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Az MMSz 1989. február 4-én Kozma 

Imre atya, zugligeti plébános vezeté-

sével alakult meg, majd rövidesen tör-

ténelmi események forgatagába került. 

A keletnémet menekültek befogadá-

sa (1989. aug.), a romániai forradalom 

(1989. dec.), a jugoszláviai háború 

(1991.) során végrehajtott nagyszabású 

segítő és mentő akcióival kormányszer-

vek és társadalmi szervezetek partne-

révé vált. A közvélemény bizalma, a 

kormányzati szervek részéről megnyil-

vánuló igény ösztönözte az MMSz-t 

cselekvési programjának és intézményi 

hálózatának kialakítására.

Az MMSz – hagyományos karitatív 

tevékenysége mellett – szociális és 

egészségügyi állami feladatokat vállal 

át, intézményeket működtet, továbbá 

programokat, modelleket, szociálpoli-

tikai stratégiákat mutat be eddig nem, 

vagy nem kellő mértékben kezelt problé-

mák megoldására. A szolgálat az ország 

7 régiójában, minden megyében, 350 

helyen van jelen. 142 helyi csoportban, 

206 intézményben, 5000 rendszeresen 

tevékenykedő, 15 000 mozgósítható 

önkéntese és 840 alkalmazott munka-

társa szolgálja a rászorulókat. Ez a mál-

tai szerepvállalás Magyarország egyik 

legnagyobb és legszélesebb körben 

tevékenykedő karitatív szervezetévé 

tette az MMSz-t. Felkínált programja-

inak keresztény üzenetei: „Befogadás”, 

„Elfogadás”, „Megtartás”. 

Intézményeinek főbb típusai: hajlékta-

lanokat, időseket, fogyatékkal élőket, 

szenvedélybetegeket ellátó, családsegí-

tő és gyermekjóléti, továbbá egészség-

ügyi intézmények. Hálózatának fejlő-

dése folyamatos, napjainkig tart. Az 

intézményes hálózatban naponta közel 

10 000 fő kap ellátást.

Az MMSz saját kezdeményezésű spe-

ciális programokat is indít, működtet, 

amelyek a legveszélyeztetettebb és leg-

rászorultabb csoportok megsegítését 

célozzák. Ilyenek többek között: „Játsz-

va megelőzni” máltai játszótér és játszó-

ház program az unalombűnözés megelő-

zésére, gyógyászati segédeszköz, kór-

háziágy-kölcsönzés otthoni betegápolás 

segítésére, hajléktalan és roma családok 

társadalmi integrációja (Tarnabod, Erk, 

Monor, Táska, Pécs, György-telep).

A nemzetközi együttműködés kiemelt 

programjai a „Hidat építeni Európá-

ban”, a liechtensteini üdültetési és a kár-

pátaljai „Családok a Családokért” prog-

ramok. Az MMSz az elmúlt években 

számos esetben sietett természeti vagy 

humanitárius katasztrófával érintett 

területek lakosságának megsegítésére: 

Kárpátalja és Magyarország tiszai árvi-

zei, Erdély, Csángóföld, délkelet-ázsiai 

földrengés és szökőár, Pakisztán és Jáva 

földrengései, Libanon, Palesztina.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tag-

jai arra törekednek, hogy munkájukkal a 

nyolcágú máltai kereszt jegyében segít-

sék a szegényeket és betegeket, ezzel a 

lehető legtöbbet tegyék a keresztény hit 

védelmében is. Reménykednek abban, 

hogy az egész társadalmat érinti és gyó-

gyítja a máltai szerepvállalás.

A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
(MMSz) 20 éve
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A Rend új Nagymesterét, Frá Matthew 

Festinget, múlt év március 8-án válasz-

totta meg a Rend Legfőbb Államtanácsa 

hatalmas többséggel. Elődje, Frá And-

rew Bertie nagymester két évtizedes kor-

mányzás és rendi szolgálat után 2008. 

február 7-én hunyt el. Az új uralkodó 

herceg és Nagymester így az első időben 

hatalmas kihívás előtt állt: fel kellett 

mérnie a Rend állapotát, a hitélet és a 

rendi utánpótlás problémáit, a Szuverén 

Tanács, a Kormányzó Tanács, a perjelsé-

gek (12), a szövetségek (47) helyzetét, a 

személyi kérdéseket, a Rend nemzetkö-

zi rendszerét, a Rend anyagi állapotát, 

hogy csak a legfontosabbakat említsem. 

Természetesen a két Tanács biztosította a 

Rend működőképességét, de a Nagymes-

ternek, minden tehermentesítés mellett 

is, idejének és energiájának nagy részét a 

Rend ügyeibe való mind teljesebb elmé-

lyedésre és az elengedhetetlen döntések-

re kellett fordítania. Ehhez járult a már 

évekkel ezelőtt megtervezett Nemzet-

közi Stratégiai Konferencia, mely 2009. 

január 15-től 19-ig zajlott Velencében. 

Ez a konferencia, több mint 400 dáma és 

lovag részvételével, dolgozta ki a Rend 

jövő-stratégiáját, 12 munkacsoportban, 

egyenként napi két-két ülésen. A kon-

ferencia tervezésében, tartalmi alakítá-

sában, irányításában a Nagymesternek 

döntő szerepe volt.

Az új korszak első hónapjaiban, a prog-

ram zsúfoltsága miatt, a Nagymester a 

perjelségek és szövetségek felkeresését, a 

közvetlen kapcsolat létrehozatalát kény-

telen volt későbbi időpontra halasztani. 

Annál nagyobb köszönetet érdemel az 

a kiváltságos döntés, mely szerint ural-

kodása első évének letelte előtt a Nagy-

mester elfogadta Magyarország köztár-

sasági elnökének és a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetsége elnökének meghí-

vását, és hivatalos látogatásra érkezett 

Magyarországra ez év február 8-tól 11-ig. 

Előtte egyedül csak az ír szövetséget 

kereste fel. E látogatás fő célkitűzése, a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítá-

sa 20 éves évfordulójának megünneplése 

volt. A látogatás viszonozta a magyar 

államfő múlt évi látogatását Rómában. 

A Nagymester megismerhette a Magyar 

Szövetség és a Máltai Szeretetszolgálat 

tagjait, és megtekinthette a Szeretetszol-

gálat számos projektjét. A nagymeste-

ri küldöttség tagjai voltak: Jean-Pierre 

Mazery nagykancellár, Albrecht Freiherr 

von Boeselager nagyispotályos, Angelo 

Acerbi, a Szentszék máltai prelátusa, volt 

Apostoli Nuncius Magyarországon, Prof. 

