyi táborozás után 

reméljük, hogy az idei közösségnevelő, 

nemzeti és keresztény értékeket ápoló 

és építő táborozás is sikeres lesz. 

l A Rend nyári nemzetközi ifjúsá-

gi tábora idén Ausztriában lesz. Az 

álomszép Stams apátság ad otthont 

a közel 400 fős tábornak, amelynek 

időpontja július 26.–augusztus 2.  

A magyar delegáció 23 fővel vesz 

részt, de mint tavaly is, együtt utazik 

az erdélyiekkel (román delegációval). 

l  A Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége Elnöki Kollokviumát 

2008. augusztus 19-én 16 órakor tartja, 

utána 19 órakor Szent István-napi foga-

dás. Augusztus 20-án 17 órakor lesz az 

ünnepi szentmise és utána a Szent Jobb 

körmenet.

Naptár – mi várható?
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gyerekekkel, és megható, bájos előadásuk 

után az étkezőben az általuk készített 

süteménnyel és teával kínáltak meg. A 

látogatás során az intézmény vezetői 

bemutattak egy-két nevelőcsaládot, ahol 

12 fiút vagy leányt nagy szeretettel és 

gondoskodással nevelnek. A jelenlevők 

között villámgyűjtés volt, az intézmény 

működését pénzadománnyal támogattuk. 

d Szombathelyen a helyi máltai cso-

port a Pozbai Magyar Tannyelvű alapis-

kolába járó gyermekek javára gálaestet 

rendezett, melyen a mai Szlovákiához 

tartozó település kisiskolásai is szere-

peltek, népszokásokat, dalokat, verseket 

adva elő.

d Az esztendő első harmadá-

ban újabb, MMSz fenn- 

tartású szociális szolgála- 

tok kezdték meg műkö- 

désüket. Keszthelyen és 

Marcaliban fogyatékosok 

nappali ellátása és támogató 

szolgálata, Esztergomban 

családok átmeneti otthona, 

Szegeden hajléktalanok 

nappali melegedője indult. 

Továbbra is folynak az elemzések és 

tervezések más, hasonlóan hiánypótló 

és szükségesnek látszó fejlesztések 

irányában, jelenleg Szeged, Salgótar-

ján, Veszprém és Pécs szociális ellá-

tása vonatkozásában. A „Befogadó falu” 

projekt illetve a telepfelszámoló pro-

gramok iránt élénk érdeklődést mutat-

nak további önkormányzatok is.

d MMSz 2008. évi küldöttgyűlése

2008. május 31-én tartotta éves Országos 

Küldöttgyűlését az MMSz. Szűz Mária 

Szeplőtelen Szívének ünnepén Kozma 

Imre atya a homíliájában, valamint a 

szentmisét követő köszöntő szavaiban 

külön felhívta a figyelmet, hogy mind a 

Máltai Lovagrend, mind a Szeretetszol-

gálat életében különleges szerepe van a 

Filermói Boldogasszony tiszteletének. 

O’sváth György, az MMLSz elnöke 

érdekfeszítő módon tájékoztatta a tag-

ságot az új Nagymester megválasztásá- 

nak részleteiről. Megköszönte a Szeretet- 

szolgálat eddig végzett munkáját, s kife-

jezte reményét, hogy a továbbiakban is 

ugyanilyen jó lesz a kapcsolat az MMLSz 

és a Szeretetszolgálat között. Ezt követte 

a 2007. évi szakmai és pénzügyi beszá-

molók, a 2008. évi program és költ- 

ségvetés-tervezet, valamint a Felügyelő 

Szerv jelentésének ismertetése és elfo- 

gadása. A küldöttgyűlés egyben tiszt- 

újító küldöttgyűlés is volt. A küldöttek 

újabb 4 éves időtartamra megválasztot-

ták az országos tisztségviselőket: elnök 

Kozma Imre atya, alelnök Tombor Sán-

dor, országos lelki vezető Ft. Bíró László 

püspök atya. Az Etikai Bizottság tag-

jai: Bezovics Lajos, dr. prof. Cholnoky  

Péter, dr. Herjeczki János és dr. Nagy 

Ibolya. A Szeretetszolgálat regioná-

lis vezetőit a régió küldöttgyűléseken, 

csoportvezetőit a helyi szintű közgyű-

léseken választották.

