Don Bosco tizedik utóda újraválasztva
A Szalézi Társaság 28. Egyetemes Káptalanja meghosszabbította Ángel Fernández Artime atya rendfőnöki megbízatását 2026-ig. Megválasztására az első szavazáson került sor.
Don Ángel Fernández Artime 59 éves, 1960. augusztus 21-én született LuancoGozonban, Asztúriában, Spanyolországban. Első fogadalmát 1978. szeptember 3-án
tette le, örökfogadalmát pedig 1984. június 17-én Santiago de Compostelában, és
1987. július 4-én szentelték pappá Leónban.
Alig több mint egy hónappal a 28. Egyetemes Káptalan befejezése és a rendfőnök
újraválasztása után, Ángel Fernández Artime atya hosszú interjút adott az Alfa y
Omega katolikus hetilapnak.
Az interjúban Don Bosco utóda számos témát érintett, az új hatéves hivatali idejének
perspektíváitól kezdve a szalézi rend jellenlegi állapotáig anélkül, hogy megfeledkezett volna a misszionáriusi szemléletről és a vágyáról, hogy határ menti helyszínen
éljen, miután jelenlegi megbízatása véget ér. Mindezek mellett azonban az interjú
nagy részét annak szentelték, ami az elmúlt hónapokban az egész világot érintette, és
mindannyiunkat életünk drasztikus és radikális megváltoztatására késztette: a Covid19 járványnak.
Számos országban járt, mire gondol, amikor a pápa azt mondja, hogy a „III. világháborúban” vagyunk, vagy amikor a „közömbösség globalizációjáról” beszél?

Jellememből és szalézi karizmatikus identitásomból kifolyólag én inkább arra vagyok hajlamos, hogy reménnyel tekintsek mindenre. De természetesen azt hiszem,
hogy nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül. Sokan, köztük magam is, 20 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a békéhez és az emberi jogok növekvő kiterjesztéséhez vezető út lassú, de látható. Az elmúlt 20 évben azonban elképzelhetetlen visszaesést tapasztaltunk mind a nemzetközi terrorizmus, mind a világszerte meglévő migrációs mozgások során jelentkező kizsákmányolás és visszaélés, valamint a háborúk
miatt. Pillanatnyilag pedig ezzel a szörnyű világjárvánnyal szembesülünk. Soha nem
gondoltunk volna ilyenre. És ugyanez a világjárvány sok emberből és társadalmi
csoportból (például orvosok, ápolók, szociális munkások) a legjobbat hozza ki, a
nemzetek önzéséből és individualizmusából pedig a legrosszabbat. Szerintem ez
sajnálatos, és nem lesz könnyű elfelejteni, miután túljutottunk a koronavíruson.
Katolikusként hogyan tudjuk kezelni a világjárványt?
Először is azt mondanám, hogy remélem, hogy mindebből tanulunk valamit. Például, visszatérünk a nyugtalan, zaklatott életmódhoz, vagy képesek leszünk humánusabb ütemben és térben élni? Pótolni akarjuk az elveszített időt a konzumizmus terén, vagy megtanuljuk, hogy lehetséges csak az alapvető dolgokat birtokolva is boldogan élni? Folytatni fogjuk a féktelen versenyt, hogy ki szennyezi jobban a világot,
vagy megengedjük a bolygónak, hogy megpihenjen? Nem lehetséges olyan ökológiai közömbösség a világjárvány után, mint amilyet az éghajlati csúcstalálkozón továbbra is tapasztalunk. Ezenkívül, a növekvő szegénység helyzetére, mint katolikusnak, továbbra is nagylelkűen kell reagálnunk. Általában véve, adjuk ki magunkból a
legtöbbet a szélsőséges helyzetekben. Nagyon hiszek ebben. Szeretném megragadni
ezt a lehetőséget, hogy szolidaritásra, testvériségre, szeretetre és imára hívjak mindenkit. Hiszünk Istenben, aki mellettünk áll az utunkon, még ha nehéz is, mint manapság. Ezért szeretnék emlékezni arra a képre, amint Ferenc pápa egyedül imádkozik a Szent Péter-téren, de a világ minden táján sok ember kíséri.
Források: ANS-Róma, Alfa y Omega
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A tartományfőnök levele

Kedves Olvasók,
kedves Szalézi Család!
Már nagyon
vártuk: Hosszú volt a kijárási korlátozás
időszaka, de éppen a Segítő Szűz Mária
kilenced alatt lassan itt vannak az enyhítések. Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy
a megpróbáltatások ellenére elmondhatjuk, hogy hazánkban a járvány által szedett áldozatok száma alacsony volt. Minden bizonnyal ebben szerepe volt egyfajta összefogásnak, ami a magyar társadalmat jellemezte.
Minket, Szalézi Családot még emellett ez
a bizakodás is eltöltheti:
„A Segítő Szűz Anya különleges, sőt
rendkívüli kegyelmeket és csodákat szerez azoknak, akik az ifjúság keresztény
nevelésén fáradoznak tetteikkel, tanácsaikkal, jó példájukkal, vagy csak imáikkal” (Don Bosco).

A Rendfőnök úr szavai a Szalézi Család
számára még küldetésről is szólnak, ami
a „Tanítani őket, nevelni őket és így formálni belőlük jó keresztényeket és becsületes állampolgárokat” Don Boscótól
származó mondatban fejeződik ki. A „Jó
keresztények és becsületes állampolgárok” idei strenna gondolatait Don Pietro
Braido, szalézi Don Bosco szakértő járja
körül. Érdemes megismerni a „Don
Bosco, a nevelő” című értékes könyvét,
aminek fordítása hatalmas munka volt, a
Don Bosco Kiadó gondozásában idén
jelent meg, és amiben erről is részletes
képet kapunk. Ajánlom a kedves Olvasók
figyelmébe ezt a könyvet, vagy rövidebb
lélegzetvételű, lélekfrissítő írásokat, mint
pl. Bruno Ferrero szalézi atya legújabb
történeteit.

Talán kérdezzük magunktól a hetente, sőt
olykor naponta változó előírások, bejelentések időszakában: Száguldó gyorsasággal változó világunkban hol vannak a
biztos pontok? Erre szent keresztény
hitünk válaszol: Isten örök Gondviselése
ott ragyog fölöttünk, csak tekintsünk föl
rá őszinte imáinkban. Biztos támpont
marad Egyházunk és azon belül a Don
Bosco alapította közösség, amiről a
Rendfőnök atya így szól:
„A Szalézi Család lesz, a küldetésben
velünk osztozó világiakkal együtt, a szalézi küldetés végső célpontja és garanciája. Ez nem lehet egy olyan terület, amivel
valaki csak elfoglalja az életét, vagy ahol
csak néhány barátságot köt. Ez egy lényegi, karizmatikus elem, sokkal markánsabb ma, mint Don Bosco idejében, mivel
nagy változások történtek ebben a 160
évben. Éppen ezért meghívlak titeket,
hogy továbbra is őszintén higgyetek a
Szalézi Családban.” (Discorso conclusivo del RM al CG28)

És mi lesz a nyári oratóriumokkal,
táborokkal? – kérdezzük manapság. A
kormány enyhítési bejelentése nyomán
vizsgáljuk ennek a konkrét megvalósítási
lehetőségeit. Szeretnénk idén is biztosítani – a védelmi intézkedések betartása
mellett – a közösségi találkozásoknak ezt
a kiemelt formáját. Imádkozzunk, hogy
idén ennek az új kihívásnak jól meg tudjunk felelni.
Boldog Sándor István, szalézi vértanú
testvér napja, június 8. előtt kilencedet
indítunk május 30-án, június 7-ig. A
részletekről a www.szaleziak.hu oldalon
olvashatunk május 24-étől fogva. Imádkozzunk a közbenjárásáért szalézi hivatásokért és a nyári táborokért!

Horváth Dániel

EGY GONDOLAT
BÁNT EL VELEM…
Egy gondolat bánt el velem:
Online, itthon ballagni el!
Lassan cammogni el, és a virág
Hipószagú, akár a nagyvilág.
Topogni ötven négyzetméteren,
Mikor űrtől kong a tornaterem.
Ne ezt a sorsot, Istenem,
Csak ezt ne tedd meg énvelem!
Legyünk bátrak, mint az influenszerek,
Akiknek nem kellenek ellenszerek,
S így is kiállnak
annyi challenge-próbát,
Sőt bikiniben hagyják el a szobát… –
Ha majd minden karantén-nép
Járványt megunva visszatér,
Steril arcmaszkkal és latex kesztyűkkel
És az arcmaszkon eme szent betűkkel:
„Real time ballagást!”
S ezt elsuttogják,
Elsuttogják Vibertől Twitterig,
S az operatív törzs megütközik:
Ott dőljek el én, a sor közepén,

Ott folyjon meghatott könnyem
ki szememből,
És ahogyan a Gaudeamus zendül,
Hadd hallja mind ezt a hamiskás nótát,
A tűző napon a sok-sok mondókát,
S virágerdőn át
Ezer kamerát
Irányítsanak a kisminkelt arcomra,
S dísz-rom marad
alsóbb évfolyamokra. –
Ők szedjék le falról a bokrokat,
Hisz jön majd a nagy érettségi nap,

Budapest, 2020. 05. 17.
Az Úr és Segítő Szűz Mária közbenjárása
kísérjen Benneteket:
P. Andrásfalvy János SDB,
tartományfőnök

Hol termenként maximum tíz emberrel,
Egymástól minimum másfél méterrel
A végzősök a központit megírják,
És azt a padot – tényleg – visszasírják.

A Szalézi Értesítő következő száma szeptemberben jelenik meg.
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A rendfőnök üzenete
Don Ángel Fernández Artime SDB

Mit tennénk a fiatalok nélkül?
A fiatalok azt mondták nekünk, hogy igazán szeretnek bennünket, mint nevelőket, barátokat, testvéreket és szülőket, mert
„nekünk, mai fiataloknak nagyon hiányzik az apai gondoskodás. És mindenekelőtt a lelki és személyes növekedés útján akarunk
járni, és ezt az utat veletek, szaléziakkal akarjuk megtenni.”
Talán furcsának találjátok ezt a
kérdést, kedves barátaim, a Szalézi
Értesítő Don Bosco-szerető olvasói.
Életemben számos felnőttel találkoztam,
akiknél a fiatalok csak a személyek azon
csoportját jelentik, akikkel óvatosan kell
bánni, mindenre készen kell állni, mert
„soha nem tudhatjuk, mire képesek.”
Higgyétek el, hogy ez gyakoribb, mint
gondolnátok: bizonytalanságból fakad,
félelemből, mert a mentalitás nagyon
különbözik.
Mindig azt mondtam magamnak, és
megismételtem a nemrégiben megtartott
28. Egyetemes Káptalan után, amelyet
Torino-Valdoccóban
tartottunk,
ugyanazon a helyen, ahol Don Bosco
atyánk a fiúkkal élt, hogy a fiatalok az
életünk értelme, ők azok, akik jobbá
tesznek,
kitágítják
a
szívünket,
nagylelkűbbé tesznek minket, és arra
késztetnek,
hogy
reménnyel
és
mosolyogva tekintsünk az életre, ahogy
ezt Don Bosco tette az ő „csibészeivel”.
Én valóban hiszek ebben. Ha egy szalézi
nevelő, szerzetes vagy világi szakember
nem érzi ezt a tapasztalatot, akkor
egyszerűen
ő
olyasvalaki,
aki
tisztességes oktató munkával keresi a
kenyerét, de nem éli igazi szenvedéllyel
a „nevelés művészetét”.
Az
Egyetemes
Káptalanon
négy
kontinens 16 fiatalja vett részt, 25 és 30
év közötti fiatal felnőttek, akik azonnal
felvették a kapcsolatot egymással és
velünk. Érdemes emlékezni arra, amit
mondtak, és amit kérdeztünk tőlünk:
„Sikerült elérni, hogy együtt dobbanjon a
szívünk. Lehetőséget kaptunk, hogy
kapcsolatba lépjünk veletek, szaléziakkal, akiket magunk mellett akarunk
tudni. Mindezt a ti szalézi stílusotokban
tettétek. Maradjatok velünk, szorosan
mellettünk, lehetővé téve számunkra,
hogy mi lehessünk a főszereplők.”
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Ők és mi sok dolgot megértettünk. Az
egyik nagyon érdekes: a fiatalok azt
mondták nekünk, hogy nehezen értik
meg egymást, nemcsak a nyelvek
sokfélesége miatt (mert nem mindenki
tudott angolul), hanem, mert kissé nehéz
megérteni a fogalmakat, a mentalitást, a
szokásokat, értékeket ... És mind fiatalok
voltak, korban nagyon közel egymáshoz!
Nem volt generációs különbség.
Erről beszélgetve azt mondtam nekik,
hogy megértem őket, és arra kértem,
hogy próbálják ők is megérteni a
szaléziakat, akiket ismernek, amikor
ugyanabban a közösségben különböző
korú, nemzetiségű és mentalitású
emberek vannak. Azt mondták, hogy
soha nem gondoltak erre így, de most
már a saját bőrükön tapasztalták a
problémát.
Egyetértettünk abban, hogy a közösséget
és a közös projekteket nem a vonzalom
és a szimpátia alapján, hanem ugyanazon
ideálok és hasonló értékek útján érjük el.
A többi az erőfeszítés és a hit
eredménye.
Ugyanezek a fiatalok (fiúk és lányok)
hangot adtak érzéseiknek, amelyektől
elakadt a szavunk. Elképzelhettük volna
őket, de amikor élőben hallottuk őket
azon a nagy találkozón, lenyűgöző
hatásuk volt.
A fiatalok azt mondták, hogy szeretnek
minket, szeretnek mint nevelőket, mint
barátokat, testvéreket és szülőket, „mert
– tették hozzá
–
nekünk, mai
fiataloknak nagyon hiányzik az apai
gondoskodás”. És arra kértek, hogy
legyünk társaik az úton. Azt mondták,