Erich Kussbach máltai nagykövet, vala-

mint Alberto Bartoli és Paolo Garofalo, a 

Magyar Szövetség részéről pedig annak 

elnöke, O’sváth György. Az első látogatás 

Őeminenciája Erdő Péter bíboros érsek-

nek szólt. Ezután az ünnepélyes nagypro-

tokoll keretében (huszárok díszegyenru-

hában, zenekar, díszszázad stb.) a Sándor 

palotában fogadta őt Sólyom László köz-

társasági elnök, aki a megbeszélések során 

átnyújtotta a Nagymesternek az államfői 

nagykeresztet (ő már Rómában elnyerte 

a Máltai Érdemrend nagykeresztjét). A 

tárgyalás keretében az államfő méltatta 

a Szeretetszolgálat hatalmas teljesítmé-

nyét és érdemeit, melyekről igen tájé-

kozott volt. Rámutatott az ország egyik 

legnagyobb problémájára, amelyet a  

800 000 főnyi cigányság helyzete etnikai, 

kulturális, politikai, és gazdasági téren 

jelent. Ezután 80 személyes ünnepi ebéd 

következett.

Az államfői fogadást követte a parla-

ment elnökének, a miniszterelnöknek 

és a külügyminiszternek fogadásai és 

tárgyalásai. A Szeretetszolgálat felé 

irányuló elismerés volt e találkozások 

meghatározó hangulata. A cigányság 

helyzete valamennyi tárgyalás folyamán 

felmerült és mindkét delegáció tagjai 

nagy érdeklődéssel fogadták az MMLSz 

és az MMSz képviselőinek ez irányú 

információit. A tárgyalások folyamán 

a nagykancellár és a nagyispotályos, 

magyar részről a parlament elnöke és 

a miniszterelnök részesültek, a nemzet-

közi diplomácia előírásait követve, a 

legmagasabb kitüntetésben. Ezek egy-

részt kifejezik a kölcsönös elismerést 

a két állam kiváló együttműködésének 

méltatására, másrészt a reményt, hogy 

a közös tevékenység a jövőben tovább 

folytatódhat.

Őexc. Janusz Juliusz, Apostoli Nun-

cius február 9-én, a nunciatúrán adott 

vacsorát.

A Nagymester és küldöttsége február 10-

én kereste fel a Szeretetszolgálat békás-

megyeri intézményét és a Bem rakparti 

„Gondviselés Házát”, és nézte meg az 

MMSz tevékenységéről szóló egyórás 

filmet. A másnapi szentmise a Zugligeti 

templomban és utána egy nagymére-

tű fogadás, melyen 400-500-an vettek 

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2009. március	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt

l Fehérvárcsurgói lelkigyakorlat

November 20–23. között volt Fehér-

várcsurgón az obedenciás lelkigyakor-

lat, melynek témája Szent Pál korintusi 

levelei voltak. A lelkigyakorlat vezetője 

Bolberitz Pál káplánunk volt.

d Béres-csepp a rászorulóknak

62 000 üveg Béres-cseppet adott át 

december 4-én több országos karitatív 

szervezetnek a Béres Alapítvány elnöke. 

Az adomány piaci értéke meghaladja a 

62 millió forintot. Az MMSz 10 000 üve-

get kapott, melyet országos hálózatában 

a rászorulók között oszt szét.

l d Jótékonysági hangverseny a 

Damenstift-templomban

A második adventi vasárnap került sor a 

Malteser Hilfsdienst München (MHD), 

valamint a müncheni Magyar Katoli-

kus Misszió rendezésében arra a kon-

certre, amelynek bevételét az MMSz 

által működtetett családi átmeneti otthon 

lakóinak ajánlották fel. Közreműdköd-

tek: Tóth Mónika és Bokor Iván énekes 

előadóművészek, valamint a DurMolok, 

missziónk ifjúsági énekkara dr. Kovács 

János és Geng Ildikó vezetésével. 

A rendezvény védnöke Kovács 

József, a Magyar Köztársaság 

müncheni főkonzulja volt. A meg-

jelenteket Wolfgang Wagner, az 

MHD magyarországi koordinátora 

üdvözölte. A főkonzul képvisele-

tében Szilágyi Gergely konzul, a 

Bajor–Magyar Fórum elnöksége 

nevében Ramsay Viktor, Szövetsé-

günk Német Delegációja részéről 

Máriássy Zsuzsa vettek részt a progra-

mon.

d „Adni öröm” karácsonyi élelmi-

szergyűjtés – Együttműködés a Spar 

Magyarország Kft.-vel

2008-ban 12. alkalommal került sor 

a karácsony előtti „Adni öröm” tar-

tós élelmiszergyűjtő akcióra a Spar 

Magyarország Kft. áruházlánchoz tar-

tozó 150 élelmiszerboltban. A 121 tonna 

élelmiszer-adományból több mint 14 

ezer csomag készült, melyet a Szeretet-

szolgálat munkatársai még karácsony 

előtt átadtak a rászorulóknak. Az akció 

megszervezésében és lebonyolításá-

ban közel 2 ezer máltai önkéntes vett 

részt. A Spar Magyarország Kft.-vel 

kötött együttműködés keretében továb-

bi támogatást kapunk: a 200 és 500 

forintos közös vonalkódos adománykár-

tyák megvásárlásával a vásárlók a Spar 

Magyarország Kft.-n és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálaton keresztül a rászoru-

lókat támogathatják. Amint ismeretes, a 

vállalat minden eladott bevásárlótáska 

után 1 forinttal támogatja a Szeretetszol-

gálat tevékenységét, mely 2008 évben  

12 766 000 forint volt.

l Johannita találkozó 2009. január. 7.

Az új esztendő is a hagyományos Johan-

nita találkozóval kezdődött, melyen Szö-

vetségünket elnök úr távollétében Kállay 

Ubul Tamás alelnök úr vezette csoport 

képviselte. Bánffy Miklós kommendá-

tor igen rövid, nem is annyira az előző 

évet értékelő, hanem inkább a jövőbe 

tekintő beszéde után alelnök úr kapott 

szót. Ő megemlékezett azon 2008-as 

eseményekről, ahol a két testvérrend 

számos képviselője volt együtt (pl. Kas-

sai zarándoklat, Csíksomlyó). Kifejezte 

azon reményét, hogy ez az irány a Szent 

Pálra emlékező újévben még tovább fej-

lődik. E bevezetők után igen kellemes 

hangulatban élénk beszélgetés és eszme-
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részt, majd találkozó az MMSz Országos 

Központjában fejezte be a látogatást. A 

fogadás alkalmat szolgáltatott a Nagy-

mesternek, hogy a Szeretetszolgálat 

különösen érdemes 10 tagját, a máltai 

érdemkereszttel tüntesse ki.