Előadás a gyermeknevelő intézetben
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A Máltai Lovagrend diplomáciai 
kapcsolatai

1. A Szuverén Máltai Lovagrend mint-

egy száz állammal tart fenn diplomáciai 

kapcsolatot nagyköveti szinten. Kétol-

dalú kapcsolatai mellett a Rend állandó 

megfigyelőket (Permanent Observer) 

is akkreditált a legfontosabb nemzet-

közi szervezeteknél, így az Egyesült 

Nemzetek Szervezeténél (ENSZ), a 

Nemzetközi Egészségügyi Szervezetnél 

(WHO), az Élelmezési és Mezőgazda-

sági Szervezetnél (FAO), a Világélel-

mezési Programnál (WFP), a Nemzet-

közi Mezőgazdaság-fejlesztési Alapnál 

(IFAD), a Menekültügyi Főbiztosnál 

(UNHCR), az Emberi Jogi Főbiztosnál 

(UNHCHR), a Nevelésügyi, Tudomá-

nyos és Kulturális Szervezetnél (Unes-

co), az Iparfejlesztési Szervezetnél 

(Unido) és a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökségnél (IAEA).

2. A követküldési és a követfogadási jog 

(ius legationis) a Rend szuverenitásából 

ered. Szuverenitás nem más, mint füg-

getlenség és egyenlőség a nemzetközi 

közösség más tagjai viszonylatában. 

Noha a Rend a történelem során nem-

egyszer kényszerült területi szuvere-

nitását katonai erővel is megvédeni, 

sőt mint földközi-tengeri hatalom, a 

keresztény kereskedelmi hajózás biz-

tonságát hadiflottájával az észak-afrikai 

kalózok támadásaival szemben garan-

tálni, rendünk katonai jellege már a 

múlté. Sokkal fontosabb, hogy a Rend 

ma a nemzetközi közösség semleges, 

pártatlan és megbízható tagjának tekinti 

magát. Mint ilyen, különösen alkal-

mas humanitárius feladatok ellátására. 

Humanitárius tevékenységében dip-

lomáciai kapcsolatai nagy segítséget 

nyújtanak. A diplomáciai képviseletek 

egyik feladata ugyanis éppen abban áll, 

hogy előmozdítsák és erősítsék a Rend 

humanitárius elkötelezettségét. 

Semlegessége és pártatlansága ezen túl-

menően alkalmassá teszi a Rendet arra, 

hogy közvetítőként járjon el nemzetkö-

zi viták békés rendezésében, sőt arra is, 

hogy háború esetén vállalja az egyik 

hadviselő fél és polgárai érdekeinek a 

védelmét a másik hadviselő félnél. Az 

1977. évi nemzetközi diplomáciai kon-

ferencián, amely a humanitárius jogot 

újra megerősítette és továbbfejlesztette, 

a Rend képviselője kifejezetten vállalta 

a védőhatalom szerepét, ami valamely 

hadviselő fél érdekeinek a védelmén túl 

a nemzetközi államközösség érdekeit 

is szolgálja, amennyiben e közösség 

nevében biztosítja a humanitárius jog 

általános – azaz mindenki általi – be-

tartását. 

3. A humanitárius feladatok teljesíté- 

sében a Rend szorosan együttműködik 

az illetékes nemzetközi szervezetek-

kel, többek között az ENSZ-szel, a 

WHO-val, a FAO-val, a WFP-vel és 

az UNHCR-rel. Az együttműködés ke-

retében a Rend és az egyes szervezetek 

kölcsönösen támogatják egymást, ami-

nek egyik fontos előfeltétele a koordi-

náció. Ez pedig csak úgy valósítható 

meg, ha a Rend és a szervezetek ál-

landó szoros kapcsolatot tartanak fenn 

egymással, ami ugyancsak diplomáciai 

feladat. 

4. A fentiekből kitűnik, hogy a Rend 

diplomáciai képviselőinek a jelenléte a 

fogadó államban, illetőleg a nemzetközi 

szervezetnél nélkülözhetetlen, hiszen  

ez az előfeltétele az állandó eszmecseré-

nek, a kapcsolatok ápolásának és követ-

kezetes szélesítésének. Minél szélesebb 

a diplomáciai képviselő kapcsolatrend-

szere, annál előnyösebb a tevékenysége 

a Rend számára. A diplomata jelenléte 

egyben szimbolizálja a Rend és a foga-

dó állam, illetve az államközi szervezet 

között fennálló jó kapcsolatokat.