hogy nem kell, hogy elmondjuk nekik,
mit csináljanak és mit ne. Nem akarják,
hogy megkönnyítsük a dolgukat. Ne
mondjuk el nekik, hogyan kell
gondolkodniuk és miként kell élniük. De
álljunk mellettük, még akkor is, ha
tévednek. Megkértek minket, hogy
kísérjük el őket életük útján és
maradjunk a közelükben még a nagy
döntések szakaszában is.
„A szívünk a kezetekben van.
Vigyázzatok erre az értékes kincsre!
Kérjük, hogy ne felejtsetek el minket, és
továbbra
is
hallgassatok
meg
bennünket!”írták
üzenetükben.
Könnyes szemmel hallgattam őket, hogy
szükségük van ránk, hogy megmutassuk
nekik, hogy Isten szereti őket, hogy
létezik egy Isten, aki maga a Szeretet és
feltétel nélkül szeret. Hogy szükség van
valakire, akinek ezt újra és újra el kell
mondania a világ minden fiataljának.
Szótlanok maradtunk. A fiatalok ismét
evangelizáltak minket.
Az egyik elődöm, Juan Edmundo Vecchi
rendfőnök egykor azt mondta, hogy „a
fiatalok azok, akik megmentenek
minket”. Ez így van. Megmentenek
minket
az
élet
rutinjától,
az
erőfeszítésektől, amelyek nem múlnak el
az alvás órái után. Megmentenek minket
a kényelmes biztonságtól, a remény és
hit nélküli élettől. Röviden: megmentenek minket a középszerűségtől.
Kedves fiatalok! Mi, a mai világ szalézi
szerzetesei azt mondjuk nektek, hogy
szeretünk benneteket, hogy értetek élünk
és hogy, mint ahogy ez Don Bosco
esetében igaz volt: „Értetek tanulok,
értetek dolgozom, értetek élek, az
életemet is kész vagyok odaadni értetek.”
Nagy boldogságot kívánok nektek az
Úrban!

A Don Bosco Szaléziak különleges
28. Egyetemes Káptalanja
„Valdoccóban vagyunk, Valdoccóból származunk” – ez nem csak egy állítás, hanem egy üdvözlés, amit a Torinóba érkező
szaléziaknak mondtak, akik azért jöttek február derekán Valdoccóba, hogy részt vegyenek a 28. Egyetemes Káptalanon. Úgy tervezték, hogy április 4-ig maradnak, de az új koronavírus-járvány közbeszólt: a káptalan március 14-én felfüggesztette tevékenységét.
Ángel Fernández Artime rendfőnök küldött nemrégiben egy levelet ezzel
a címmel a szaléziaknak és a Szalézi
Család tagjainak. Nem idézzük most ezt
a levelet, hanem a koronavírus-járvány
miatt sokkal korábban berekesztett káptalan munkájáról igyekszünk egy rövid
képet adni.
Ez a káptalan sok mindenben rendhagyó
volt. Február 18-án délután a rend történetében először a rendfőnök jelentését
élőben közvetítették a Facebookon keresztül, így számos rendtárs és a Szalézi
Család érdeklődő tagjai valós időben
hallgathatták Don Bosco tizedik utódát.
A rendfőnök szavai azokról a hatéves
hivatali ideje alatt nyert tapasztalatokról
szóltak, amelyeket a személyes találkozók során élt meg: több mint 13.000
rendtársával találkozott.
„Mi a szeretett kongregációnk jelenlegi

helyzete?” – volt a kérdés, amire jelentésében kereste a válaszokat.
„Megszentelt életünk láthatósága és hitelessége csökkent: ez gyengeség és tartós
kihívás is, amellyel hittel és bátorsággal
kell szembesülnünk: a több mint 400
novícius, akik évente elkezdik a szalézi
életet, egy ajándék, amely megerősíti,
hogy rendünk nem vesztette el hűségét.
A kongregáció továbbra is misszionárius
rendként működik számos helyen, ahol a
kereszténység kisebbségben van, például
egy iszlám vagy buddhista kontextusban,
vagy ahol folytatódik a konszolidált jelenlét, mint Amazónia területén. 47 közösség és 245 szalézi szerzetes dolgozik
ilyen körülmények között. Ez a misszionáriusi elhivatottság a rendtársak cseréjével növeli a tartományok közötti szolidaritást és a véleménycserét.
Szaléziként továbbra is a fiatalok nevelői

és evangelizálói vagyunk: előnyben részesítjük az evangelizálást, nagyobb figyelmet fordítunk az elkísérésre, jobban
bevonjuk a családokat.
Kongregációként aktív szerepet töltünk
be az Egyházban, Ferenc pápával együttműködve mindig készen állunk arra,
hogy elfogadjuk a jelzéseit.
Sok erőfeszítés történik ott, ahol a migrációs jelenség vagy a menekültek és bevándorlók valósága erős.
Mindez nagyobb következetességet jelent, mivel a szaléziak egyre inkább
együtt animálják a világiakkal és a Szalézi Család más tagjaival működő nevelői
közösségeket.
Nem hiányoznak a kihívások és felhívások sem. Mindenekelőtt erősíteni kell a
formációt, a szalézi karizmatikus identitás megteremtését a kezdeti formáció
éveiben anélkül, hogy megfeledkeznénk
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az állandó formációról életünk minden
szakaszában.
Folytatnunk kell a fiatalok és azok elkísérését, akik irányító feladatokat látnak
el, mindenekelőtt a tartományfőnököket
és a vikáriusokat.”
A rendfőnök bátorító szavakkal arra biztatta rendtársait, hogy még a nehéz és
fájdalmas pillanatok után is maradjanak
hűségesek, amivel ma a rend tisztább,
erősebb és nyugodtabb lesz, és ma sem
hiányzik a Gondviselés és a sok jótevő.

A legközelebbinek érzett kérések között
szerepelt: nagyobb nyitottság a nők ajándéka iránt az Egyházban és a Szalézi
Családban; az ökológia nem mint kiegészítő feladat, többek között, hanem mint
mindenki, és különösen a fiatalok egyetlen jövője; együtt lenni a fiatalokkal a
fiatalok oldalán, kezdve azokkal, akik
közülük a szalézi élet felé orientálódnak:
„Kérjük, ne tegyétek őket öreggé és távolivá amint belépnek a formációs házakba!”

A tartományfőnök atya levele
Március 2-án Andrásfalvy János tartományfőnök atya levelet küldött a káptalanról, melyben néhány személyes dolgot
is megosztott. Megírta, hogy Vitális
Gábor atyával kora reggeltől késő estig
vesznek részt elmélkedések, tanácskozások, megbeszélések különféle fórumain.
Külön öröm volt, hogy megkapták Boldog Sándor István első ereklyéit.
„Az iránymutatást, új lelki erőt ebben a
nagyböjtben is Krisztushoz való ragaszkodásunk megújításából, és a Szentlélek
sugallatai által nyerjük. A párbeszédek
során kiderül, hogy míg egyes helyeken
a tartományok átlagéletkora növekszik,
máshol egyre több fiatal lép a rendbe.
Világszerte jellemző, hogy a szaléziak
sok-sok világival együtt tudják megvalósítani Don Bosco eredeti szándékát, az
ifjúság keresztény és becsületes állampolgárrá való nevelését” – írta a tartományfőnök.

De ekkor már Olaszországban egyre komolyabbá vált a járványhelyzet. Sorra
érkeztek a riasztó hírek a megbetegedésekről, a 28. Egyetemes Káptalanon pedig, ahol eddig szinte minden percről,
minden lépésről részletesen beszámoltak,
naponta friss cikkek, videók, interjúk
készültek, egyszerre mintha hírzárlat
lépett volna életbe: nem érkeztek újabb
hírek, videók, a közvetítéseket is megszüntették. Itthon aggódni kezdtünk a
tartományfőnökért és vikáriusáért és a
szalézi munkatársak folyamatosan imádkoztak, hogy ne történjen bajuk: hiszen a
káptalan a tervek szerint még sokáig
tartott volna… De nem így történt.

Fiatalok a káptalanon
A rendfőnök meghívására március 3-án a
káptalan tagjaihoz 18 fiatal is csatlakozott a világ különböző részeiből, akik
felpezsdítették a hangulatot és dinamikusabbá tették a munkát. A fiatalok őszintén arra kérték a szaléziakat, hogy egyszerűen és mindenben legyenek a köztük
élő Don Bosco, félelem nélkül, és anélkül, hogy megvárnák, hogy a fiatalok
alkalmazkodjanak a szerzetesek időbeosztásához, az előre csomagolt, szabványos válaszokhoz és a nélkülük készült
struktúrákhoz. Nem felülről jövő társakat
keresnek, hanem a „mai Don Boscókat”,
akik készen állnak arra, hogy mellettük
járjanak és építsék velük a holnapot, ahogyan történt azokkal az első fiatalokkal,
akik Torinóban, Don Boscóval, az életüket a kongregációnak adták.
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Szavazások, zárás
A Szalézi Társaság 28. Egyetemes Káptalanja meghosszabbította Ángel Fernández Artime atya rendfőnöki megbízatását
2026-ig. Megválasztására az első szavazáson került sor. Az új vikáriusa Stefano
Martoglio atya lett, aki eddig a mediterrán régióért felelős tanácsos volt. Kinevezték az Egyetemes Tanács ágazati felelőseit és a régiókért felelős tanácsosokat
a 2020-tól 2026-ig terjedő időszakra,
majd március 14-én berekesztették a 28.
Egyetemes Káptalant.
A magyar küldöttség: Andrásfalvy János
atya és Vitális Gábor atya, azonnal hazaindult, majd két hetet töltöttek hatósági
karanténban Péliföldszentkereszten.
Mivel szerencsésen elkerülték a fertőzést, a karantén után visszatérhettek állomáshelyükre és zavartalanul folytathatták
munkájukat. Nem mindenki volt ilyen
szerencsés. Egy csoport káptalani tag
nem tudott hazatérni a hazájukban időközben életbe lépett járványügyi rendelkezések miatt. Ők kénytelenek voltak
még hosszú hetekig Valdoccóban maradni.

Hivatáspasztoráció

P. Kirner Antal Zoltán SDB

Ránézett és megkedvelte
A szalézi hivatáspasztorációs csoport - Kirner Zoltán
atya, Tran Si Nghi Ferenc atya és Savio Domonkos atya – május 3-án 17 órától a „Jézus ránézett és megkedvelte...” (Mk 10,
21) vezérgondolattal közös online imaórára hívta a ministránsokat. Mivel személyesen nem tudnak találkozni, együtt imádkozni, ezért közös imára hívták őket a papi és szerzetesi hivatásokért. Az imába a ministránsok élőben tudtak bekapcsolódni a
Kazincbarcikai Szalézi Katolikus Plébánia Facebook oldalán.
Kedves fiatalok! Húsvét negyedik vasárnapján imaórát
tartottunk papi és szerzetesi hivatásokért. Többen követtetek
minket az internet segítségével, de fontosnak éreztem utána,
hogy ilyen formában is szóljak hozzátok.
Amikor hivatásról beszélünk, általában a papi és szerzetesi
hivatásra gondolnak sokan, de természetesen ugyanolyan fontos a házastársi hivatás is. Erről máskor szívesen írok nektek,
de most az előző kettőről szeretnék.
Jézusnak a gazdag ifjúval folytatott beszélgetéséből választottam ezt a részletet: „Ránézett és megkedvelte”. Ebben a történetben mindig megragad ennek a fiatal fiúnak a kérdése:
„Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Nem tudom, hogy eszembe jutott volna-e 14-15 évesen, hogy ezt kérdezzem Jézustól, ha találkozhattam volna vele. Egy fiatal szívében más gondolatok, kérdések járnak, szeretne valami nagyot
tenni az életben, de az örök élet gondolata keveseket foglalkoztat, ahogy még az is gondot jelent sokaknak, hogy mit kezdjenek az életükkel. Ráadásul, ez a fiú megtartotta mind a parancsokat. Közülünk ki tudná ezt elmondani magáról? Nem csoda
hát, hogy Jézus ránézett és megkedvelte: valami többet látott
ebben a fiúban, érezte benne a vágyat, hogy szeretné komolyan
venni az életet, látta, hogy többre képes, és ezért nézett rá.
Azt mondják, hogy a szem a lélek tükre. Amikor valami fontos
dolgot akarunk mondani egymásnak, szoktuk is mondani: Nézz
a szemembe! Mondd ide a szemembe! Amikor egy fiú szerelmet vall egy lánynak, azt nem teheti úgy, hogy a földre néz
vagy oldalra, a szemébe kell nézni és így elmondani:
„Szeretlek!” Jézus tekintete azóta is keres, azóta is hív fiatalokat, fiúkat és lányokat, hogy az ő életformáját követve legyenek
az Ő követei itt, a földi életben. Biztosan érezted már a boldogító közelségét egy-egy szentmisében, szentségimádásban,
személyes imában vagy egy jó közösségben.
Amikor érezzük a hívást, hogy adjuk oda magunkat teljesen
erre a szolgálatra, fontos hogy Jézus szemébe tudjunk nézni! Ez
egyáltalán nem könnyű. Amikor én, úgy 34 évvel ezelőtt, éreztem a hívást, nem volt egyszerű megadni magamat ennek a
tekintetnek, mert láttam a korlátaimat, gyengeségemet, éreztem, hogy túl nagy ez a meghívás, túl sok az, amit Jézus kér,
nem lehet ilyen sok mindenről lemondani. De végül az Ő tekin-