A Nagymester már előzőleg Mons. 

Bolberitz Pált és Mons. Kozma Imrét 

nagykeresztes konventuális káplánná, 

Jeszenszky Jánost, Kállay Tamást, és 

Ugron Imrét nagykeresztes lovaggá lép-

tette elő. 

A látogatás egyértelműen sikeres volt. 

A Nagymester több ízben hangsúlyoz-

ta, hogy a Szeretetszolgálat története, 

szervezete, erőfeszítései és eredményei 

a Rend valamennyi perjelsége és szövet-

sége részére példaértékűek. A tanácsko-

zásokon, melyen Mons. Kozma Imre az 

MMSz elnöke részt vett, az állam alkot-

mányos képviselői részéről különleges 

elismerés és köszönet nyilvánult meg 

feléje. A Nagymester többször kiemelte, 

hogy semmilyen más szövetség nem 

örvend olyan magas fokú elismerésnek 

és rangnak hazájában, mint a magyar. 

Köszönetünk az elismerésért.

O’sváth György
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csere alakult ki a rendtársak, barátok és 

hozzátartozók között. 

l Szent János Tanulmányi Alap

A Svájcban élő magyar máltai és johan-

nita rendtagok „Szent János Tanulmá-

nyi Alap”-ja immár több mint 10 éve 

biztosítja olyan, Magyarországon élő 

diákok egyházi gimnáziumi tanulmánya-

it, akiknek szülei ezt az anyagi terhet 

vállalni nem tudják. Az alap munkáját 

időközben egy szép számú baráti kör 

is segíti adományaival. A 2009. janu-

ár 18-i zürichi rendes évi közgyűlésen 

rendtársunk, Orosz Olivérné Okolicsányi 

Piroska, Bernben élő ügyvezető beszá-

molt az elmúlt évben végzett munkájá-

ról, melyben Budapesten Takács Csaba 

rendtársunk támogatja. A jelenleg folyó 

tanévben 12 diák tanulmányait biztosítja 

az alap, közöttük egy felvidéki magya-

rét is. Az iskolák vezetőségével való 

jó együttműködésnek köszönhetően a 

kiválasztott diákok egytől egyig szorgal-

masak és igyekvőek, kik az érettségi után 

továbbtanulnak.

l 2009-es velencei ispotályosi konfe-

rencia

A Rend stratégiai szemináriumát meg-

előzően, január 15-én tartották Velen-

cében az ispotályosi konferenciát. 

Magyarországról Ugron Imre ispotályos 

és Vecsei Miklós, az MMSz ügyveze-

tő alelnöke vett részt a tanácskozáson, 

ahol nemcsak a szokásos európai ispo-

tályosok és szeretetszolgálati vezetők 

voltak jelen, hanem világszerte minden 

kontinensről voltak résztvevők. A Nagy-

mester megnyitójában hangsúlyozta a 

világméretű máltai munka szükségessé-

gét, de kiemelte a hit védelmét. Egyik 

kiemelt pont volt a Malteser Interna-

tional munkája, szervezett támogatása 

és fontossága. További kiemelt témák 

voltak a Máltai kórház Betlehemben és 

a máltai bevetés Grúziában. Vecsei Mik-

lós beszámolójában kiemelte az egyre 

növekvő rést a polgárság valamint a 

szegények és rászorultak között. Ezt 

személyes lelki problémának is látja, 

és kérte a rendi oldalról való segítséget 

ennek kezelésében. Felszólásával egyet-

len volt, aki a konferencia résztvevőitől 

tapsot kapott, mert eddig így senki nem 

mondta el ezt a szociális problémát.  

A máltai ifjúsági mozgássérülttábor idén 

Spanyolországban, 2010-ben Angliában 

és 2011-ben valószínűleg Horvátország-

ban lesz.

l Február 11-én Bakách-Bessenyey 

Ferenc, az MMLSz alelnöke, részt vett 

Habsburg Géza és Schell Ferenc rend-

társainkkal az Amerikai Szövetség által 

a lourdes-i Szűz Mária tiszteletére és a 

világ betegeinek megemlékezésére ren-

dezett ünnepélyes szentmisén. A szer-

tartás utáni fogadáson alkalmuk volt az 

amerikai rendtársakkal megismerkedni 

és beszélgetni, többek között a Nagymes-

ter budapesti látogatásáról.

l Március 4-én tartotta az Észak-Ame-

rikai Delegáció a nagyböjti lelki napot 

New Yorkban Schell Ferenc rende-

zésében. Az egynapos lelki gyakorlaton 

16-an vettek részt, közöttük 8 rendtag. A 

lelki vezető P. Kiss G. Barnabás OFM, 

detroiti magyar plébános volt.

d „Megszokott környezetben, 

nagyobb biztonságban”

Az MMSz a Szociális és Munkaügyi 

Minisztériummal megkötött szerződé-

se alapján pályázatot hirdetett szociális 

alapellátásokban részesülő, időskorú sze-

mélyek számára lakhatási körülményeik-

nek részleges lakásátalakítással, illetve 

akadálymentesítéssel történő javítására. 

Fürdőkád helyett zuhanyozó, kapaszko-

dók, eltüntetett küszöbök, áthelyezett vil-

lanykapcsolók mind segíthetnek abban, 

hogy a 65 esztendőnél idősebb, szociális 

alapszolgáltatásban részesülő embertár-

saink önálló életvitelüket saját lakásuk-

ban folytathassák. A támogatás mértéke 

100 000 és 400 000 Ft között van.  

A nyertes pályázók a kért átalakításokat 

természetben kapják meg. A pályázatban 

megjelölt kivitelezővel a Szeretetszol-

gálat köt szerződést az átalakítás elvég-

zésére. A pályázat beadási határideje: 

2009. február 23. volt. A teljes pályázati 

keretösszeg 249 632 000 forint, mely 

előreláthatólag 600 lakás részleges fel-

újítását teszi lehetővé.

 

d 24 órás egészségügyi centrum Sze-

geden

24 órás ellátást nyújtó egészségügyi 

centrumot nyitott az MMSz Szegeden. 

Az intézményben 16 ágyon fogadják 

a rászorulókat. Itt megvizsgálják, meg-

fürdetik a hajléktalant, majd 24-48 órás 

megfigyelés alatt tartják, és igyekeznek 

„kórházképes” állapotba hozni a beteget, 

s ha szükséges, ezt követően tovább-

szállítják a megfelelő intézménybe.  

A központ létrehozását a Hajléktalano-

kért Közalapítvány 15 millió forinttal, 

az MMSz 10 millió forinttal, valamint 

nagy értékű eszközök, kórházi ágyak, 

felszerelések juttatásával támogatta. Az 

ingatlant a Szeged város önkormányzata 

bocsátotta a szervezet rendelkezésére. 