A diplomáciai képviselő másik fontos 

feladata a Rend érdekeinek az érvé-

nyesítése, aminek a szokásos formája 

a tárgyalás. A diplomata kiemelkedő 

tulajdonsága, hogy jártas a tárgyalá-

sok vezetésében, azok stratégiájában és 

taktikájában. A diplomáciát, akárcsak 

a tárgyalások vezetését is, a múltban 

„művészetnek” minősítették, amihez 

hosszú évek gyakorlata és tapasztalata 

volt szükséges. Újabban a társadalom-

tudományok, különösképpen a jogtu-

domány és a politikai tudományok is 

érdeklődnek a diplomácia és a tárgyalá-

sok vezetése iránt. Időközben mindkét 

terület tudományos kutatás és analízis 

tárgyává is vált. A Rend ezért szívesen 

választ olyan diplomáciai képviselőket, 

akik korábban már valamely állam dip-

lomáciai szolgálatában álltak, és ezért 

jól ismerik hivatásuk követelményeit és 

kihívásait.

Rendkívül fontos továbbá, hogy a Rend 

diplomatája ismerje a fogadó állam po-

litikai, gazdasági, szociális és kulturá-

lis viszonyait, az Egyház, valamint a 

Rend helyi szervezeteinek helyzetét és 

problémáit. A nemzetközi szervezetnél 

tevékenykedő diplomáciai képviselő-

nek rendelkeznie kell minden, a Rendet 

érdeklő információval. 
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A kereszténység húsvéti történet, a 

hit története. A húsvéti eseménynek 

nincs szemtanúja, hanem tanúi vannak. 

Péter apostol pünkösdi beszédében a 

kereszténység igazságát tömören így 

foglalta össze: „A Názáreti Jézust az 

Isten igazolta előttetek, a hatalmas cso-

dákkal és jelekkel. Ezt az embert az 

Isten elhatározott terve szerint kiszolgál-

tattátok és gonosz kezek által keresztre 

feszítve elveszejtettétek. Az Isten azon-

ban feloldotta a halál bilincseit, s ezt a 

Jézust feltámasztotta, akinek mi mind 

tanúi vagyunk.” (Ap.Csel.2.)

Szent János apostol az evangéliumában 

felvette a küzdelmet kora földhözra-

gadt elgondolásával, mely szerint Jézus 

Krisztus istenségében nem szenvedhe-

tett és nem halhatott meg, mert az Isten 

nem szenvedhet és nem halhat meg. 

Valójában Isten a világban a feltámadott 

Jézusban jelent meg. 

A húsvéti történetben az igazi Isten képe 

tárult fel előttünk, ami azt jelenti, hogy 

Jézus Krisztusban az értünk emberré lett 

Isten szenvedett és halt meg a mi üdvös-

ségünkért, akit az Atya feltámasztott a 

halálból, hogy új életünk legyen. 

Egy kapu mindig bezárul, amikor az 

ember bűnt követ el, vagyis elfordul 

Istentől. Sajnos mi még jól be is csaptuk 

magunk mögött az ajtót. A világ ettől az 

ajtócsapkodástól hangos. 

Húsvét egy új kapu nyitása, amely örök-

re nyitva marad, mert szemöldökfájára 

új szó került: irgalom. 

Az új istenkép lényeges elemei: 

•  „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a 

kehely. De ne az én akaratom teljesül-

jön, hanem a tied.” (Lk.22,43)

•  „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” 

(Mk.15,34) 

•  „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” 

(Mk.23,46.)

•  „Ha majd fölmagasztaltatom a föld-

ről, mindenkit magamhoz vonzok!” 

(Jn.12,32)

•  „Hacsak nem látom kezén a sze-

gek nyomát, ha nem helyezem ujja-

mat a szegek helyére, és oldalába 

nem teszem a kezem, nem hiszem.” 

(Jn.20,25.)

•  „Tamás: nyújtsd ide az ujjadat és nézd 

kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd 

oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem 

hívő.” (Jn.20,27)

Sok sebtől vérző világunkban gyógyulá-

sunk és hitünk miatt fontos a mi sebeink-

től sebesült Krisztus sebeinek üzenete, 

amelyeket Isten begyógyított, de nyomai 

megmaradtak.