tete erősebb volt mindennél, mert ebből a tekintetből ellenállhatatlan szeretet, béke áradt. És akkor odaadtam neki minden
vagyonomat…
Tudom, hogy köztetek sok gazdag fiú és lány van. Itt nem a sok
pénzre gondolok, hanem arra a nagy gazdagságra, amit a fiatalságotok, lelkesedésetek, ideáljaitok jelentenek. Mekkora nagy
gazdagság, amikor fiatalon, időben oda tudjuk adni magunkat a
Szeretetnek! Ebben rejlik a mi örömünk, boldog életünk titka:
odaadni magamat Istennek másokért.
Lehet, hogy te is ilyeneken gondolkodsz, szeretnél többet adni
magadból, odaadni magadat, mint pap vagy szerzetes. Ha ilyen
gondolataid vannak, menj Jézushoz bátran, beszélgess Vele és
utána gyere hozzánk is, hogy megtapasztald ennek az életnek a
szépségét. Mi, szaléziak, Istennek szenteljük magunkat, hogy
Don Bosco lelkületével, közösségben élve, imádkozva és dolgozva a fiatalokat segítsük, támogassuk, hogy felfedezzék az
élet szépségét, a munka becsületét, a mély és örömteli Istenkapcsolat által. Ha egy fiatal rátalál Krisztusra, megtalálja igazi
hivatását is. Ez a mi küldetésünk: megismertetni Őt a világgal,
főleg a fiatalokkal!
Ez a fiatal szomorúan távozott a Jézussal való beszélgetés után,
azt a szomorúságot érezte, amit azok éreznek, akik nemet mondanak a meghívásra. Még a nevét sem ismerjük, pedig találkozott, beszélgetett Jézussal. Ne félj igent mondani, ha érzed a
hívást! Érdemes másokért élni, sok fiatalt közelebb vinni Hozzá! Ne maradj egy ismeretlen fiatal, mert akik Őt követik,
azoknak a neve fel van írva a mennyben…
Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, írj az alábbi elérhetőségek egyikére:
Nghi Ferenc atya SDB: ferencatya.sdb@gmail.com
Savio Domonkos atya SDB: saviohungsdb@gmail.com
Kirner Zoltán atya SDB: kirner.a.z@gmail.com
SZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/2
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Formáció

Jani Áron SDB

Egyik napról a másikra
…így ért véget a szalézi testvérképzésünk

Még hat hónap… Még öt hónap… Még négy hónap…
Már jó ideje megkezdtük a visszaszámlálást a Fülöpszigeteken, szalézi testvérképzésünk helyszínén. Természetesen
nem arról volt szó, hogy ennyire rosszul éreztük volna magunkat odakint; ellenkezőleg, nagyon sok tapasztalatot, élményt
gyűjtöttünk. De a két év, az mégiscsak két év. Nem csak a szalézi rendtársak, a család és a barátok hiányoztak (a magyar ételekről, a hazai szokásokról, a hűvösebb éghajlatról nem is beszélve), hanem a ránk bízott szalézi tevékenység és felelősség.
Persze, tudtuk, hogy nemsokára eljön ennek is az ideje, de arra
nem számítottunk, hogy ilyen hirtelen…
Március közepén, egy keddi nap estéjén elcsíptünk egy beszélgetést néhány kinti rendtársunk között, akik arról beszéltek,
hogy a helyi kormány további szigorításokat vezetett be a járvány miatt. Addig „csak” az iskolák zártak be, illetve a belföldi
közlekedésben voltak jelentősebb korlátozások (például Metro

Manilát nem lehetett elhagyni). De arra – így utólag talán naivan – nem számítottunk, hogy a nemzetközi közlekedést is érhetik ilyen döntések. Márpedig a rendtársaink arról beszéltek,
hogy a kormány 72 órát adott a külföldieknek, hogy elhagyják
az országot, mielőtt lezárnák a repülőtereket. Ez az idő pedig
már korábban, kedd délben el is kezdődött…
Az első „sokk” után gyorsan átgondoltuk Gábor testvérrel,
hogy mit is tegyünk. A helyi igazgatónknak is jeleztük a dolgot,
majd felhívtuk János atyát, aki úgy érezte, hogy a jelen helyzetben nem érdemes továbbra is kint maradnunk (a Fülöpszigeteken a digitális oktatás nem működik egyáltalán). Ezek
után azzal a tudattal kerestük meg Géza testvért, hogy mivel
nagyon sok külföldi szeretne most távozni, nagyon bizonytalan,
hogy sikerül-e hazajutnunk. Azzal biztattuk magunkat, hogy
bármi történjék is, még ha bizonytalan ideig ott is kell maradnunk, akkor a Jóisten abból a helyzetből is a lehető legjobbat
hozná ki.

A közösséggel készült utolsó fotó

Indulásra készen
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Hála Géza testvérnek és Csány Marcinak, aki az egyik nagy
nemzetközi légitársaságnál dolgozik, sikerült elcsípnünk két
utolsó helyet egy szerdai járaton. Éjfél felé járt az idő, mire
kezünkben volt a kinyomtatott repülőjegy. Még ezen az éjjelen
összepakoltunk, majd körülbelül két óra alvás után, a reggeli
mise végeztével elmondtuk a közösségben, hogy ebéd után
indulunk haza. A szerda délelőtt a takarítással és az elköszönésekkel telt. Senki sem így képzelte el a búcsúzkodást… Bevallom, eléggé fájt, hogy (csaknem) két év után ilyen hirtelen kellett otthagyni a rendtársakat, nem beszélve a fiatalokról, akiktől
a járvány miatt el sem tudtunk búcsúzni.
Hazaérkezésünk után két hétig önkéntes karanténban voltunk,
majd azóta az óbudai közösséget „erősítjük”. Igyekszünk bekapcsolódni az itthoni szaléziak online tevékenységeibe, hiszen
küldetésünk lényege ebben a helyzetben is ugyanaz: Krisztus
szeretetét közvetíteni a ránkbízottak felé.

Ifjúsági programjaink
SZALIM

Szauer András

Animátortalálkozó
Egerben
Az „előtavaszi” Szalézi Animátortalálkozót Egerben
rendezték meg a február 21-23. közötti hétvégén, amelyre öszszegyűltek a szalézi animátorok, kisanimátorok és az animátorság iránt érdeklődők az ország minden szegletéből.
Az év első, február 21-23. között megtartott animátortalálkozójával egy régi vágya valósult meg az egri animátor közösségnek, ugyanis először adhattunk helyet ennek a rendezvénynek.
Évek óta vártuk, hogy mi is kipróbálhassuk magunkat csapatként egy ilyen hétvége megszervezésében, illetve szerettük
volna Egert és az egri oratóriumot bevinni a szalézi köztudatba.
A találkozó felépítése az előző évekhez hasonlóan valósult
meg, így tölthettünk el egy tartalmas és élményekkel teli hétvégét az ország kis- és nagyanimátoraival, illetve segítőivel
együtt. Hálásak vagyunk a szalézi nővérekért, atyákért és testvérekért, akiknek az aktív jelenléte megteremtette a megszokott
felszabadult szalézi légkört. Segítségükkel megerősödhettünk
ismét önkéntesi hivatásunkban és a szalézi lelkiségben, amely
az elsődleges célja minden hasonló rendezvénynek.
Sok érdekes program várt a fiatalokra: a jó hangulatú megnyitó

után már az első este alkalmat teremtettünk arra, hogy találkozhassunk Jézus Krisztussal, s a szentségimádás során elcsendesedjünk. Másnap délelőtt Claudius atya és Kati nővér osztotta
meg velünk gondolataikat a találkozó témájával kapcsolatban,
majd kikapcsolódásképpen felfedezhettük Eger városát egy
játék segítségével. Délután több vendég is érkezett, ugyanis a
műhelyek igazán sokszínű és érdekes lehetőségeket kínáltak.
A szervezést és a hétvége menetét a legegyszerűbben a hétvége
mottójával írhatnám le: „Mert együtt minden könnyebb”. Hálásak vagyunk a kapott feladatért, mert mind az előkészületek,
mind a lebonyolítás rengeteget formált az egri közösségen, legyen szó az animátorokról vagy a nővérekkel való együttműködésről. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítségének hála vasárnap délután sok-sok, lelkiekben
feltöltött, animátori hivatásukban megerősített, vidám fiataltól
búcsúzhattunk el. Köszönjük az oratóriumok aktív részvételét
és feladatvállalásait, a szaléziak fáradhatatlan lelkesítését és
legfontosabbként a résztvevők nyitottságát és lelkesedését. Külön szeretném megemlíteni Ágnes nővért, aki a találkozó főszervezőjeként hónapok óta végezte töretlen lelkesedéssel feladatát. Továbbá hálásak vagyunk Elvi és Helgi nővér támogatásáért és munkájáért.
Reméljük, hogy a hétvége mindenkinek a javát szolgálta és
hazatérve az oratóriumainkba, a gyerekeket és fiatalokat újult
erővel kísérhetjük a Jézushoz vezető úton.
Az eseményen készült fotók a hátsó borítón találhatóak

Ifjúsági lelkiség

P. Csány Péter SDB

„Nem hagylak el:
ViSzLEK!”
online lelki nap a szaléziakkal
Nem, ez nem egy bibliai idézet,
hiába is keresnénk rá e-Bibliánkban,
vagy a „gugli” keresőben. De, úgy sejtem, békét sugárzóan utal modern és járványkori virtuális lelkigyakorlat-pótlónk
céljára. A járvány miatt kiadott szigorú
kormányrendelkezések
következtében
röviddel az esemény előtt spontán átfutott fejemen a gondolat: ha a rám bízott
nagyböjti ifi-lelkinapok megtartása kútba is esik, egyéb utakon talán lehetne
tenni valamit. Valami egyedit. De vajon
kivel? Három fiatal óbudai rendtársam,
Emmanuel, Sanyi és Peti azonnal igent
mondott, így fellelkesülve ismertettem

velük tervemet: egy komplett közösségi
lelkinap, eredeti témám alapján, eredeti
helyszínen (Péliföldszentkereszt), oldott
hangulatú, és mégis elmélyülten megélt
szalézi szerzetesi tapasztalattal - virtuálisan közvetítve (LIVE-olás).
Másfél órás videobeszélgetésben közös
egyeztetés eredményeként összeállt a nap
váza. És a ViSzLeK-projekt sínen volt:
Vir(t)uális Szalézi Lelki Kapcsolódás.
Mottó: TESTBEN TÁVOL − LÉLEKBEN KÖZEL. Zárt „fészbuk” csoportot
hoztam létre, külön kitétellel: a tagság
csak önkéntes lehet, kézi beillesztés kizárva.

A nagy eseményen immár több mint 200
érdeklődő taggal ébredt ránk a hajnali
napsugár az öregkői istendicséreten
375m magasságban. Az ezt követő öszSZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/2
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szesen 12 órás, közvetített kegyelmi
programözönben szervesen megfért egymással a zsolozsma, szentségimádás,
szentmise, kereszthódolat, hivatásokért
ajánlott imádság, rendtársi temetőlátogatás, keresztút, lelki gondolatok és a zárófórum. A csoportba aznap még ötvenen
jelentkeztek. Így elmondható, hogy sokkal többeket értünk el, mint ahogy az a
tényleges lelkinapon lett volna. A számos
szép visszajelzés közül itt most csak
egyet emelek ki: „Jó volt tudnom, hogy
Ti ténylegesen a Szentség előtt vagytok
és odavisztek minket is.” Lám, a
„ViSzLeK” újabb jelentéstartalommal
bővült... És igazából megkezdődött a
kéthónapos online virtuális-tényleges
kegyelemközvetítések sora.
Megkértük a résztvevőket, osszák
meg velünk, mit tapasztaltak ezen az
„első”online szalézi programon. Íme,
néhány visszajelzés:
„A kezdeményezés az ember legalapvetőbb hitéleti tevékenységéhez, a
mindennapi imádsághoz ad segítséget: az
elmélkedések, a rövid bevezető gondolatok, szentírási részletek, szentmise, énekek és az elcsendesülésre vezető gyakorlati lépések leírásával az interneten keresztül teszi lehetővé a lélekre való figyelem megteremtését. Nekem nagy előnyt
adott a reggeli horgony=remény hasonlat,
hogy sokszor mi is elesünk, és most is
nagyrészt be vagyunk zárva, és majd ez a
horgony ad erőt és későbbiekbe reményt
az újabb elinduláshoz.”
Konta Csanád
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„Hatalmas örömmel olvastam a
hírt, hogy a lelki hétvégék nem maradnak
el teljesen, virtuálisan is megélhetjük a
lelki feltöltődést. A lelkinap reggelén a
dicsőítésen azok az érzések kavarogtak
bennem, amik minden Péliföldszentkereszten tett látogatásom alkalmával megjelennek (a béke, az öröm és a hála) és
velem maradtak a nap végéig. Nagyon jó
érzés volt a kerekasztal beszélgetésen
megosztani a kérdéseinket és bekapcsolódni az éneklésekbe. A szentmise csodálatos lezárása volt a napnak, de ott éreztem igazán a személyes találkozások
hiányát, amiket remélem, hamarosan
pótolhatunk.”
Gazda Boglárka
„Korábbi évekhez hasonlóan már
régóta izgatottan vártuk a nagyböjti szalézi hétvégét, ami úgy tűnt, hogy sajnos
idén elmarad. Azonban hála a lelkes szaléziaknak, ebből sem maradtunk ki. Az
online módon követhető előadások, tanúságtételek, Isten dicsőítése a zenén keresztül épp oly lelki élményt, feltöltődést
adott. Igaz, a személyes találkozások,
beszélgetések az étkezések alatt hiányoztak, de ezáltal talán jobban el tudtunk
mélyülni a gondolatokban, és közelebb
kerülni Istenhez.”
Tóth Antal
„Szeretnék köszönetet mondani a
szaléziaknak mindenért, amit tettek és
továbbra is tenni fognak ebben a nehéz
időszakban. Féltem, hogy ebben a szokatlan helyzetben meg fogom-e találni