 

d Tanyajáró mentőszolgálat

A Debrecen környéki tanyavilág feltérké-

pezését, az ott élő emberek egészségügyi 

helyzetének rögzítését, valamint a köz-

vetlen segítségnyújtást végzi az MMSz 

önkénteseiből (orvosok, orvostanhallga-

tók) álló csapat. Az adatbázist az önkor-

mányzatok, a tűzoltóság, a mentőszolgálat 

és a katasztrófavédelem kapja meg. Ennek 

alapján már nem lesznek a tanyavilágban 

„elvesztett” betegek, ellátatlan rászorul-

tak. A feladatokat önkénteseink szabad-

idejükben, hétvégeken végzik, a terepjárót 

sokszor saját zsebből tankolják. 

2009. március	 Má lta i  Hí r e k � Naptár – mi történt?



�

Naptár – mi várható?	 Má lta i  Hí r e k � 2009. március

Naptár – mi várható

Ez évi szövetségi lelkigyakorlatunk 

április 17–19. között lesz a leányfalui 

Szent Gellért lelkigyakorlatos házban. 

Lelki vezető dr. Philipp Ernst Gudenus 

templomigazgató atya lesz. A jelent-

kezők részére írásban küldjük meg a 

részletes programot. 

Május 1–6. között lesz a lourdes-i 

zarándoklat, melyet Sárdy László, a 

Magyar Delegáció ispotályosa szervez.

Május folyamán két emlékmisén való 

részvételünket szervezi a Magyar Dele-

gáció: 2-án Esztergomban Mindszenty-

emlékmise, 23-án Budapesten az Apor 

Vilmos téri templomban Apor-emlék-

mise. 

Csíksomlyói zarándoklat: részletes 

információk a hátsó borítón.

Június 24-én (szerdán!) a Szent János-

napi programmal zárjuk az első félévi 

máltai programokat: a Magyar Delegá-

ció közgyűlése, majd ünnepi szentmise, 

és a szövetségi tanács döntése alapján 

ekkor lesznek a felvételi avatások.

d Tűzifa szegényeknek

Ingyen vágták össze a miskolci tűzol-

tók azt a 20 köbméter tűzifát, melyet a 

Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság ado-

mányozott a régió szegényeinek, melyet 

az MMSz jutatott el a régió nehéz sorsú, 

egyedül élő idős, beteg embereinek.  

A rakodásban segítséget nyújtott a mis-

kolci hajléktalanszálló több lakója is.  

A hármas összefogás eredménye, hogy 

50 háztartásban melegek lettek a kály-

hák, és tavaszig biztosan kitart a tűzifa. 

d l Bővülő kapcsolatok Ausztriával

A 2008-as évben a célirányos adomány-

gyűjtés érdekében a szomszédos Auszt-

riával is igyekeztünk további kapcsola-

tok kiépítésére. Az elmúlt években csak 

az innsbrucki tartománnyal – dr. Baitt-

rok László közreműködésével – volt 

kapcsolatunk, és kaptunk adományokat. 

Az MMSz tevékenységének megismer-

tetése az év végére már jelentős ered-

ményt hozott. A nyári hónapokban a 

burgenlandi és a linzi MHD azonnal 

elektromos és mechanikus kerekes szé-

kekkel segített, és októberben érkezett 

egy jelentős felajánlás Linzből Andreas 

Mensdorff-Poully közreműködésével: az 

ottani egyetemi szálló 600 db igen jó 

állapotú széket és asztalt adományozott 

az MMSz-nek.

d Dél-alföldi „szívbusz”

A „Magyarországnak van a legnagyobb 

szíve” program keretében az MMSz Dél-

Alföldi Régiójának munkatársai 4 nap 

alatt 3 megye 11 településére látogat-

tak el, hogy vándorkiállítás keretében 

ismertessék meg a helyi lakosságot és 

az önkormányzat vezetőit a Szeretetszol-

gálat tevékenységével, 

és összegyűjtsék a már 

elkészült szíveket.

d  Az Észak-

Magyarországi Régió 

az MMSz 20. jubileu-

mi évének alkalmá-

ból március hónapban 

hangsúlyosabban is 

bemutatkozik, hogy a 

lakosság még job-

ban megismerhesse 

karitatív munkáját. 

Kiállítást rendeztünk 

a diósgyőri Máltai 

Ház közelében lévő 

szabadidőközpont-

ban, majd március 

25-én konferenciára 

hívtuk mindazokat, 

akikkel kapcso-

latban állunk, akik 

valamilyen formá-

ban támogatják munkánkat. Ekkor került 

bemutatásra a három darab 20-20 perces 

film: a „Húsz év”, a régió intézményeit 

ismertető „Gondviselés Háza” és a „Jövő 

a kezükben van”.

l d A Nagymester látogatásról a 

mellékletben számolunk be. 
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A Szuverén Máltai Lovagrend 
10 éves távlatban
Nemzetközi stratégiai szeminárium Velencében 
2009. január 16–18.

A szeminárium szentmisével majd 

azt követő plenáris üléssel kezdődött, 

melynek moderátora Winfried Henckel 

von Donnersmark volt. Megnyitójában 

összegezte, hogy az első ülésen 80 fő, a 

másodikon 2004-ben Máltán 250 részt-

vevő volt, most pedig 420 dáma és lovag 

van jelen. Kifejezte azt a reményét, hogy 

a nagy érdeklődés nagy aktivitáshoz és 

jelentős eredményekhez fog vezetni.

Őfensége Fra’ Matthew Festing, Uralko-

dó Nagymesterünk megnyitóbeszédében 

elsősorban megemlékezett a pár nappal 

azelőtt elhunyt őeminenciája Pio Lag-

hiról, aki a tervek szerint lelki vezető-

je lett volna a konferenciának. Ezután 

köszönetet mondott a szervezőknek, 

majd röviden visszapillantott elődjével, 

Fra’ Andrew Bertie Nagymesterrel való 

kapcsolatára. Köszönetet mondott mind-

azoknak, akik a beiktatása óta eltelt tíz 

hónapban olyan sokat segítettek a beil-

leszkedésben. Elmondta, hogy e rövid 

idő után már világosan látja, sokkal több 

a teendője, mint gondolta. Első lépésben 

két területre szeretne összpontosítani:

1.  Legfontosabb feladatának azt tekinti, 

hogy növelje a fogadalmas lovagok 

számát. Ehhez új stratégiát kell kidol-

gozni az „első osztály” megújítására. 