Szenvedésektől mentes életet szeret-

nénk, vagy azok megszüntetését várjuk 

el Istentől, noha nem ő az oka azoknak. 

A szenvedések nem tőle származnak. 

Gyönyörű szép világunk ökológiai sebe-

it nem ő okozza, egymáson ejtett sebe-

inkhez sincs köze. Mi ejtettünk sebet 

Istenen, mégis velünk marad, éspedig 

sajátos módon, amit őskeresztény test-

véreink az Eucharisztia elnevezésében 

(Kenyértörés) juttattak kifejezésre. 

Jézusra gondoltak, aki értünk megtö-

retett. 

Jézus azt várja tőlünk is, hogy egymá-

sért felelősséget vállaljunk, a megtöretés 

árán is. Szőjünk hát hálót a hit szálaiból 

értékeit vesztő, süllyedő világunk alá 

szenvedő embertársaink iránti részvét-

ből, mint Isten hűséges tanúi. 

Kozma Imre

Kereszténység húsvét után
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Végül igen fontos feladata a Rend dip-

lomáciai képviseletének, hogy rendsze-

resen jelentést tegyen Rómának minden 

olyan, a fogadó államot és a helyi rendi 

szövetséget, illetve a nemzetközi szerve-

zetet érintő kérdésről, amelynek ismere-

te a Nagymester és a Szuverén Tanács 

számára nélkülözhetetlen politikája for-

málásában és döntéshozatalában.

Rendünk budapesti diplomáciai képvi-

selete, mint bilaterális képviselet, tuda-

tában van a fentiekből adódó különös fe-

lelősségének, és mindent megtesz, hogy 

a vázolt feladatokat lelkiismeretesen és 

legjobb tudása szerint teljesítse.

Kussbach Erich, nagykövet
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
intézményei – folytatás

Az MMSz intézményei a „Gond-

viselés Háza” gyűjtőnévvel jelölt 

hálózatba tartoznak. Főbb típusai: idős-

gondozó, hajléktalanokat ellátó, fogya-

tékkal élőket ellátó, szenvedélybetegeket 

ellátó, családsegítő és gyermekjóléti, to-

vábbá egészségügyi intézmények, szol-

gálatok. A Máltai Hírek előző számá-

ban megjelent általános bemutatkozó 

cikkünkre építve mutatjuk most be az 

idősgondozás területet, melynek felada-

ta az önellátásukban korlátozott idős fe-

lebarátainknak nyújtott gondozás, ápolás 

és segítés.

Az idősgondozó intézmények lehetnek:

–  Bentlakásos ellátás: idősek otthona;

–  Nappali ellátások: idősek klubja, idő-

sek napközi otthona;

–  Házi segítségnyújtó szolgálatok: jelző-

rendszeres vagy jelzőrendszer nélküli.

Az országban 21 idősellátó intézmény 

működik: 

Idősek otthona:

Közép-Magyarországi Régió: 3 (Bu-

dapest 2, Páty 1); Nyugat-Dunántúli 

Régió: 2 (Bakonyszentlászló, Fertőd); 

Dél-Dunántúli Régió: 1 (Siófok); Észak-

Magyarországi Régió: 3 (Mátrafüred 2, 

Miskolc 1)

Idősek nappali ellátása:

Közép-Magyarországi Régió: 1 (Bu-

dapest); Nyugat-Dunántúli Régió: 1 

(Mosonmagyaróvár); Közép-Dunántúli 

Régió: 3 (Esztergom, Tata, Pápa); Észak-

Magyarországi Régió: 1 (Mátrafüred)

Házi segítségnyújtó szolgálatok:

Közép-Magyarországi Régió: 2 (Buda-

pest); Nyugat-Dunántúli Régió: 2 (Győr, 

Kapuvár kistérség); Dél-Dunántúli Ré-

gió: 2 (Siófok, Siófok kistérség)

Különleges szolgálatot látnak el fürdető 

csoportjaink (Budapest 3, Székesfehér-

vár, Pécs), melyek idősellátó intézmé-

nyekben, kórházakban heti rendszeres-

séggel fürdetik az idős, beteg 

embereket. Soproni csoportunk 

hospice szolgálat keretében 20-

25 személyt ápol, és igyekszik 

elviselhetőbbé tenni életük hát-

ralévő napjait. Bár nem szociális, 

hanem egészségügyi intézmény, 

de itt kell megemlíteni a váci 

Máltai Szeretetkórházat, ahol 120 

krónikus ágyon ápolják az idős, 

többségében magatehetetlen embereket. 