azokat az imaformákat, lelki programokat, amelyek megtartanak engem és a
családomat is, de a szaléziaknak köszönhetően ez sikerül. Napi szinten megerősítik a hitünket és az Istennel való kapcsolatunkat. Legmeghatározóbb volt számunkra a nagyböjti lelki nap, amelynek
programjait követtük és együtt imádkoztunk. Nem szokott kora reggel kipattanni
a szemem, de amikor a hegyen, reggeli
imával kezdték a napot, frissen ébredtem
és nagy élmény volt Velük együtt dicsőíteni. A kerekasztal beszélgetést örömmel
hallgattam és közben arra gondoltam,
hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy
ennyire nyitottak a kérdéseinkre. A keresztút imádság, amelyet nagyon vártam,
mert sajnos nem jutottam el a nagyböjtben keresztútra, újra elmélyítette bennem
Krisztus értünk vállalt szenvedésének
titkát és nem utolsó sorban felelevenítette
bennem azokat a napokat, amelyeket
Pélin töltöttem és rózsafüzért imádkozva
a nővérekkel és az animátorokkal együtt
végig jártuk ugyanezt az utat. Hálásan
köszönöm Nektek!”
Bialkó Mónika
„Nekem igazán jól jött, hogy
ilyen formában lett megtartva a lelkigyakorlat. Ez furcsán hangozhat, de idén
érettségizem, ezért nem lett volna lehetőségem mind a három napra elmenni. Nagyon jól esett kiszakadni az itthoni valóságomból, a végeláthatatlan tanulnivalóból. Úgy tűnt, az élet látszólag megállt.
Senki nem mehet sehova, csak az online
térben lehet kapcsolatot teremteni. És
akkor jött a hír, hogy létrejött a ViszLek.
Nagyon sokat adott ez a lelki feltöltődés
így a Nagyböjtben. Ugyan testileg itthon
voltam, lélekben mégis az Öreg-kőre
mentünk együtt. Kora reggel volt, mégis
élvezettel keltem fel a szokottnál is korábban, hogy bekapcsolódhassak. Még
sosem jártam így keresztúton, de ez volt
az egyik legmeghatározóbb élményem.
Mindenkinek mást jelent, mindenki másképp tudja megélni a Jóistennel való kapcsolatát, ilyenkor mégis együtt imádkozunk, találkozunk és megerősítjük a hitünket. Szerintem csodálatos dolog, hogy
még a vírus se szakíthat szét minket anynyira, hogy ezt az együttlétet elvegye
tőlünk. Együtt voltunk, még ha a saját
otthonainkból is.”
Horváth Sára
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Szlávik Adél

Online Oratórium!?
„Ha a fiatalok a bicikli miatt mentek el az oratóriumból, akkor nekünk
szaléziaknak biciklivel kell utánuk mennünk!” – mondta Don Bosco, mikor egyre népszerűbb lett idejében ez a közlekedési eszköz. 2020-ban ezt úgy fordíthatnánk le, hogy „Ha a fiatalok online vannak, akkor nekünk Online Oratóriumot
kell szerveznünk!” Hihetetlen gyorsasággal alkalmazkodtak a szalézi atyák, testvérek a mostani rendkívüli helyzethez.
Az oratóriumok bár fizikailag bezártak,
de új kapuk, lehetőségek nyíltak meg az
online térben. Március 28-án ültek a szaléziak kamerák elé, mi pedig online felületeken követhetjük a szaléziakat hétről
hétre, hogy éppen milyen meglepetéssel,
játékkal készülnek nekünk. Behálózták
egész Magyarországot, egyik nap Szombathelyről, másik nap Kazincbarcikáról
jelentkezett be éppen valaki. A kezdeti
rovatok, mint például a játék, TOP5 lista
szinte mindenféle témában az újpesti
szalézi animátoroktól és az ima, kiegészültek egy-egy fiatal megosztásával,
szaléziak jóéjszakát gondolataival, kézművessel, vagyis a #dirtyhands videókkal
vagy éppen a FilóTEA beszélgetésekkel.
Nagyhéten közösen vehettünk részt a
Szalézi Család keresztútján vagy a nagypénteki bűnbánati liturgián. Húsvét örömében a fiatalok és a szalézi novíciusok
Olaszországból küldött Töprengő játéka
mozgatja meg minden hétfőn, szerdán és
pénteken az agytekervényeinket egy-egy
rejtvénnyel.
Talán kilenc nyelven (magyar, latin, igbo, vietnami, olasz, tagalog, tamil, hindi,
lengyel) sem hallottuk még ezelőtt a rózsafüzér imádságot, mint amikor a szalézi atyák és testvérek közösen imádkozták
hazánkért és a fiatalokért.
Az Online Oratórium célja, hogy kapcsolatban maradjunk a fiatalokkal, hogy
megmutassuk, senki nincs egyedül ebben
a helyzetben. Az Online Oratórium megmutatja, hogy milyen sokszínű a mi „kis”
magyar szalézi családunk.
Hálásan köszönjük a szaléziaknak, hogy
éreztetik velünk, nem vagyunk egyedül

Lázas munka folyik a háttérben, hogy minden rendben menjen
és minden szálat vagy jelen esetben
„internetkábelt” megmozgatnak értünk,
fiatalokért. Köszönet azoknak a fiataloknak, akik segítik a szaléziak munkáját, az
Online Oratóriumot a kreatív ötletekkel
és a megvalósult videókkal!
„Semmi lazítás! Ne fáradjunk el a jóban,
velünk az Isten.” (Don Bosco)

És a fiatalok?
Az Online Oratórium elsőként
nekem egy közös oldal, amiben bizakodok, hogy meg tudunk egymás előtt nyílni, amikor egy új, közös teher szakadt
ránk. Ahogy tudatosul bennünk a hiányérzet is, hogy ez a karantén nem mindennapi. Az Online Oratórium ebben mutat
irányt számunkra, hogy megtaláljuk-e
Szalézi közösségünk erősödésének lehetőségeit. Persze nem könnyű megélni,
hogy csak virtuálisan láthatjuk egymást,
de az Online Oratórium maximálisan
megadja azt, amire szükségem van most:
a sok mókát, kacagást és a hitem erősítését.
Konta Csanád
Egy éve kezdtem el a szalézi ani-

mátor képzést, de eddig csak a nyári oratóriumba tudtam bekapcsolódni, mert
messze lakom az óbudai oratóriumtól
(Pécsett). Számomra az Online Oratórium egy nagy lehetőség, mert így évközben is tudok kapcsolódni a szalézi programokhoz. Ez az idő számomra egy találkozás, együttlét a Szaléziakkal és az animátorokkal. Tetszenek a témák, gondolatok, amik a Jó éjszakátokban és beszélgetésekben megjelennek. Nagyon élvezem
a játékokat is, amikbe be lehet kapcsolódni. Ebben a két órában egyszerre tudok pihenni, tanulni és töltekezni.
Czopf Ráhel
Nekem nagyon tetszik az online
oratórium, szerintem nagyon jó ötlet volt
létrehozni, főleg, hogy több szalézi program is elmaradt, így nem tudtunk egymással találkozni. Szuper, hogy nyilvános, hiszen így mindenki számára elérhető és lehet, hogy olyanokhoz is eljut, akik
amúgy nem ismerik a szalézi rendet vagy
nem tudják, mi az az oratórium. Nagyon
király, hogy ilyen sok fiatalt, animátort
vonnak be különböző módon és különböző helyekről. A szaléziakat is jobban meg
tudjuk ismerni, mivel olyanok is szereSZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/2
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pelnek benne, akik például az országos
programokon nem olyan gyakran vesznek részt vagy most éppen külföldön
vannak. Olyan animátorokat is láthatunk,
akik inkább csak a saját oratóriumukban
tevékenykednek, így a különböző helyek
animátorközösségeiről is több információt tudhatunk meg. Jó látni az ismerősöket, hallani az ismerős hangokat, és annak ellenére, hogy mindenki be van zárva az otthonába, együtt nevetni, játszani,
táncolni, kézműveskedni, imádkozni és
énekelni. Én személy szerint is igyekszem aktívan részt venni benne, a saját
animátorközösségemmel bansokról készítünk videókat, ezenkívül pedig az
„Alkoss velünk! #dirtyhands” nevű kézműves rovatban is részt veszek.
Horváth Kamilla
Az Online Oratórium szerintem
azért jó ötlet, mert azoknak az embereknek, akik most otthon vannak, nagyon
sokféle szórakozást nyújt a különböző
kézműves videókkal, sütős-főzős műsorokkal, a kvízekkel, stb. Sok jópofa kvíz
van, amiből szerintem sokat tanulhatunk,
közben pedig eltölthetjük az időnket egy
kis játékkal, viccelődéssel. Most ebben
az időszakban biztos sok olyan ember
van, aki unatkozna otthon, de ehelyett az
oratóriummal együtt játszhat, imádkozhat. Nagyon jó, hogy vannak benne
éneklések, amik feldobják a hangulatot.
Lengyel Bori

A Rómában tanuló posztnovíciusok
is bekapcsolódtak a munkába
Mit írhatnék innen Rómából az
Online Oratóriumról úgy, hogy csak
részben tudom követni? Talán megosztanék benyomásokat, rácsodálkozást, de
összevetném néhány szemponttal is, amit
a formációnk során kapunk. Az első benyomásom, hogy büszke vagyok az otthon levő rendtársaimra. Napkelte-várás
az Öreg-kőn, elmélkedések, jópofa hozzászólások az élő műsorban, kézműveskedés, a tervezések animálása a háttérmunkák során, ötletgazdag animátorok,
témák kicsiktől nagyokig mindenkinek,
szentmiseközvetítés, jóéjszakátok, mindez technikailag is látványosan és igényesen… tényleg ez a kicsi tartomány nagy
minőségi eredményre képes.
Don Bosco a tömegkommunikációt kiemelt apostoli terepnek tartotta, ami viselkedésmodelleket és kultúrát közvetít,
továbbá a hitre nevelésnek hatékony eszköze – ez az „online” szalézi hivatása.
Otthon a befogadásra, templom az Isten-

Rusznák Lili

Online oratórium Balassagyarmaton
A hirtelen jött korlátozások sem állítottak meg minket itt
Balassagyarmaton, hiszen nagy lelkesedéssel vágtunk bele mi
is az online oratóriumunkba! Célunk az, hogy ebben az időszakban is tartsuk a kapcsolatot a gyerekekkel és egymást támogatva tudjuk átsegíteni őket a nehezebb napokon. Olyan
programokkal készülünk, amelyekkel hasznosan üthetik el a
hirtelen meggyarapodott szabadidejüket, és amikkel követjük
Don Bosco lelkiségét. Minden pénteken öt órától várjuk a gyermekeket a Facebook oldalunkon, és a YouTube csatornánkon,
hogy közösen töltsünk el egy kis időt. Természetesen rengeteg
munkánk van benne, hiszen azt szeretnénk, hogy minél élvezhetőbb legyen ez a pár óra, amit erre szánnak a gyerekek az
idejükből. Az első héten elkészítettük a közös intrónkat, valamint bemutatkoztunk, és elmondtunk minden fontos tudnivalót
ezzel a kezdeményezésünkkel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a
gyerekek sokszínűek, ezért próbálunk többféle programot kiagyalni, hogy mindenki találjon olyan elfoglaltságot, amit szívesen csinálna. Akik mozgékonyabbak vagy szeretnek táncolni,
azokkal nagyokat bansolunk. Majd, hogy mások se unatkozza-
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nel való találkozásra, udvar a barátkozásra s a vidámságra, és iskola az életre való
felkészüléshez – ez az oratóriumé. A
változatos kínálat, szerintem, igyekszik
ezeket a területeket is lefedni virtuálisan,
ötvözve az online és az oratórium szalézi
hivatását. Az Online Töprengőnek (feladvány szentekről, Szentírásról), amiben
nyakig benne vagyok, kettős előnyét
látom. Az egyik, hogy én is megismerhetek új részleteket a csodás keresztény
örökségünkből, például életeket, amelyekben testet öltött az Örömhír. A másik
pedig, hogy mindezt megoszthatjuk a
fiatalokkal, akik reményeim szerint
mindebből a saját életük teljességéhez
meríthetnek.
Berkeczi Szabolcs SDB
Szerintem az Online Oratórium
egy nagyon jó kezdeményezés. Mivel
mindenkinek otthon kell lennie, nehéz
személyes kapcsolatok nélkül élni. Az
Online Oratórium ezt az űrt tölti ki a sok
interaktív játékkal, megosztással, élő bejelentkezéssel, legkülönfélébb tartalmakkal. Nagyon tetszik benne, hogy több
korosztálynak is szól és mindig valamilyen aktualitás (pl.: érettségi, anyák napja) köré épül fel. Az állandó rovatoknak
köszönhetően kiszámíthatóságot is csempész a hétköznapokba, amelyre most
nagy szükség van, illetve összefogja az
ország fiataljait, oratoristáit.
Lengyel Mária