Mindehhez azonban „katonákra” van 

szükség. Azt várja, hogy minden szer-

vezet keressen jelölteket és megígérte, 

hogy minden jelöltet alaposan meg 

fog vizsgálni. Várja, hogy minden 

szervezet Szent János-napig jelölje ki 

azt a káplánját, aki ezért a felelős lesz. 

Reméli, hogy ez év karácsonyáig sok 

jelölt kerül fel a listájára!

2.  Fejleszteni kell a központi „hospital” 

munkát. Tudomásul kell venni, hogy 

a „Malteser International” nem csak 

egy német, nem csak egy európai és 

nem is csak egy észak-amerikai szer-

vezet. Azt kérte, ne féljünk előállni 

ötletekkel – a szervezet működését 

új alapokra kell helyezni! A Lovag-

rend kezdetben „öreg urak klubja” 

volt, ma egy hatalmas, decentralizált 

szervezet. Ez az erőssége, de egyben 

a gyengéje is! Arra kell törekedni, 

hogy sok aktív fiatalt nyerjünk meg 

a munkának! Több fiatal vezető kell, 

ezért bátorítsuk munkájukat! Ahhoz is 

ötleteket vár, hogyan finanszírozzuk a 

nemzetközi programokat.

Sok sikert kívánt a munkához és a sze-

mináriumot megnyitottnak nyilvánítot-

ta. Ezután kezdődött az érdemi munka, 

12+1 munkacsoportban.

WG 1: az „első osztály” újraéleszté-

se (angol és amerikai moderátorokkal; 

O’sváth György). WG 2: Az engedelmes-

ség 50 éve (amerikai és francia moderá-

torokkal; Kállay Ubul Tamás) WG 3:  

A rend egységeinek jövő vezetői (osztrák 

és amerikai moderátorokkal). WG 4: a 

rend, mint a keresztény tanítás terjesztő-

je és művelője (német és ausztrál mode-

rátorokkal). WG 5: „A Szentatya direkt 

kérése a Rendhez: „Put on the Armour 

of Light” – „Vegyétek fel a világosság 

fegyverzetét” (angol és német mode-

rátorokkal; Pusztainé dr. Podmaniczky 

Erzsébet). WG 6: A keresztény kultúra 

támogatása a 21. század szekularizált 

világában (osztrák és ausztrál moderáto-

rokkal). WG 7: A Rend: mennyország az 

élet szentségéhez (osztrák és hondurasi 

moderátorokkal; Kussbach Erich). WG 
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8: a szegények szolgálata: összpontosí-

tás a modern társadalom lelki áldozataira 

(osztrák és angol moderátorokkal). WG 

9: sok hagyományból kiindulva bekap-

csolódásunk a Rend egységes kultúrá-

jába (kubai és olasz moderátorokkal). 

WG 10: A Rendi élet kiemelkedő pilla-

natai: nemzetközi zarándoklatok (német 

és olasz moderátorokkal; Okolicsányi 

Lajos). WG 11: A Rend, mint a béke 

szerzője a nemzetek, vallások és társa-

dalmak között (belga és francia moderá-

torokkal). WG 12: A Rend bemutatása, 

mint az anyagi segítségre érdemes szer-

vezet – a tagok között és azon túlmuta-

tóan is (német és olasz moderátorokkal). 

WG 13: nagykövetek csoportja Philippa 

Leslie – a kommunikáció ügyvezető 

igazgatónője vezetésével. 

Kicsit részletesebben az 5. munkacso-

portban végzett munkáról tudok beszá-

molni. Bevezetőül szeretném megje-

gyezni, hogy a két moderátor, Carlos 

Colón (British Association) és Sophie 

Henckel von Donnersmarck (German 

Association) remek előkészítő munkát 

végzett. A konferenciát megelőzően szá-

mos háttéranyaggal látták el a résztvevő-

ket és még előzetes kérdőívek kitöltését 

is kérték, hogy az érdemi munkában 

jobban tudjunk összpontosítani a lényegi 

kérdésekre. A csoport tagjai (21+2 fő) 

a világ minden táját képviselték (Liba-

nontól Peruig), de azért 13 fővel Euró-

pa dominált. Javaslatokat fogalmaztunk 

meg a Nagymagisztérium felé, hogyan 

lehetne aktívabban szolgálni a betegeket 

és rászorulókat. A Szentatya üzenetének 

lényege: „itt az idő, hogy felébredjünk, 

a világosság fegyverzetének használa-

tával leküzdjük a bűnt és a gonoszt, ami 

elsötétíti létünket.” A Szentatya szavai 

is megerősítenek minket abban, hogy 

kettős jelmondatunk „a hit védelme” és 

az „elesettek gyámolítása” elválasztha-

tatlan egység. 

A csoportmunka legelején mindenki 

bemutatkozott és röviden elmondta, mit 

csinál. Nagyon tanulságos volt az a 

sokszínűség, ami a különböző terüle-

tek képviselőinek munkáját jellemez-

te. Érdekes diszkussziók alakultak ki a 

nagycsoporton belül kialakított kiscso-

portokban, hiszen a különböző szerve-

zetek különböző problémákkal néznek 

szembe. Voltak, akik inkább a megér-

tésre és elfogadásra, voltak, akik inkább 

a szerető, de szigorúbb fegyelemre (én 

is ezek közé tartoztam!) helyezték a 

hangsúlyt. A moderátorok kérése az volt, 

hogy a közösen levont következtetéseket 

és ajánlásokat majd ők fogalmazzák 

meg és juttatják el hozzánk, ezért ez 

most még hiányzik beszámolómból, de 

amint megkapom, küldöm őket. Mind-

két napon reggel 9 órától dolgoztunk 

fél hatig. Természetesen ebédszünet 

vágta félbe a tevékenységet, ami külön 

alkalmat adott egyéni beszélgetésekre és 

ismerkedésre. Én is felhasználtam ezt, és 

remélem, eredményre is vezet majd az a 

beszélgetés, amit Battyány Dominikkal 

folytattam, aki Ausztria képviselője volt, 

és aki hazájában számos, „fiatalok”-nak 

szervezett program vezetője. Felajánlot-

ta, hogy ha megtaláljuk azt a személyt 

(akit én már régóta keresek, és örömmel 

fogadnék javaslatokat!), aki nálunk ilyen 

programot vezényelne, szívesen meghív-

ják és bemutatják, ők mit csinálnak. 

A második munkanap végén Nagymes-

terünk díszvacsorát adott, ahol a magyar 

delegáció tagjai Kuba képviselőivel 

ültek egy asztalnál. Érdekes tanulmány, 

amit hallhattunk tevékenységükről (ter-

mészetesen nem Kubában élnek!)