Intézményeinkben naponta rendszere-

sen ellátott személyek száma 940 fő, 

az esetenként ellátottak száma 2500 fő. 

Az intézményes ellátás mellett országo-

san nagyon sok csoportunk törekszik az 

idős emberek gondjainak enyhítésére: 

ebédkihordás, segítés a ház körüli mun-

kákban vagy ügyeiknek intézésében, ap-

róbb karbantartási és javítási munkák 

végzése. Az idős emberek látogatása, 

otthoni gondozása, a támogatottakkal 

elmélyült, szeretetteljes kapcsolat kiala-

kítása komoly lelki támaszt jelent a rá-

szorulók számára. Önkénteseink évente 

több mint 10 000 gondozottat látnak el, 

a gondozási órák száma meghaladja a 

100 000 órát.

Kitüntetések, kinevezések

•  Az országos katasztrófavédelmi főigazgató a Polgári védelem napja alkalmából – a katasztrófavédelem munkájának segí-
tése, támogatása érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként – katasztrófavédelmi emlékér-
met adományozott Tóth Lászlónak, az MMSz Esztergomi Támogató Szolgálat vezetőjének.

•  Csorna városa az eltelt 16 év munkájának elismeréseként Varga Józsefnek, az MMSz csornai csoportj vezetőjének Csorna 
Városért Emlékérmet, valamint Győr-Moson-Sopron Megyei Szolgálatáért kitüntetést adományozott. 

•  Május 7-én Pécs Uránvárosban gázrobbanás történt, melynek következtében egy idős személy életét veszítette, 12 fő 
megsérült és 100 embernek kellett elhagynia azonnal az otthonát. Dusa Ágnes és Csonkáné Utasi Katalin az MMSz Dél-
Dunántúli Régiójának munkatársai segítettek a katasztrófavédelem szakembereinek a szervezésben, a sérültek ellátásában, 
az érintetteknek az események feldolgozásában.  Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, a mentésben részt vevő két 
munkatársunkat kitüntetésben részesítette.



10

Személyi hírek

Semsey Judit De.H.D. bemutatkozik

 

Semsey Judit Antónia 1953-ban, a fel-

vidéki Semséről, Kereszteskomlósról, 

Giráltról származó, katolikus, három-

gyermekes értelmiségi családba szü-

lettem és nevelkedtem. Középiskolai 

tanulmányaimat a József Attila Gim-

náziumban (Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium) folytattam, majd 1977-ben 

a Budapesti Műszaki Egyetem Építész-

mérnöki Karán diplomáztam. 

Férjemmel, Bognár Béla építészmér-

nökkel, 1980-ban kötöttünk házasságot, 

két leányunk született, a mára már 

22 éves egyetemi hallgató Nóra és a 

még csak 13 éves tanuló, Laura. Csa-

ládommal hitvalló életet élünk. Vezető 

tervező vagyok, az MD Stúdió társ-

tulajdonosa és ügyvezetője. Építész 

tervezőként hozzájárultam több nehéz 

helyzetű, súlyosan beteg gyermek ápo-

lását, felépülését segítő alapítványi ún. 

Mama-ház megvalósulásához. 

A Máltai Lovagrenddel évekkel ezelőtt 

rokoni és baráti szálakon keresztül 

kerültem kapcsolatba, majd rendszere-

sen részt vettem a rendi lelkigyakorla-

tokon, zarándoklatokon és bekapcso-

lódtam a dámák MMSz Szent Erzsébet 

Betegápoló Nővérek Idősek Otthonában 

végzett munkájába, valamint az MMSz 

egyes akcióiba is. A Rendbe történt 

felvételemtől azt remélem, hogy ezzel 

a számomra legmegfelelőbb közösség-

ben, a legjobb ügyekért tehetek, amire 

nemcsak személyes ambícióm, de csalá-

di hagyományaim is köteleznek.

Vizy István C.G.D. bemutatkozik

Vizy István, 67 éves, Párizs közelében 

élek. Feleségem francia származású, két 

lányommal együtt tökéletesen beszél-

nek magyarul. 1957-ben egy tüntetésen 

való részvétel miatt kizártak a gimnázi-

umból (Toldy Ferenc). Érettségi után 2 

évig ipari tanuló voltam, majd egyete-

mista, a Közgazdasági Egyetemen sze-

reztem diplomát.