nak, óriási rajzpárbaj veszi kezdetét, ahol az animátorokkal is
megmérkőzhetnek a gyerkőcök. Aki jobban szeret otthon egymagában alkotni, annak tökéletes időtöltés a kézműves, ahol
kiélheti kreatív vágyait, sőt még a konyha mestereinek is mutatunk pár szuper receptet. Persze viccesebb tartalmakat is készítünk, például egy karantén elképzelés vs. valóság videóval próbáltuk kicsit feldobni az unalmas mindennapokat. Kiötlöttünk
pár kvízt is, amit bármely korosztály meg tud oldani, továbbá
Honfoglaló-bajnokságokat is szervezünk. Valamint különleges
alkalmakkor (például május első péntekén) az édesanyákat és
nagymamákat egy kis műsorral köszöntöttük. Természetesen a
Jóéjszakát sem maradhat el, ezért ahogyan megszoktuk, Zalán
atya gondolataival és imával zárjuk a péntek estét. Összegezve
nagyon élvezzük ezeknek az elkészítését, megvalósítását. Sajnos ez nem olyan, mint a személyes találkozás, de még ilyen
módon is megmaradt ezeknek a találkozásoknak a varázsa. Nagyon jó így is együtt dolgozni az animátorokkal, hiszen így mi
is tartjuk a kapcsolatot egymással. Órákon át tudunk beszélgetni, mindig valakinek eszébe jut egy szuper ötlet, amit aztán
tovább gondolunk, és végül összeáll az egész. Szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, ezért ugyanolyan lelkesen folytatjuk, hiszen mi #online_is_együtt vagyunk.

„Isten kegyelme után a legnagyobb kincsünk az
egészség."(Don Bosco)

Kedves Fiatalok!
Szeretettel köszöntelek titeket
ebben a különleges időszakban.
Lehet, hogy elegetek van, szeretnétek azt csinálni, amihez kedvetek van. De lehet, hogy felfedeztetek magatokban, családotokban
olyan dolgokat, amiről korábban
nem is tudtatok. Akartuk vagy
nem, ez a COVID-19 sok mindent
változtatott az életünkben. Valaki lehetőségként éli ezt az időt,
valaki átokként. Szeretnék veletek megosztani pár gondolatot
egy kis videóból a vírusról, mint az emberiség megmentőjéről.
„Az emberiség azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége
volt. Nem értékeljük az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, az egészségünkkel foglalkoznunk kell.
Elfelejtettük, hogyan kell családként élni, ezért kaptunk egy
betegséget, amely bezárt minket az otthonainkba, hogy megtanuljunk ismét családként élni. Azt gondoltuk, hogy mindenhol
ott lehetünk, azzal és akkor, amikor csak akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, amely megmutatja, ez mennyire nem
magától értetődő. Szabadidőnket bevásárlóközpontokban töltöttünk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, a boldogságot nem lehet megvenni. Sokat foglalkoztunk a külsőnkkel, ezért kaptunk egy betegséget, amely maszkkal takarja el
az arcunkat, hogy megértsük, a valódi szépség nem ott rejtőzik. Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk, de
ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból észrevegyük, hogy
mi az igazán fontos az életben”. Az gondolom, hogy sok bölcsességet találtok és érdemes egy kicsit gondolkozni rajta.
Kívánom nektek, hogy vegyétek észre, mi igazán fontos az
életetekben! Az idő, amit most éltek, tegyen bölccsé titeket és
tanítson meg hálásnak lenni mindenért, amit tapasztaltok és
amitek van! Testvérként tudjatok tekinteni az emberekre, akik
körülöttetek vannak, és észrevenni a gazdagságukat! Nem
sokára kezdődik a nyár, több szabadidő, több lehetőség, de ne
felejtsétek el, hogy mit tanultatok meg ebben az időben! Savio
Szent Domonkos, Mazzarello Szent Mária és Mária Keresztények Segítsége vezessenek titeket és mutassák a helyes utat,
amely az örök boldogság felé vezet. Szép nyarat!
Gamon Ewa FMA

Tizenegy éve egy családhoz tartozni
– ez a mondat kifejezi animátorságomat. Nyolcévesen lettem oratorista,
már akkor tudtam, hogy szeretnék
részese lenni az animátorságnak. Ötödik osztálytól a nyergesújfalui gimnáziumba járok, azóta egyre erősebben
éreztem, hogy nekem valóban ez lehet a hivatásom. Tizenöt évesen csatlakoztam az animátorokhoz. Bekerültem egy másféle családba, ahol elkezdtem megtalálni önmagam. Viszont a kamaszkor nem zökkenőmentes, így sokszor a
közös munka sem volt az, de mind épített engem és egy sem
vette el a kedvem. Furcsa lehet, hogy egy tizenöt éves kamasz
lány megtalálta a hivatását. Sokat gondolkodtam a hivatás
szón, nem tudtam, hogyan értelmezzem ezt pontosan, nem
értettem, milyen utat szán nekem ezzel a Jóisten, mire hív.
Bátran kijelenthetem, hogy én meg vagyok hívva, ahogyan az
összes animátor egyaránt, hogy egy különleges család különleges tagjaivá váljunk. Hivatás, mint szeretet, odaadás, türelem,
kitartás. A szalézi lelkiség a neveléshez egy olyan irányt ad
akár nekünk, amivel a jövőnket építhetjük. Mostanában is
foglalkoztat, vajon még mindig ez az én hivatásom? A válaszom az, hogy igen, még most is hivatásom animátornak lenni,
függetlenül attól, hogy néha kicsit nehéz összeegyeztetni a
határidőket, a feladatokat, a felkészüléssel az érettségire, de
ettől szép. Isten velünk van, segít, ha elbizonytalanodunk,
mellettünk áll. Nekem segített átlépni a bizonytalanságot, én
pedig elé tettem az életem, vezessen úgy, ahogyan jónak látja.
Ha szembe kellene állnom önmagammal, büszke lennék az
emberre, akit látok. Hivatásomnak érzem, hogy animátor legyek.
Miszler Odett animátor, Nyergesújfalu

Az alábbi szókeresőben 10 szót rejtettünk el vízszintesen, függőlegesen,
illetve átlósan (balról jobbra lefelé).
Keresd meg őket és
találd ki, kihez kapcsolódnak!
Az illető teljes nevét küldd el a
toprengo@szalim.hu
e-mail címre! A
megfejtést beküldők között értékes nyereményt sorsolunk ki. Beküldési
határidő: 2020. augusztus 16., Don Bosco születésnapja.
SZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/2
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Így tanítunk mi — online
Bihari Nóra

Online óvodai nevelés
Szent Péter és Pál Szalézi Óvoda
Az elmúlt két hónapban a családok, a mindenki által jól
ismert, az Országos Mentőszolgálat szóvivője hangján felcsendülő „Maradj otthon!” felszólításnak engedelmeskedve, home
office-ra rendezkedtek be, így védve gyermekeiket, egészségüket a koronavírus okozta betegségtől.
Március 16-tól az óvodai nevelés is, mint oly sok minden mostanság, az online térbe került át. Nehezen összeegyeztethető az
óvodai nevelés az online világgal. Mégis pedagógusaink megpróbálkoztak a lehetetlennel. Az óvodában eltöltött közös időt,
az óvó néni ölében az ölbeli játékot, a közös gyermektáncot, az
együtt éneklést, fogócskázást, a közösen átélt élményeket semmi sem pótolhatja. Erre a virtuális térben aligha vállalkozhatunk, de kapcsolattartásra, a szülők segítésére ötletadással az
online világ számos lehetőséget kínál.
Eddig is megszokott volt a csoportonkénti levelezőlista, a
Facebook zárt csoport használata, ahol kommunikálni tudtak
óvodán kívül a szülők az óvónőkkel, de míg ez csupán kiegészítője volt a személyes találkozásnak, most a Messengeren,
Viberen tartott fogadó órák mellett a pedagógus és a családok
közötti kapcsolattartás egyik fő színterévé vált.
Az óvodapedagógusok hetente összeállítanak egy minden napra kiterjedő ötletsort, melyet elsősorban a jeles napok, néphagyományok köré építenek az egyházi ünnepkörnek megfelelően. Tartalmazza a népszokásokat, mesékkel, mondókákkal,
énekekekkel és cselekedtető tevékenységekkel együtt. Figyelnek arra, hogy az óvodai nevelő-oktató tevékenységek minden
területére, a környezet megismerésére, a matematikai, az énekzenei, az irodalmi, a mozgás, a vizuális és a hitre nevelésre is
kihassanak. Összeállításuk minden napjának végén azt is odaírják, hogy az ajánlott tevékenységek mit fejlesztenek a gyerekeknél, bízván abban, hogy még tudatosabban használják a
szülők. Gyakran készítenek mese-videókat is, hogy szakmailag, a gyermekek életkorának megfelelő meseanyagokat kapjanak. Ezekkel nemcsak az adott tartalmat szeretnék átadni, hanem céljuk, hogy a gyermekeknek örömet szerezzenek rég nem
látott óvó nénijük hallgatásával.
Apák napján egy játékra hívták a gyerekek az édesapjukat,
közösen a testvéreikkel. Csukott szemmel kézfejek tapintása
által, arc, fej simogatásával, hang alapján kellett apának felismernie a gyerekeket. Anyák napja előtt a lelkes apukák gyermekeikkel félrevonulva elkészítették az anya-gyermek rajzokat, virágos színezőket, és megtanulták hozzá az óvónők által
küldött verset és éneket.
Az online nevelésnek vannak jó és rossz oldalai. Óvodapedagógusaink elmondása alapján nehéz készülniük, mert mindazt,
amit átadnának a gyerekeknek, az csak egy csatornán folyik,
tőlük a gyerekek felé, és sokszor nem tudják, hogy eljut-e hozzájuk, amit szeretnének. Nagyon szívesen és lelkesen küldik a
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A META-Don Bosco nyelvtanárai így üzentek a tanulóknak
heti témákhoz való anyagokat, de nem érzik, nem látják sokszor az eredményét. Nagyon hiányzik a gyerekek visszajelzése,
az az öröm vagy esetleg értetlenség az arcukon, amit egyébként
azonnal látnának rajtuk az oviban. Ugyanakkor boldogság tölti
el az óvónők szívét, amikor visszajeleznek a szülők fotón, mikor elkészítettek valamit közösen, vagy éppen rövid videóban,
emailben, vagy Zoom-on keresztül elmesélik, hogyan telnek az
otthon eltöltött hetek.
Az online megosztott ötletek ajánlások. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a gyermekek legfejlesztőbb tevékenysége a játék
és a családban megélt élmények. A mi feladatunk ennek kiegészítése, erősítése. Örülünk, ha munkánk segítséget jelent a családoknak az otthoni idő minőségi eltöltésében.