A harmadik napon a munkaértekezlet 

plenáris üléssel zárult, ahol a moderáto-

rok röviden ismertették, milyen munkát 

végzett a csoportjuk. Zárásul a Nagy-

mester még egyszer hangsúlyozta, hogy 

minden okos és gyakorlatias javaslatot 

vár. Kiemelte, hogy egyenesen hozzá is 

lehet fordulni.

Ezután a 420 fő beöltözött és hajóval a 

Szent Márk térre ment a velencei pát-

riárka által bemutatott szentmisére. Itt 

megállapítottam, hogy a fegyelmen még 

sokat lehet javítani. A fel- (és le-) vonulás 

nyomába sem ér a mi Protokollfőnökünk 

által levezényelteknek! A hajóúton vis-

szafelé beszélgettem erről egy nagyon 

szimpatikus német dámával (akiről kide-

rült, hogy Boeselager főispotályos fele-

sége! Remélem, továbbmondja neki!)

Ezután újra ebédet kaptunk, majd a 

magyar delegáció egy rövid megbeszé-

lést tartott a szálloda halljában Elnök 

Urunk vezetésével, mely a Nagymester 

akkor még előttünk álló látogatásának 

szervezési kérdéseiről szólt.

Összességében azt hiszem, elmondha-

tom, hogy a nagy létszám ellenére egy 

nagyon jól szervezett és remélhetően 

hatékony konferencia volt.

Szeretném még kiemelni, hogy mi külön 

engedéllyel nem a Hiltonban laktunk 

(elsősorban anyagi megfontolásból!), 

hanem Rendtársunk, Okolicsányi Lajos 

vendégszeretetét élvezve az ő kis csalá-

di szállodájában. Ez minden bizonnyal 

nagy nyereség volt számunkra és ezút-

tal nem a jelentős anyagi különbségre 

gondolok, hanem arra a nagy szeretetre, 

amivel körülvettek minket. Lajos nem-

csak, mint házigazda kitűnő, hanem, 

mint idegenvezető is. Az alatt a hihetet-

lenül rövid idő alatt, ami városnézésre 

jutott, többet láttunk és tanultunk, mint 

sok utazási irodával Velencébe látogató 

turista. Még egyszer hálás köszönet érte 

a delegáció valamennyi tagja Elnök Úr, 

Alelnök Úr és Kussbach Nagykövet úr 

nevében! P.P.E.
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A címben megfogalmazott gondolat, a 

húszéves „Málta” üzenete. Meghirdetett 

programjaink, a hazai és külföldi kataszt-

rófák károsultjainak megsegítésére indí-

tott segélyakcióink minden esetben a 

magyar emberek – magánszemélyek, 

vállalatok, szervezetek – egyetértésével 

és jó szándékú támogatásával találkoz-

tak. Megtapasztaltuk, hogy az emberek 

fogékonyak a társadalmi üzenetekre, 

nyitottak a bajbajutottak megsegítésére 

és készek együttműködni az össztársa-

dalmi problémák megoldásában. Mind-

ezek meggyőztek bennünket arról, hogy 

a magyar társadalom jobb annál, mint 

amilyen képet sugallnak egyesek. 

Befogadás és jelenlét

Feladatunk az, hogy programjainkkal 

bemutassuk a társadalomnak az érték-

rendszerünkön alapuló megoldásokat, 

megmutassuk a segítés – szerintünk 

– célravezető módozatait. Úgy gon-

doljuk, hogy a társadalom problémáit 

a közösségek oldhatják meg. Miköz-

ben ezek felélesztésén munkálkodunk, 

a befogadás és jelenlét felmutatásával 

kovászként szeretnénk jelen lenni a tár-

sadalomban. 

Aki befogad egy bajbajutottat, vagy bár-

kit, az tekintettel van a másikra, kész 

alkalmazkodni hozzá, közösséget vál-

lalni vele. Sajnos minden törekvésünk 

ellenére eszközeink elégtelenek, és mi 

magunk is esendők vagyunk. Ha külde-

tésünkhöz méltók akarunk lenni, nem 

hagyhatjuk magukra a hajléktalanokat, 

az időseket, a sokgyerekes családokat, a 

cigányokat. A jelenlét, ezt a közelséget 

és megszólíthatóságot jelenti.

Elajándékozott élet

Fájdalmasan tapasztaljuk az emberi-

ség irányvesztését. Sürgősen vissza 

kell találnunk arra az útra, amelyet a 

helyes irány határoz meg. Egy sajátos 

nézőpont az emberi lét értelmét és 

célját abban látja, hogy mindegyikünk-

nek kényszerítően köze van a másik 

emberhez. A követelmény a másikban 

áll elénk, pontosabban veszélyeztetett-

ségében, sebezhetőségében és kétség-

beesett segélykiáltásában. Ezt csak egy 

nyitott, figyelmes ember veszi észre. 

Csak az, aki szabad az önmegvalósítás 

kényszerétől.

Félreértik ezt azok, akik azt állítják, 

hogy ebben a helyzetben az ember a 

másik kiszolgáltatottjává válik. Ó, nem, 

mert nem a kényszer az erősebb, hanem 

a jó. A Gaudium et spes c. lelkipász-

tori konstitúcióban ezzel a megfogal-

mazással találkozunk: „Az ember – aki 

az egyetlen teremtmény a földön, akit 

Isten önmagáért akart – teljesen csak 

akkor találhat önmagára, ha őszintén 

elajándékozza magát.” Ez a mondat az 

emberi lét lényegében azt ragadja meg, 

ami egyszerre állandó és aktuális. Nem 

elégedhetünk meg azzal a felemelő meg-

állapítással, hogy az ember Isten képmá-

sa, hanem fel is kell fedezni a másikban 

Istent magát. A végidő Bírája félreért-

hetetlenül azonosítja magát a rászorul-

takkal, amikor kijelenti: éhes voltam, 

idegen és otthontalan, ruhátlan voltam, 

beteg és fogoly. A keresztény, ha igazán 

keresztény, meggyőződéssel vallja, hogy 

az emberi jóságban megjelenhet Isten, és 

a másik ember az Istennel való találko-

zás „helyévé” válhat a számára.

A felebaráti szeretet: 
cselekvés

A felebaráti szeretet művének nem a 

megfontolás és gondosan kidolgozott 

elmélet a gyökere – még ha ezek fon-

tosak is –, hanem a cselekvés. Jézus 

tanítása az irgalmas szamaritánusról 

leszögezi, hogy az emberi nyomorral 

szemben a cselekvés számít. A törvény-

tudó kérdésére: „Ki az én felebarátom?” 