1965-ben hagytam el Magyarországot, 

Münchenben Diplom Kaufmann diplo-

mát szereztem. 1970-től 1977-ig a Sie-

mens AG-nál dolgoztam Münchenben, 

majd áthelyeztek a Siemens SA-hoz 

Párizsba. 1980-tól az Alcatel vállalat 

keretében először mint kontroller, majd 

mint az egyik alvállalat pénzügyi igaz-

gatója dolgoztam.

A Máltai Lovagrenddel az 1990-es 

években kerültem kapcsolatba. Több 

lovaggal együtt a párizsi nagykövet-

ség koordinálása mellett egy tanácsadó 

csoportot képeztünk. A Párizsi Magyar 

Katolikus Misszió keretében alkalmam 

nyílt a karitatív tevékenységben való 

részvételre. Mint máltai lovag, a jövő-

ben erőmhöz mérten még jobban részt 

kívánok venni a Misszió ez irányú tevé-

kenységében.

Džuppa-Szemere Péter C.G.M. bemu-

tatkozik

1947. június 16-án születtem Eperjesen, 

Imre Džuppa bíró és Helén Szemere de 

genere Huba fia. A család mind anyai, 

mind apai ágon régi Zempléni szárma-

zású. Keresztény házaságban élek 1970 

óta. Feleségem leánykori neve Oľga 

Sówková, Mgr, PhD, utoljára a Tatra 

bankban dolgozott, mint a Prokurista 

és Retail divisió igazgatója. Fiam Juraj 

(György) közgazdász, nejével, Petrával, 

aki gyerekorvos, három fiú – Mikuláš 

(Miklós), Filip (Fülöp) és Patrik – bol-

dog szülője.

Füleken jártam középiskolába és 1965-

ben érettségiztem. Geofizikát végez-

tem Prágában a Károlyi Egyetem Ter-

mészettudományi Karán 1970-ben. 

1976-ban a pozsonyi Koménius Egye-

temen természettudományi doktori 

Rólunk	 Má l t a i  Hí r e k � 2008. június
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Búcsúzunk

2008. június	 Má l t a i  Hí r e k � Rólunk

(RNDr.) és 1988-ban PhD fokozatot 

szereztem.

Kapcsolatom a Máltai Lovagrenddel 

1994-ben kezdődött. Rendszeresen 

részt veszek a Kassai Szent Erzsébet 

napokon és a Magyar Máltai Lova-

gok Szövetségének lelkigyakorlatain. 

Számomra nagyon nagy élmény volt 

a múlt évi lourdes-i zarándoklat. Az 

életemben abban a szerencsés hely-

zetben voltam, hogy munkámmal, 

mint geofizikus, segíteni tudtam a 

bennszülötteknek Afrikában – Szu-

dán, Nigéria, Mozambik, Botswana 

(1974–1989) ahol főleg a vízkutatási 

geológiai terveken dolgoztam. Öröm 

volt látni embereket, ahogy örültek, 

amikor folyt a víz a fúrásokból. Más 

karitatív munkát is végeztem, mint 

a Brit–Szlovák Gazdasági Kamara 

tanácstagja és alelnöke.

Pacsay Tomassich Miklós C.G.M. 

bemutatkozik

37 éves vagyok, egy hároméves kis-

fiú édesapja. Öt éve nősültem, felesé-

gem, Orsolya diplomata. Októberre vár-

juk második gyermekünket. 1988-ban 

érettségiztem a Szilágyi Erzsébet Gim-

náziumban, majd a tanulmányaimat a 

Budapesti Műszaki Egyetem folytattam. 

1990-ben az Európai Unió ösztöndíjával 

a Brüsszeli Egyetemre kerültem, ahol 

kitűnő eredménnyel fejeztem be mérnöki 

tanulmányaimat. Több mint tíz évig éltem 

Belgiumban, ahol az építőipar különbö-

ző területein kamatoztattam tudásomat. 

Gyermekkorom óta a Zugligeti Szent 

Család Plébánia közösségébe járok, ahol 

Kozma Imre atya karizmatikus tevékeny-

sége nagy hatással volt rám. Tíz éven 

keresztül vezettem a templom ministráns 

csoportját. A máltai szellemiséggel is itt 

találkoztam először, amikor a zugligeti 

keletnémet menekülttáborban segítettem. 