Lengyel Attila

A digitális oktatás tapasztalatai
Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola
Mindannyiunk számára új helyzetet teremtett március
közepén a gyorsan terjedő járványra adható egyetlen válasz, a
tantermen kívüli oktatás bevezetése, átállás a főként digitális
technikák alkalmazására épülő tanításra. A digitális munkarend
mindenki számára egy újfajta tanulási, tanítási, ellenőrzési formát jelentett. Újfajta tanulás a tanulónak, újfajta tanítás a pedagógusnak és újfajta ellenőrzés, követés a szülőnek.
Az iskolavezetésnek is ehhez igazítva kellett megtalálnia tanulóink életkorához, a családok teherviseléséhez, a rendelkezésre
álló informatikai eszközökhöz és az alkalmazandó applikációkhoz igazodó legmegfelelőbb megoldásokat.
A digitális oktatás bevezetéséhez elsőként meg kellett határozni a családok eszközellátottságát, a pedagógusok eszközigé-

nyét. A hétvégi online felmérést követően a szülők, támogatók és a Szalézi Intézmény Fenntartó segítségével mindenki rövid időn belül rendelkezett a szükséges eszközökkel. Azok a keretek, módszerek, amelyekkel dolgoznunk kellett
ebben a helyzetben, már léteztek, kipróbáltak és alkalmasak voltak az osztálytermen kívüli tanításra. Ezek nagy száma
miatt azonban mindenképpen szükséges
volt a pedagógusok által felhasználható
alkalmazások és digitális platformok
meghatározása, ezzel is csökkentve a
családoknál adódó nehézségeket.
Az általános iskolás korosztály, különösen az alsóbb évfolyamok tanulói számára az önálló tanulás a digitális munkarendben sokkal körültekintőbben, lépésről lépésre vezetett formában valósulhatott csak meg, míg az idősebb tanulók
önállóbbak, könnyebben követik az instrukciókat, végzik el feladataikat. Ehhez
igazítottuk a tanrendet is, felső tagozatban bevezetve a humán és reál hetek
rendszerét, témahetekben, projektszerű
tananyag-feldolgozásban folytatva az
oktatást. A tanulásszervezés kiemelt
szempontja volt az is, hogy ne kelljen a
gyerekeknek napi 4-5 órát monitor előtt
tölteni.
Alsó tagozaton a tanítónők „személyes
jelenléte” a napi bejelentkezések révén
reggelről-reggelre ritmust ad a napindításhoz, megtart, megerősít, és a szülőkkel együttműködve lehetővé teszi, hogy
az online tanulási formára legkevésbé
érett korosztály is haladhasson tovább a
tananyaggal.
Többnyire sikerült megoldani, hogy a
testvérek lehetőleg ne egy időben legyenek „órán”, de ha mégis csak úgy lehetett, a szülők megpróbálták néha még a
lehetetlent is, akadozó, szakadozó internetkapcsolattal megküzdve, visszatérve,
miközben ellátták a többi testvért, főztek
vagy dolgoztak otthonról maguk is. Köszönet érte mindnyájuknak!
Az online tanórák megtartására a Zoom
programot használjuk. Diákjaink többnyire pontosan érkeznek az órákra, rugalmasan alkalmazkodtak az új helyzethez.
Nagyobb felelősségre, önállóságra ösztönzi őket ez a munkaforma. A gyerekek
többsége jól kezeli a digitális oktatásból
eredő helyzeteket, az időbeosztásra még
többeknek figyelni kell. A különböző
platformok, applikációk napi használata,

a házi feladatok elkészítése, feltöltése
sokat lendített a digitális kompetenciájuk
fejlesztésében.
A digitális pedagógia kizárólagos alkalmazására való átállás a pedagógusoktól
azonnali szemlélet- és szerepváltást is
igényelt. Ez a tananyagok összeállításában, az óratervezésben, tanulásszervezésben, a számonkérés módjában mind újragondolásra és rengeteg többletmunkára
késztette őket. A kényszerű helyzet
ugyanakkor sok lehetőséget is felkínált,
új távlatokat is nyitott, melyeket a hagyományos munkarendbe visszatérve is
szeretnénk megőrizni, beépíteni a mindennapi gyakorlatba.
Bár a digitális oktatás eddigi tapasztalatai a várokozásokhoz képest sokkal pozitívabbak, de a személyes találkozásokban, a klasszikus pedagógus – gyermek
viszonyban rejlő lehetőségeket ez nem
helyettesítheti.

Wierlné Kárász Tímea

Probléma vagy lehetőség???
Zafféry Károly Szalézi Középiskola
Koronavírus, karantén, online
tanítás…
Két hónappal ezelőtt szinte egyik pillanatról a másikra jelentették be, hogy bezárnak az oktatási intézmények, és online
módon fogunk tanítani. Őszintén mondom, abban a pillanatban nem tudtuk
elképzelni, hogy mit fogunk csinálni,
hogy fogjuk csinálni. Egyet viszont biztosan tudtam, hogy nyitottnak kell lennünk, meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hiszen a Jóisten most arra hív,
hogy az online térben legyünk együtt a
fiatalokkal.
Személytelen? Tegyük személyessé!
Felszínes? Vigyünk bele mélységeket!
Egyhangú? Használjuk a kreativitásunkat! Ilyen és még ehhez hasonló kérdések merültek fel bennünk. Nem könnyű,
hiszen meg kellett tanulnunk több új
felület, módszer használatát. Pozitívumként hatott ránk viszont, hogy nagyon
nagy volt a segítőkészség az emberekben, akik már rendelkeztek digitális tananyaggal, és a programokat is folyamatosan fejlesztik. Nap mint nap meg kell
találnunk az arany középutat, hiszen a
tanóra be van korlátozva időben, az online térben viszont megvan a veszélye
annak, hogy túl sok, vagy ritkábban túl
kevés feladatot adunk a gyerekeknek.

Mi is és a gyerekek is fejlődünk. Jó lehetőség a diákok számára a belső motiváció
kialakulására, fejlődésére, az önálló tanulás elsajátítására. E nélkül ez a típusú
oktatás valóban nehéz számukra. Ez főleg a kisebbeknél érzékelhető. A pedagógusok számára szakmailag, emberileg is
lehetőség a továbblépésre. Tudok-e
nagyvonalú lenni, ha nem küldik időben
vissza az anyagot? Törekszem-e a megértésre, ha többször, több leckét sem
kapok vissza, vagy rögtön elkönyvelem,
hogy lusta a gyerek?
A Zafféry Károly Szalézi Középiskolában a diákok és a tanárok is jól veszik az
akadályokat. Egy szalézi pedagógusnak
persze nagyon hiányzik a fiatalok közelsége. Rossz érzés, hogy nem látjuk őket,
és úgy kell magyaráznunk. A humoruk,
az őszinteségük, az érzékenységük, mindig feltölt minket energiával. Ebben a
járványos időben viszont arra kell törekednünk, hogy a lehetőségekhez képest a
legtöbbet kihozzuk a helyzetből és online
módon nyújtsunk számukra tudást, törődést, akár kiscsoportos beszélgetésekkel,
játékkal vagy bármilyen más kreatív feladattal. Nálunk ezek a módszerek beváltak, de tanár és diák egyaránt nagyon
várja már a találkozást.

Kavalyeczné Juhász Krisztina

Online oktatás a Don
Bosco Szakközépiskolában
A digitális oktatás bevezetése
gördülékenyen indult, nagy lendülettel és
kreativitással látott hozzá a megvalósításhoz tantestületünk. Diákokra, csoportokra szabottan alakítottuk ki, hogy milyen felületeken tudunk a leghatékonyabban kommunikálni. Alapvetően meghatározta ezt, hogy diákjaink többsége csak
telefonnal rendelkezik, valamint csak a
jól ismert közösségi oldal kommunikációs csatornáit ismerték. Jó néhány tanuló
esetében meglepetésként ért minket az
aktivitás, hiszen eddig hiányzás és paszszivitás volt rájuk jellemző. A pedagógusok rugalmassága jól mérhetően befolyásolja az oktatás sikerességét. A kreativitásra, a kritikus gondolkodásra, a problémamegoldásra és az együttműködésre
helyeződik a hangsúly. Ma már elmondhatjuk, hogy rendkívül változatos formáit
alkalmazzuk a tananyagok átadásának és
ellenőrzésnek, de nagyon fontos az állandó „online-itás” a biztatás, a visszajelzés
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és a kontroll. Az idő múlásával érezzük
már diákjaink „fáradtságát”, hiszen a
személyesség, a valódi jelenlét, a közös
élmények nem pótolhatók. Iskolánk erősségei, a mindennapi életünket meghatározó családias légkör, személyes törődés,
a nevelési kérdésekre fordított figyelem,
a szalézi lelkiség, Don Bosco megelőző
pedagógiája most háttérbe került. Jó érzéssel tölt el minket, hogy egyre több
diákunktól érkezik jelzés, hogy szeretnének már iskolába jönni.

Balla Árpád

Digitális oktatás
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
2020. március 16-tól kiürült az
iskola, és átköltözött egy olyan térbe az
oktatás, amelyet eddig soha senki nem
próbált ki, amiről semmiféle elképzelés
nem volt.
Maga a digitális tér nem ismeretlen a
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanárai
és diákjai számára. Számos pedagógus
már évek óta rendszeresen alkalmazza az
internetet és az IKT eszközöket a tanítási
-tanulási folyamatban és a kapcsolattartásban is. Ugyanakkor az, hogy csak virtuálisan tanítsunk, komoly kihívásnak
tűnt még a számítógépes bennszülöttek
számára is.
Hétfőn a tantestületnek tartottunk egy
eligazítást, amelyen eldöntöttük, hogy
egy platformot fogunk használni. A 3
lehetőség közül végül a Google Tantermet választottuk. A pedagógusok közül
azoknak, akik kevésbé voltak jártasok az
internetes feladatok világában, gyorstalpaló tanfolyamon, alig pár perc alatt megtanították azok az önkéntes tanárok, akiknek már gyakorlata volt benne, és a következő napon már el is indultak az online órák.
Az első héten a legnagyobb problémát a
tananyagok mennyiségének a megválasztása okozta, először túl sok feladatról
panaszkodtak a diákok, de a második
héten már flottul ment minden.
A diákok körében végzett felmérés alapján kiderült, hogy összességében nem
töltenek több időt tanulással, mint máskor. Sokaknak könnyebbséget jelentett,
hogy nem kellett utazni, illetve kihasználták azt a lehetőséget, hogy nem kell
korán kezdeni az iskolát. A szabadság
ellenére komolyan vették a feladatokat,
és szinte mindenki napi 6-7 órát tanult.
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Ami nehézséget jelentett számukra, hogy
kevesebb tanári magyarázatot kaptak,
intenzívebben kellett tanulni, és nem volt
lehetőség a szünetekben lazítani, a társak
segítségét igénybe venni.
Minden rosszban van valami jó, tartja a
mondás, és ez itt is igaz. A végzősök
jobban koncentrálhattak az érettségi tárgyakra. A digitális technológia is készséggé fejődött a tanulók és a pedagógusok számára is, ami a normál tanítás során majd hasznosulni fog.
Természetesen tudjuk, hogy közel sem
volt tökéletes minden, és biztos, hogy a
következő tanévben sokat kell ismételni.
A tanároknak és a diákoknak is hiányzik
az iskola miliője, az órák hangulata, amelyet nem helyettesíthet semmiféle digitális technika. Talán azt is elérjük, hogy az
okostelefonok helyett inkább a hús-vér
barátaikkal fognak a szünetekben foglalkozni.
Igazgatóként azt látom, hogy a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium polgárai tudtak
alkalmazkodni a helyzethez, és becsületesen végigdolgozták az elmúlt két hónapot. Szeptembertől pedig remélhetőleg
visszatér minden a normál kerékvágásba,
de az elmúlt időszak olyan változásokat
hozott, hogy más, újabb, korszerűbb
szemlélettel, egészen más iskolában fogjuk folytatni.

A tantestület
távoktatási tapasztalatai
a META–Don Bosco
Szakgimnáziumban
Bármilyen furcsán is hangzik, a
koronavírus kapcsán kialakult új helyzet
összekovácsolta a tanárokat, a diákságot.
Mindenki igyekezett megosztani a tapasztalatait, az ötleteit, ezzel is segítve
egymást.
A META – Don Bosco Szakgimnáziumban a Teams platformját használjuk,
amely remekül kiszolgálja a felmerülő
igényeket. Nagy kihívást jelentett, hogy
hirtelen, szinte egyik napról a másikra
kellett átállni, amely a folyamat elején
okozott némi zavart.
Ugyanakkor széles tárház áll rendelkezésünkre, amely megkönnyíti a tanítás –
tanulás folyamatát, de az emberi kapcsolatok fenntartására, kialakítására is remek
alternatíva.
Nagyobb hangsúlyt kap a kooperatív

tanulás, a projektmunka, mint a modern
pedagógia alapkövei. Ennek köszönhetően a csoportdinamika is érezhetően átalakult, amely szintén pozitív hozadéka e
helyzetnek. Ez a tanulási forma teret enged az egyéni tanulási utaknak is. Az
időhatékonyság, -gazdálkodás szintén
nagyon jelentős pozitívum.
A távoktatás módszertanát mindenkinek
meg kellett ismernie. Nagyon sok innovatív ötlet, lehetőség tárult föl előttünk,
amely eddig ismeretlennek bizonyult.
Nemcsak a hallgatók, de a tanárok is
folyamatos tanulásra, önfejlesztésre
kényszerültek. Kimagasló az IKTkompetenciák terén elért eredmény.
Óriási előny, hogy a feltöltött anyagokat
bármikor vissza lehet keresni, fel lehet
használni.
Tanulóink kötelességtudóak, lelkesek, jókedvűek, örülnek, hogy nem vész el ez a
félévük sem. Élvezik, hogy 21. századi
eszközökkel tanulhatnak; ez önbizalmat
és magabiztosságot nyújt számukra. Be
kell vallani, hogy ezen a területen néha
ügyesebben is mozognak, mint mi, a
tanáraik.
Minden tanulónak, aki szeretne tanulni, lehetősége van arra, hogy megkapja a
tananyagot, a kellő ismereteket, és segítséget is tud kérni. Tapasztalataink szerint
egyre többen élnek is a lehetőségekkel.
Úgy érezzük, hogy valami új, valami
modern kezdődött el, valami, ami a fiatalok számára nem tiltja, hanem felhasználja a technikát. Véleményünk szerint a
hagyományos pedagógiával, módszertannal ötvözve a hatékony, innovatív, modern pedagógia lehetősége rejlik benne,
amelyet kár lenne veszni hagyni a veszélyhelyzet elmúltával!
Ugyanakkor ez a kiszámíthatatlan helyzet sok, készpénznek vett emberi érték
felbecsülhetetlenségét is bizonyítja: a
közvetlen eszmecsere, a jelenlét, az odafigyelés hiányzik az életünkből. A szakképzésben nemcsak a vizsgára felkészítés
a célunk, hanem a szemléletformálás, az
interakció, a közösségépítés is legalább
olyan fontos.
Azt reméljük, hogy ez a különleges helyzet hosszútávon hozzájárul egy emberibb
léptékű értékrend kialakulásához, de ezzel együtt az oktatási folyamatok korszerűsítéséhez is.