– teljes értékű választ ad. Míg a törvény-

tudó egy definíciót várt, az Úr a szük-

ségszerű tettre mutatott rá: „Menj, és te 

is hasonlóképpen cselekedjél!”. A finom 

érzékű, emberbarát Megváltó a bajba 

jutott ember oldalára állt, nem menekült 

elméletekbe és akadémikus vitákba. Az 

újkorban, s főleg a XX. században az 

emberiséget példa nélküli események 

sújtották, amelyek romboló hatása fel-

mérhetetlen. Ennek többek között az lett 

a következménye, hogy emberarcunk 

eltorzult, de szerencsére, megrémült lel-

künkben feltámadt a nyomor formái 

iránti érzékenység is. Mára – talán Isten 

ajándékaképpen – ez az újfajta érzé-

kenység lett a kritériuma annak, hogy ki 

számít érett embernek. Ma már a nyo-

mor és a szükség ellen folytatott minden 

küzdelmet a nyilvánosság egyetértése 

viszi előre, hitünk szerint a máltaiak 

közreműködésével.

Kozma Imre

Magyarországnak van 
a legnagyobb szíve
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Az MMSz intézményei – folytatás

A Szeretetszolgálat intézményeit ismer-

tető, tavalyi évben kezdett sorozatunk 

folytatásaként a családsegítő és gyer-

mekvédelmet ellátó intézményeket és 

szolgálatokat mutatjuk be.

A Családok Átmeneti Otthona a krízis-

helyzetbe került családok gondjainak, 

problémáinak megoldásában, a tovább-

lépésben kíván segíteni. A ’90-es évek 

közepén az MMSz Békásmegyeren, a 

Kelta utcában és a XIV. kerületi Szatmár 

utcában hozott létre Családok Átmeneti 

Otthonát. E két otthont újabbak létesítése 

követte: 2004-ben Kecskeméten, 2008-

ban pedig Esztergomban. A négy intéz-

mény 250 fő ellátásáról gondoskodik.

1996-ban az MMSz Pátyon komplex 

intézményt létesített – öt családból Csa-

ládközösséget és Idősek Otthonát (l. 

2008/2. szám). A családokban a szülők 

saját gyermekeik mellett állami gon-

doskodásból kivett gyermekeket nevel-

tek, biztosítva számukra a családi otthon 

melegét, szeretetét. A gyerekek felnö-

vekedése, „kirepülése” után a családok 

a Szeretetszolgálat segítségével kiköl-

töztek az intézményből, és saját tulajdo-

nú ingatlanokban folytatják a még csa-

ládjukban maradt gyermekek nevelését.  

A felszabaduló épületek új funkciót kap-

tak: fogyatékosok lakóotthona (l. 2008/4. 

szám) nyert elhelyezést bennük. A pátyi 

intézmény Nevelőszülői és Helyettes 

Szülői Hálózata országosan fogja össze 

azokat, akik nevelőszülői tevékenysé-

get folytatnak. A közel 60 családban 

családonként a saját gyermekek mellett 

2–3 állami gondoskodásból kivett gyer-

meket nevelnek. Az intézmény a leendő 

nevelőszülőknek – új programként roma 

származásúaknak is – képzéseket tart, 

továbbá biztosítja a nevelőszülők tovább-

képzését is. Az MMSz önkormányzatok-

tól átvállalt feladatként Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálatokat is működtet. 

(Páty–Zsámbéki medence, Esztergom).

Gyermekek napközbeni ellátásaként 

Pátyon és környékén Házi Gyermekfel-

ügyeletet, Nagykanizsán és Tarnabodon 

Családi napközit működtet.

Az MMSz Budapesti Központja – mint 

rendszergazda – „Máltai játszótér és ját-

szóház” elnevezésű modellkísérleti prog-

ramot dolgozott ki. Ennek keretében lét-

rehozott prevenciós létesítmények célja 

az „unalombűnözés” megelőzése, közös-

ség kialakítása a lakótelepeken, értelmes, 

értékközvetítő szabadidős foglalkozások 

szervezése a gyermekek és fiatalok szá-

mára. E játszótereken szakképzett kol-

légák ingyenes foglalkozásokkal, klu-

bokkal várják a környék családjait, a 

céltalanul csavargó kiskamaszokat, hogy 

szabadidejük értelmes eltöltéséhez adja-

nak segítséget. A játszótereken felépített 

100 m2-es játszóházak rossz idő esetére 

is biztosítják a programok megtartható-

ságát. 1998–2002 között Budapest III. 

kerületében hat játszótér épült, a hetedik 

2007-ben került átadásra. Vidéken 2000–

2001-ben Esztergom, Tatabánya, Mis-

kolc, Szeged, Pápa városokban egy-egy, 

2004-ben Debrecenben épült játszótér.

Országosan 30 helyszínen folyik a 

„Hangyaboly” gyermekfoglalkoztatási 

program. A máltai csoportok heti rend-

szerességgel szerveznek különböző sza-

badidős foglalkozásokat (mesterségek, 

népi hagyományok megismertetése, kéz-

művesség, vetélkedők, játék, sport, lelki 

foglalkozások) elsősorban nehéz körül-

mények között élő, hátrányos helyzetű 

családokból érkező gyermekek számára.

2000-ben indult az MMSz Mesefal prog-

ramja. Először a békásmegyeri „Játszó-

ház” falára került az első mesefal néhány 

édesanya kezéből, majd az ötlet elterjedt, 

s ma már közel húsz budapesti és vidéki 

kórház gyermekosztályait díszítik a ked-

venc mesék kedves mesealakjai.

Az MMSz Szociális Gondozó- és Ápo-

lóképző Szakiskolája azon 16. életévüket 

betöltött lányoknak nyújt tanulási lehe-

tőséget, akik valamilyen családi vagy 

szociális ok miatt a nyolcadik osztály 

után nem folytatták vagy megszakítot-

ták tanulmányaikat. A szakiskola kétéves 

sikeres befejezése után a diákok szociális 

gondozó és ápoló szakképesítést kapnak.
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Személyi hírek

2008. november 23-án az éves obedien-

ciás lelkigyakorlat alkalmából Fehérvár-

csurgón került sor Semjén Zsolt magiszt-

rális lovag engedelmességi ígérettételé-

re. Semjén Zsolt rendünknek 1998 óta 

tagja. Civil hallgatóként szerzett teoló-

giai doktorátust, nős, 3 gyermeke van. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

címzetes docense. 1994-ben megkapta a 

Nagy Szent Gergely Rend parancsnoki 

keresztjét, 2002-ben a Pápai Szent Szil-

veszter Rend nagykeresztjét, és ugyan-

ebben az évben a konstantinápolyi egye-

temes pátriárka aranykeresztjét.