A romániai forradalom idején önkén-

tesként részt vettem a Szeretetszolgálat 

munkájában. Belgiumi tartózkodásom 

alatt éveken keresztül Kállay Oszkárral a 

brüsszeli magyar bál szervezésében vet-

tem részt, amelynek bevételét különböző 

karitatív célokra ajánlottuk fel. Mint a 

Máltai Lovagrend frissen avatott tagja, 

arra törekszem, hogy Isten és családom 

segítségével még többet tehessek az 

elesettekért. 

Mustos N. István piarista szerzetes,  

életének 77., szerzetességének 51. és pap-

ságának 50. évében 

a Székesfehérvári 

Papi Otthonban 

2008. április 20-án 

elhunyt.

A veszprémi pia-

rista iskolában végzett. Szoros kötődése 

az iskolához, tanáraihoz és osztálytársai- 

hoz egész életére elkísérték. 1949-ben 

lépett be a Piarista Rendbe, 1957-ben tett 

örökfogadalmat, egy évvel később szen-

telték pappá Rómában. Onnan – Tomek 

Vince generális utasítására – az Egyesült 

Államokba tért, hogy az ott alakuló 

provinciát erősítse. Szerzetesi pályája 

során sokféleképpen szolgálta az Urat: 

a buffalói piarista gimnáziumban kezdte 

a tanítást, majd a Rend devoni iskolá-

jának volt igazgatója 1969-től 1987-ig. 

Ezután a trentoni Szent István magyar 

egyházközséget vezette 1990-ig, utána 

pedig a New Jersey állambeli Passaic 

városában levő, ugyancsak Szent István 

magyar egyházközség plébánosa lett. Az 

MMLSz káplánjaként szolgált 1995 óta, 

illetve konventuális káplánjaként 2005 

óta. Emellett a külföldi magyarok püspö-

kének, Miklósházy Attilának észak-ame-

rikai delegátusa volt. Áldozatos mun-

kájának köszönhető sok, Amerikában 

működő magyar egyházközség meg-

maradása, illetve életének meghosszab-

bítása. Tagja volt a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség Nagytanácsának is. 

Minden lehetséges módon segítette a 

kommunista elnyomás alatt működő 

magyarországi rendtartományt és annak 

iskoláit. Minden magyar ügyet támoga-

tott és szolgált. Munkája elismeréseként 

1998-ban a Pro Ecclesia Hungariae díjjal 

tüntették ki. 

Gyulai László atyától, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Tokaji Csoportjának 

lelki vezetőjétől búcsúzunk. Életének 

80., papságának 56. évében távozott 

közülünk, április 19-én. Bölcsen derűs 

viselkedését nemcsak a tokaji hívei sze-

rették, hanem az egész régió tagsága, 

hiszen minden zarándokúton részt vett 

és lelkileg támogatta a hozzá segítsé-

gért fordulókat. A Tokaji Csoport alapító 

tagja volt, szívvel-lélekkel elkötelezett 

a máltai munka iránt. Az egész mál-

tai közösség nevében kérjük Istenünket, 

hogy Laci bácsit fogadja be örök és vég-

telen szeretetének örömébe. 
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„Aprókból épül” – Összesítés

A Magyar Nemzeti Bank átadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak azt a hivatalos váltási 
jegyzéket, amely tartalmazza a Szeretetszolgálat által február 8. és március 9. között 
a WestEnd City Centerben elhelyezett Magyarország „óriásperselyben” összegyűlt 

1 és 2 forintosok értékét. Az első elszámolás adatai szerint az „Aprókból épül” akció során, 
mintegy 4 hét alatt 6 246 242 forintot adtak össze az ország minden részéről érkező 

jó szándékú adományozók. 

Az aprópénzek az akció lezártát követően is folyamatosan érkeznek még a Szeretetszolgálat 
gyűjtőpontjaira. Az összegyűlt adományt a Szeretetszolgálat a látókörébe kerülő legrászorultabb 

családok megsegítésére fordítja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezúton is hálásan köszöni valamennyi jó szándékú adományozó 
hozzájárulását és továbbra is szeretettel várja az értékrendjével és céljaival azonosulók  

egyéb támogatását is.

Bankszámlaszám: MKB 10300002-20102898-00003285