Tanulmány
P. Ábrahám Béla SDB, S. Sivadó Balázs SDB, Gadácsi Péter

A szó és a tett egységében
Teremtésvédelem Péliföldszentkereszten
Öt évvel ezelőtt, 2015. május 24én, pünkösd ünnepén jelent meg Ferenc
pápa enciklikája a teremtésvédelemről.
Meglepő módon a Ferenc nevet vette fel
Assisi Szent Ferencre utalva s az ő nyomdokaiba lépve, szívén viselve a szegények sorsát, a béke iránti vágyat, harmóniában az egész teremtett világgal. Ferenc
Naphimnuszát idézi, amely Isten jóságának megtapasztalásából született, miközben Szent Ferenc élete utolsó szakaszának szenvedésein ment keresztül, s halála
órájában is ezt a dalt énekeltette.
Az sem véletlen, hogy pünkösd napján
jelent meg a dokumentum. A Szentlélek
az, aki mindennek életet ad, aki megújítja
a Föld színét. Ha hagyjuk. De valahogy
elfelejtettük azt, hogy Isten milyen feladatot bízott ránk, hogy tisztelettel műveljük és őrizzük azt, amit teremtett.
Talán nem akarjuk meghallani a szegények kiáltását és a Föld kiáltását. A két
téma szorosan összekapcsolódik: „Nem
lehet valódi a természet többi létezőjével
való szoros egység érzése, ha egyidejűleg
nincs szívünkben gyengédség, együttérzés és aggódás az emberi lényekért” (LS
91). Nincs külön ökológiai probléma és
szociális probléma, hiszen a kettő egy
szoros egységet képez: „Minden összefügg mindennel. Ezért a környezetért
való aggódásnak egységben kell lennie az
emberek iránti őszinte szeretettel és a
társadalmi problémák megoldása melletti
állandó elkötelezettséggel” (LS 91).
Hogyan tudnánk válaszolni erre a kihívásra? „Egy átfogó ökológia megkívánja
tőlünk, hogy időt szánjunk a teremtéssel
való derűs összhang helyreállítására,
hogy felülvizsgáljuk életstílusunkat és
eszményeinket, hogy szemléljük a Teremtőt, aki közöttünk és környezetünkben él” (LS 225). „Az átfogó ökológiához a mindennapi élet egyszerű gesztusai
is hozzátartoznak, amelyek megtörik az
erőszak, a kizsákmányolás és az önzés
logikáját. Ezzel szemben a felfokozott
fogyasztás világa egyben a mindenfajta
élettel való rossz bánásmód világa.” (LS
230). Rajtunk áll, hogy melyik utat választjuk.
A koronavírus járvány is arra figyelmez-

tet, hogy változtatni kell életmódunkon,
nem élhetünk úgy tovább, mint eddig. A
világméretű járványok terjedésének meghatározó oka a globális kereskedelem, a
világturizmus, a túltermelés és a túlfogyasztás. Mai tékozló életformánk, rossz
működési modellünk; a jelenkor profitorientált kapitalizmusa.
Már 1990-ben Szent II. János Pál pápa
„ökológiai válságról” beszélt, hangsúlyozva, hogy ez döntően etikai természetű és rámutatott „egy új szolidaritást sürgető erkölcs szükségességére”. Súlyos
gondolat, hogy „mindaz, ami létezik,
Istené, aki az emberekre bízta azt, de nem
azért, hogy önkényesen rendelkezzenek
vele. Amikor az ember – ahelyett, hogy
Isten munkatársának szerepét betöltené, –
Isten helyébe lép, akkor kikényszeríti „az
általa inkább elnyomott, semmint kormányzott” természet lázadását. Az embernek tehát kötelessége, hogy felelősségteljesen irányítsa, óvja és művelje a
teremtett világot.”
Ugyanezt mondják az ökológusok is, akik
az élőlények és környezetük kapcsolatát
vizsgálják. Csak az ember az, aki nem
alkalmazkodik, hanem átalakítja környezetét, hogy neki jobb legyen. A többi
szereplő, az élő és élettelen környezet
tényezői nem számítanak. Az ilyen szemlélet következménye a globális klímaválság, vízhiány, ózonlyuk, termőföld pusztulás, a biodiverzitás csökkenése, a helyi
háborúk, a menekültek, a gazdasági válságok.
2017-ben Ferenc pápa és Bartholomaiosz
pátriárka közös üzenetben kért minden jó
szándékú embert, hogy imádkozzon a
teremtett világért, törekedjen egyszerűbb,

szolidárisabb életvitelre. Felelősen bánjon a Föld javaival, ajándékként és olyan
örökségként, amelyért mindannyian felelősek vagyunk.
A Szentatyák tanítása mindig iránymutató volt Don Bosco Atyánk számára, és
nem tehetünk mi se másképp. A tanítás
továbbadása mellett fontos szalézi küldetés a példaadás és a jóban való elhatározás melletti cselekvés támogatása.
A Laudato si’ kezdetű enciklika megjelenése előtt lépett be a péliföldszentkereszti
rendház a szerveződő Gerecse Natúrpark
szövetségébe. A natúrparkok a nemzeti
parkokhoz hasonlóan az oktatás és a felüdülés színterei, a turizmus kiemelt célterületei. Az ország jellegzetes természeti
és kultúrtörténeti értékekben gazdag
helyszínei, ahol a természetben történő
kikapcsolódás, gyógyulás, a fenntartható
turizmus és a természetvédelmi nevelés
és ismeretterjesztés megvalósítására van
lehetőség. Egy Látogatóközpont lehetőségek tárháza a szalézi közösség számára.
A modern oktatás és nevelés mellett lehetőség a találkozásokra és az evangelizációra. Az új evangelizáció és misszió szalézi modellje meghív, hogy kilépve biztonságos belső köreinkből megszólíthatóvá
legyünk. A szalézi egyházkép nem engedi, hogy csak „állagmegóvók” legyünk,
hanem keresni kell a fiatalok megszólításának mai, új formáit.
Az Egyháznak hasznos lenne felismernie:
ha bizonyos új társadalmi jelenségekkel
kapcsolatosan idejében aktív cselekvővé
válik, akkor hatékonyabban tudja teljesíteni küldetését, ha elmulasztja ezeket a
lépéseket, akkor nagy hátrányba kerül
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más erőkkel szemben.
A jövő generáció hitelességi fokmérőjévé
a környezet iránti felelős cselekvés válik.
Vagyis annak a szavait fogadják majd el
hitelesnek, akinek alapvető magatartásán
azt látják, hogy környezettudatosan, a
világ iránt felelős módon cselekszik.
Ezt a szemléletmódot igyekszünk tettekre
váltani Péliföldszentkereszten.
Ennek szellemében épült fel TOP pályázati forrásból a Látogatóközpont és alakítottuk ki az állandó kiállítás tematikáját.
A kiállítási installációk gondolkodásra
hívnak és cselekvésre ösztönöznek. De
nem elég mindez, ha nem járunk elöl jó
példával. A Zarándokház, ma Ifjúsági
Ház teljes egészében átáll megújuló ener-

giára. Így a drága és szennyező fa és szén
kazánok helyett földszondák és napelemek segítségével fűtjük a házat és melegítjük a vizet.
A Látogatóközpont nem csak egy épület.
A szalézi vendéglátó lelkipásztori jelenlétnek a helye és ideje. Konkrét programokat ajánl, hogy elérje az embereket,
felmutassa kínálatát, bizalmat ébresszen:
bátorítsa a családokat, hogy érdemes ide
eljönni. Ma nagy a konkurencia, ezért
„látszani” is kell. Egyértelmű, letisztult,
sajátos üzenet szükséges. És ez az üzenet
a szalezianitás és a teremtésvédelem.
A szakrális üzenet lefordítása a ma emberének nyelvezetére, érdeklődési körére

egy lehetséges formája a természet védelmének közös témája. A mai fiatalok
számára hitelességi mérce az, hogy egy
személy vagy közösség mennyire elkötelezett a természet megóvásában, vállal-e
áldozatokat is a környezete megóvása
érdekében.
2020. húsvétján Ferenc pápa üzente a
világnak, hogy az ünnep és a vírus kirobbanása alkalom arra, hogy az emberek
kicsit visszavegyenek a tempóból, a fogyasztásból, és többet megtanuljanak a
környezetükről.
Nézzük meg a kiállításunkat együtt!
Majd gondolkodjunk, beszélgessünk és
cselekedjünk! Együtt, egymásért.

P. Márkus Zoltán SDB

Liturgiák az éterben…
Gondolatok az online szentmiséről
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy papírra vessem gondolataimat az online szentmisékkel kapcsolatban, miközben tisztában vagyok azzal, hogy sem liturgikus, sem pedig
hozzáértő informatikus nem vagyok, aki igazán átlátná ezt a
világméretű rendszert. De egy próbát megér. 
Először megnéztem, hogy mit is jelent az a szó, hogy „online”
– a Topszótár úgy fordította, hogy: vonalban lévő, aktív. Nem
lettem sokkal okosabb, de legalább nem körülmagyarázást kaptam. Azt viszont én is látom, hogy ez az állandó elérhetőség,
vonalban levés, számos lehetőséget rejt magában - mint ahogyan megvannak a sajátos, alattomos veszélyzónái is.
A szentmisék közvetítésébe az ide járó családok, szülők javaslatára kerültem bele. Magamtól nem is jutott volna eszembe,
nem vagyok szereplős papocska, a „rivaldafény” nem nekem
való – miközben arra is rájöttem, hogy ez valóban nem erről
szól!
A hívő igényli, hogy egy ilyen nem mindennapi helyzetben
kapcsolatban legyen a közösségével, templomával. Látható,
hogy online világunkban nincs paphiány, hiszen mindenki oda
„mehet” szentmisére, ahová szeretne. Gondolom, a vidéki időseknek beszerezhetnek egy egyszerűbb számítógépet, a kisunoka megbütyköli, leírja egy kis cetlire a lépéseket, hogyan lehet
kellő időben csatlakozni az éppen zajló szentmiséhez. És a hívő
láthatja templomát, kedves papját. A fiataloknak természetesen
ez sokkal egyszerűbb. Mindezek mellett fontos, hogy mégse
szakadjon el senki az egyházközösségétől, amelyhez rendes
módon tartozik.
Számomra még mindig szokatlan hívek nélkül misézni. Hiányoznak a gyerekek, a megszokott arcok, a „szent alapzaj”.
Természetesen már lazul a részvételt is érintő szigorúság, és
lehet váltani pár szót azokkal, akik szentáldozáshoz járulnak a
mise végeztével.
Online módon misézve igyekszem kitalálni a prédikációk alatt
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olyan feladatokat, gesztusokat, amelyek közelebb hozhatják a
résztvevőket. Ötletes versenyek kihirdetése és azok jutalmazása
is nagyon inspiráló lehet. Az óbudai testvérek és kispapok lényegesen ügyesebbek az Online Oratórium kapcsán, de a gyerekmisével kapcsolatban is több pozitív visszajelzést kaptam.
És ha már kritika: van olyan tábora a papnak, aki mindig pozitív, és van olyan is, aki folyton a hibát látja. Ez nekünk nagy
lehetőség; visszanézni önmagunkat, reflektálni a szentmisénkre. Láthatjuk magunkat a szertartás alatt, meghallgathatjuk
szentbeszédeinket, hangsúlyozásunkat, érthetőségünket.
A szülők általános papsága is több szerephez jut. A családegyházak most vállhatnak igazán aktívvá, ugyanakkor a családban
megélt jézusi jelenlét gazdagíthatja a papság lelki élményét,
ötlettárát is. Nagyon szép és mély dolgok indulhatnak el házastársak, testvérek között. Úgy gondolom, ahol van egy jó alap –
hajdanán volt egy komoly jegyesoktatás – most igazán megteremheti gyümölcsét a mindennapokban. Ehhez valóban egy jó
alap, imádságos és találékony lelkület szükségeltetik.
A szertartásoktól való távolmaradás pedig mélyítheti és megszentelheti vágyainkat. Mindig van bennünk egy fal a vágyakozásunkkal kapcsolatban. De most megtanulhatunk vágyakozni.
Figyelhetünk a bennünk végbemenő változásokra, melyik élmény milyen folyamatokat indít el lelkünkben. Hiszem, hogy
Jézus jelen van ezekben a rezdülésekben. Vágyaink aztán megtaníthatnak arra, hogy egy őszinte önfelajánlást – életfelajánlást
is tehessünk Istennek.
Végezetül, kicsit lazábban fogalmazva, Jó Pásztor vasárnapjára
utalva: a pap online térben „villanypásztorrá” vállhat. Tréfás
hasonlat, de nem hiszem, hogy pozitív. Nem a körbe zártság a
fontos ugyanis, nem az, hogy nem engedjük egymást a
„karámon” kívülre, hanem éppen az ellenkezője. Új kihívással
szembesülve, egy online világban is meg kell élnünk szabadságunkat, a hitre való nevelésben, pasztorálásban.