Semjén Zsolt magisztrális lovag engedelmességben

Búcsúzunk

Fûz Balázs tiszteletbeli konventuális káplán, O.Cist. apát

2008. november 

16-án rövid beteg-

ség után meghalt 

Fűz Balázs rendtár-

sunk, nyugalmazott 

ciszterci rendfőnök 

Spartában, Wiscon-

sin államban.

Fűz Balázs (János) Székesfehérvárott 

született 1922. április 22-én, a Ciszter-

ci gimnáziumban érettségizett, a Zirci 

Apátságban lett novícius 1940-ben. 

1945-ben szentelték pappá. A kommu-

nista időkben az apátsághoz tartozó 

egyik parókián dolgozott. Aktivitásával 

hamar felhívta magára az államható-

ság figyelmét. Főnöke, Endrédy Wendel 

utasítására elhagyta Magyarországot, és 

Rómában a Gregorián Egyetemen foly-

tatott kánonjogi tanulmányokat. 25 évig 

élt az örök városban. A ciszterci rend 

apátjának titkáraként, majd később a 

rend közgazdászaként dolgozott, irá-

nyítva a pénzügyeket. Folyamatos kom-

munikációs csatornát tartott fenn Róma 

és a magyar rendházak között. Szoros 

kapcsolatba került a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségével, amelynek 

1979-ben káplánja lett. 1973-ban kine-

vezték Wisconsinban a Spring Bank-i 

Miasszonyunk Apátság priorjává. 1989-

ben megválasztották harmadik apátjá-

nak. A tisztséget 1997-ig viselte, amikor 

a kánonjogi kötelező nyugdíjkorhatárt 

(75 év) elérve, nyugállományba vonult. 

R.I.P.

nagyszigethi Szily Tamás tiszteleti lovag

Nagyszigethi Szily 

Tamás Budapes-

ten született 1929. 

augusztus 8-án. 

G i m n á z i u m b a 

Pécsett járt a je- 

zsuitákhoz. Csa-

ládja 1946-ban a 

kommunizmus elől Ausztriába mene- 

kült. Az innsbrucki Pázmány Péter Sza-

badegyetemen végezte tanulmányait. 

1948-ban Argentínába emigrált családjá-

val, és egy textilgyárban dolgozott 1955-

ig, amikor bevándorolt az USA-ba. New 

Yorkban 1957-ben megnősült, Bárány 

Jutkával esküvője május 11-én volt.

Kilenc évig a British Motor Corpora-

tionnek dolgozott New Yorkban, majd 

23 évet a Mercedes Benz of North 

America cégnél tevékenykedett, először 

mint menedzser, később mint general 

manager.

1971-ben lett tagja a MMLSz-nek. Mint 

máltai lovag négyszer zarándokolt fele-

ségével együtt Lourdes-ba betegeket 

kísérve és segítve. Éveken át az Észak-

amerikai delegáció egyik tanácstagja 

volt, és aktívan részt vett a rend karitatív 

tevékenységében. 

Alapjában véve értékes, de szerény, erő-

sen dolgozó, családját lelkiismeretesen 

eltartó és végtelenül becsületes, őszin-

te ember volt. Szerető és legjobb férj, 

szigorú, de meghatóan jó és bőkezű 

apa. 1999 óta nyugdíjban élt feleségével 

Be thesdában, és pár hónap szenvedés 

után hirtelen, 2009. január 8-án vissza-

adta lelkét Teremtőjének. R.I.P.
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2009. Pünkösdi zarándoklat 
és a moldvai kolostorok

Program:

Május 27. szerda: 7.00 indulás Miklós 

tér → Nagyvárad, Torockószentgyörgy

Szállás Székelykő-kuriában

Május 28. csütörtök: Nagyenyed, Rimet 

(Árpád-házi kolostor), Gyulafehérvár és 

vissza, Szállás a Kuriában

Május 29. péntek: Szeben, séta a főtéren, 

Óvárosban, Segesvár, Székelyudvarhely

Szállás a Gondűző panzióban

Május 30. szombat: Csíkszereda – Csík-

somlyó, zarándoklat, szentmise

Városnézés Udvarhelyen

Május 31. vasárnap: Udvarhelyen város-

nézés idegenvezetővel, közös szentmise 

a gyalogos zarándokokkal, borkóstoló a 

Gondűzőben

Június 1. hétfő: reggeli után indulás 

Moldvába, átkelünk a Békási-szoroson, 

Voronet kolostor, Humor kolostor. Szál-

lás és vacsora Succava (Szucsáva) kör-

nyékén

Június 2. kedd: Putnai kolostor, Sucevita 

kolostor, Máramarossziget

Június 3. szerda: megtekintjük a szap-

loncai Vidám-temetőt, majd hazautazás 

Budapestre.

Érkezés kb. 20.00 óra a Miklós térre

Tudnivalók:

Utazás autóbusszal kb. 2500 km

Költségek: kb. 330 €/fő. Jelentkezés és 

foglaló 200 € április 20-ig a szövetsé-

gi Kancellárián, írásban: fax 375-5174,  

E-mail: mmlsz@t-online.hu

Zarándoklat Pater Pio, a világ Lelki 
Atyja sírjához, és a montecassinói 
bencés apátsághoz

Utazási időpont: 2009. október 5–12.  

8 nap, 7 éjszaka. Utazás: kényelmes, 

megbízható autóbusszal 

Program:

1.nap: Indulás reggel 5.00-kor, megálló 

Mariborban. Érkezés a Velence környéki 

szálláshelyre.

2. nap: Ravenna, San Appolinare-temp-

lom, Loreto, San Giovanni Rotondo, 

Pater Pio sírja. Vacsora, szállás San 

Giovanni Rotondóban.

3. nap: Monte San Angelo, San Michele 

barlangtemplom

4. nap: Amalfi part, Amalfi, Ravello, 

Positano. Szállás a Sorrentói-félszige-

ten.

5. nap: hajózás Caprira, 

Anacapriban St. Michele 

villa, Augustus kert

6. nap: Pompeji, Rózsa-

fűzér-bazilika, Monte-

cassinóban a montecas-

sinói apátság. Szállás 

Róma környékén.

7. nap: Orvieto, látogatás 

a dómban. Szállás Velen-

ce környékén.

8. nap: megálló Padová-

ban. Hazautazás, érkezés az esti órák-

ban.

Szolgáltatások:

Szállás, elhelyezés: 2-3 ágyas szobák-

ban, középkategóriás szállodákban

Ellátás: félpanzió

Irányár: 500 € + belépők (kb. 40 €)

Költségek: kb. 330 €/fő. Jelentkezés és 

foglaló 200 € április 30-ig a szövetsé-

gi Kancellárián, írásban: fax 375-5174,  

E-mail: mmlsz@t-online.hu