Don Bosco pedagógiája a XXI. században
Rózsáné Czigány Enikő SC

A fiataloktól tanulni
Az idei télvégét és a tavaszt jellemző közbeszéd tárgya a COVID-19.
Többeket is megnyugtatott az a tudat,
hogy ők nem tartoznak az életkor vagy
betegség szerinti sérülékenységi csoportba, de közülük sokan mégis meghozták
azt az áldozatot, hogy otthon maradtak,
vállalva a közvetlen családi és társasági
kapcsolatok ápolásának, szabad mozgásnak, utazásnak az átmeneti korlátozását.
Felvetődhet a kérdés, hogy a bezártság
elfogadása a vírus akár újonnan jelentkező tulajdonságainak még nem ismeretéből eredő félelem, a szülői tiltás, a meghozott kormányzati intézkedések, illetve
a fiatalok bölcs belátásából fakadt/fakade. Egészen biztos, hogy az okfelsorolás
első három eleme is közrejátszott, de el
nem hanyagolható, sőt kiemelendő az
átgondolt belátás. Ezt igazolja például az
is, hogy az érettségi megtartására vonatkozó kérdésben is megfontolt, az általuk
szükségesnek tartott óvintézkedések melletti megtartásra szavaztak akkor, amikor
egyes, az általuk is tekintélynek tartott
személyek, szervezetek hevesen tiltakoztak és őket is megpróbálták befolyásolni.
Természetesen voltak/vannak olyanok,
akik a fentieket tudomásul nem véve élik
a mindennapjaikat, de ők kevesebben
vannak. Az otthonmaradók számára komoly nehézségeket jelent/jelentett az új
tanítás-tanulási helyzet, az életmód, a
kapcsolattartási formák és más, rájuk
zúduló nehézségek közt megtalálni azt a
megoldást, ami számukra is elfogadható
s egyben az ő jóérzésüket, fejlődésüket is
megteremtő. Nap mint nap ennek több
megoldási formáját is láthattuk, de az
egy gondolkodási, a kivitelezést kreatív
módon megtervező, azt elkészítő folyamat végeredménye. Ebben a különleges
helyzetben sok a buktató. Vigyázni arra,
hogy ne alakuljon ki körülöttük egy káosz, egy időrendbeosztás nélküliség. A
napszakok váltakozásával a tanulás, a
feladatok és a szórakozás arányainak
megtartása. Önmaguk testi, lelki rendezettségének megőrzésére való igény

fenntartása. A nyilvánosság miatti esetleges kritikák indulat nélküli megfontolása,
a megalapozatlan gúnyos „kicikizések”
tudomásul nem vétele, kulturált elutasítása. A kor kihívásainak eleget tenni! Azon
ismeretek birtokában lenni, amivel a
technikában szegényebb, informatikai
lehetőségek nélküli társaiktól egészen az
alapos ismeretekkel és magas technikájú
háttérrel rendelkezőket is el tudják érni,
sőt az idősebb korosztályt is meg tudják
szólítani.
Ezen alkotásokat, a szabályokat betartó
fizikai és virtuális találkozások ötletes
megvalósításait követhetjük nyomon a
rádió és TV különböző műsoraiban, a
nyomtatott sajtóban, valamint a Facebook oldalán. Gondolhatnánk, hogy
könnyű a fiataloknak, de ez nincs így,
láthattuk a fentiekben. Nincs így abban
az esetben sem, ha náluk idősebb generációt szeretnének elérni, hiszen mindegyik
más és más kommunikációs formát használ. Az életkori és kulturális szokásokból
fakadóan a gyerekek, fiatalok a jószándékú kapcsolatteremtésben észre sem veszik, hogy a nyelvi kifejezésmód is más,
ami félreértésekhez, kölcsönös meg nem
értettséghez, konfliktusokhoz is vezethet.
Don Bosco szellemében nekünk, szalézi
munkatársaknak, pedagógusoknak feladatunk, hogy azt, ami a fiatalokat érdekli, ami a tanulmányaikat előbbre viszi és
a kor kultúrtechnikájának is szerves része, ha másként nem, de egy egyszerű
gyakorlati szinten megismerjük. Fontos
ez még akkor is, ha valaki az idősebb
korosztályhoz tartozik és az eddigi tevé-

kenységeibe, munkájába a számítógépes,
az okos mobiltelefonos ismeret nem
épült be. Mindez azokra is vonatkozik,
akik napi szinten akár a munkájukkal
kapcsolatosan, egyéb tevékenységeikben
is egy-egy funkciót, programot használnak, de azt nem tanulták, s főleg a fiatalabb generáció általi megmutatással sajátították el. Talán többen is vannak, akik
megtapasztalhatták, hogy ez egy egymásra kölcsönösen ható, egymást is nevelő,
fejlesztő nevelési folyamat. A két vagy
többoldalú visszajelzésekkel fenntarthatjuk a köztünk lévő jó „beszélgető” kapcsolatot/kapcsolatokat, a másik iránti
érdeklődést, azt, hogy beszélhessenek a
bezártság ellenére is velük történtekről,
humoros eseményekről, magukról, esetleges gondjaikról és ahhoz nyújtsunk
segítséget. A virtuális kapcsolat is egy
nevelési tér, amely lehetővé teszi a folyamatos egymásról szóló tájékoztatást, s
egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy
megfogalmazzuk magunknak azt, hogy
hol helyezhető el a mi értékrendünkben.
A megtapasztalt értékeket a jövőben se
felejtsük el, hiszen a már nyilvánosan is
megszervezhető iskolai tanítás-tanulásban, oratóriumokban, nyári táborokban
stb. is a programok részét képezhetik.
A megújulásra, tanulásra való szándék és
tett a szalézi magatartás egy jellemző
vonása. Don Bosco életrajzából és művének bemutatásából tudjuk, hogy az általuk működtetett nyomda technikailag is
folyamatosan fejlődött. „….XI. Piusz
1883-ban meglátogatta az akkor már a
legkorszerűbben felszerelt üzemet, és
őszintén elcsodálkozott a látottakon, Don
Bosco megjegyezte: »Én ezen a téren is a
haladás élén akarok járni.«” (Lukács,
2001.,246.)

Felhasznált irodalom
Dr. Lukács István (2001): A fiúk apostola. Don Bosco Kiadó, Budapest
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Boldogunk, Sándor István nyomában
B. Varga Judit

Június 8.

Mit jelent Neked ez a dátum,
kedves Fiatal?
Bizonyára a tanév közelgő végét, a felszabadultságot hozó vakációt, a szalézi
oratóriumok önfeledt vidámságát, ízeit,
imáit, barátságait. Talán még az is eszedbe jut, hogy Medárd napja van, mert
megannyiszor hallottad már nagyszüleidtől, szüleidtől, a zajos médiából, közösségi oldalakról, innen-onnan a régi emberek tapasztalatát: ha ezen a napon esik,
bizony, 40 napig esni fog, ha meg nem,
bizony, ugyanennyi ideig szárazság lesz.
A negyven bibliai szent szám. Június 8-a
Szent Medárd püspök ünnepe ̶ és a mi,
első magyar szalézi boldogunk emléknapja. Ugye, nem felejtkeztél el Sándor
Istvánról, aki életét adta ezen a napon
barátaiért?
Egy komor hétfőn, este 9 óra után 10
perccel, 1953-ban. Aznap esett. Záport és
zivatart jósolt a meteorológiai intézet az
ország több helyére. Budapestre is, az
esti órákra. Jusson eszedbe, amikor sétálsz vagy utazol a budai Fő utcán, elmész a Batthyány térhez közeli Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet előtt. Ahol
Sándor Istvánt felakasztották, mint sok
ártatlan kortársát akkoriban, a háborút
követő legsötétebb években, a kommunista terror és személyi kultusz alatt.
Ahol Ádám László tartományfőnök atyát
és még három szalézit kínoztak, ítéltek el
bűn nélkül. 1953-ban az épületben a Katonai Bíróság és az államvédelem
„lakott”.
Sándor István cellatársától, Pokorni Jánostól tudjuk, hogy egymás között csak
„köteles urak”-nak nevezték a halálra
ítélteket. Az oratóriumok kedvelt Sándor
úrából is köteles úr lett. Kegyelmi kérvényének májusi elutasítása után sorsa bevégeztetett. 16 napot várt a halálsoron.
Nem tudjuk, hogy a szentéletű frank püspök eszébe jutott-e az utolsó napján, gondolt-e június 8-án arra, hogy Medárd
imádságára negyven napos eső vette kezdetét valahol Flandriában úgy 1500 évvel
ezelőtt, elmosva egy pajkosan viselkedő,
táncoló társaságot. A jótékonyságáról
messze földön híres püspök ahol csak
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tehette, irtotta a pogány erkölcsöket. Sándor István életében két pogányság is állami szinten űzte erkölcstelen rémtetteit. A
nemzetiszocializmus (nácizmus, nyilasok) és a nemzetközi szocializmus
(kommunista diktatúra) tagadta meg Istent és vele az ember méltóságát. Így
tisztességes utolsó út, földi búcsú sem
járhatott az istentelen hatalmaknak ellentmondóknak. Sándor Istvánnak sem:
név nélkül temették el többedmagával
titokban, Budapest legnagyobb köztemetőjében – pontosabban ennek a bozóttal,
gazzal benőtt legtávolabbi részén. Mert
elítélői még a halottaktól is féltek, pusztuló lelkük mélyén tudták, hogy ami halott, új életre fog támadni. Emlékeztek
még rá gyerekkoruk vallásos neveltetéséből, apáik valamivel jobb világából. És
valóban új élet született: új példakép
Nektek, fiataloknak, új szent üdvözült az
Egyháznak!
Ma már kimehetünk a sírjához az Új
Köztemető 301-es parcellájában. A boldoggáavatásakor ez még nem adatott
meg. 66 évvel a kivégzése után kapott
méltó helyet itt a földön, az Égben pedig
a jó Isten kegyelméből és sok jóakaratú
ember imájából pár évvel korábban.
Egy képmutató, hazug korban, a hívő
embernek nem sok jót ígérő évben tett
örökfogadalmat. Abban az esztendőben,
amikor feloszlatták a vallási egyesületeket, az Egyház és a felekezetek ellen
megkezdődött a harc. Micsoda bátorság
és bizalom volt ez a részéről! Havasi
József atya ismerhette személyesen. 2013
-ban így írt róla: „Kiegyensúlyozott, vidám, kedves, mosolygós fiatalember volt.
A fiatalok tisztelték, szerették. Úgy gondolom, minden szalézinak ilyennek kell
lennie, csak így mondhatja el, hogy Don
Bosco fia. […] Mint fiatal fiú, aki maga
is szalézinak készült, példaképet láttam
benne.”
Sándor István vértanúsága utáni napokban két idős szalézi halt meg Olaszországban. Az utolsó két szalézi, akik személyesen ismerték Don Boscót. A 86

éves
korában
elhunyt
Francesco
Tomasetti atya hat éven keresztül Don
Boscóval lakott, egészen 1888-ig, az
alapító atya haláláig. Tomasetti atyával
csaknem egyidőben halt meg a szicíliai
Cataniaban Daminico Ercolini, az utolsó
élő tanítvány, akit Don Bosco még személyesen oktatott iskolájában. A Magyar
szalézi testvér már nem értesülhetett erről…
Elgondolkodtam, hogy mit jelenthetett
1953-ban ez a dátum az akkor élt fiataloknak, például a kiskamaszkorba lépő
szüleimnek. Korosztályuk döntő többsége mit sem tudott a Sándor Istvánéhoz
hasonló sorsokról. 1953. június 8-án
minden bizonnyal élvezték a szünidő
első napját, ugyanis az oktatás a pedagógusnapi köszöntésekkel ért véget az előző napon. Biztosan ők is piros nyakkendőben, az úttörők kényelmetlen egyenruhájában vitték a virágot, esetleg szavaltak is tanáruknak. Második alkalommal
ünnepelték hazánkban a pedagógusnapot.
Közben gyűjtötték a papírt vehemensen,
hiszen a minisztertanács határozata értelmében országszerte papírgyűjtő-hetet
rendeztek. Épült ugyanis Sándor István
szülővárosában, Szolnokon, az új papírgyár, de ahhoz, hogy „kielégíthesse a
gyorsan növekvő szükségletet, szükség
van az egész társadalom megmozdulására”. Egy vagon papírhulladékból 113 600
darab negyvenlapos füzetet lehetett készíteni – legalábbis az akkori tervgazdálkodás számai szerint. A szüleiktől, az én
nagyszüleimtől hallhatták (hiszen televízióadás még nem volt), hogy a Vasas
ronggyá verte a Budapest Postást, 8:2-re,
és azt is, hogy ezen a napon, június 8-án
Panmindzsonban aláírtak a fegyverszünetet, a koreai háború véget ért, legalábbis lehetett ebben reménykedni.
Kedves Fiatal!
Sándor István emlékére kérdezd meg
nagyszüleidet, ők hány évesek voltak,
mit csináltak 1953 nyarán, emlékeznek-e
Medárd esős napjára, a vakációjukra.

Eucharisztikus Kongresszus 2021

Rácz Zsuzsanna Enikő SC NEK missziós küldött

Örvendjetek!
Plusz egy év a felkészülésre!
Hiszen az oda vezető út fontosabb, mint maga az esemény
Április 23-án látott napvilágot a
Szentszéki Sajtóiroda közleményében a
hír, hogy tekintettel világjárványra, Ferenc pápa az érintett felekkel egyeztetve
a 2020. szeptemberére tervezett Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust egy évvel elhalasztja.
A NEK-en kívül szintén halasztásra került a Családok 2021 júniusára Rómába
tervezett találkozója, 2022 júniusára,
illetve az lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó is 2023-ra tolódik.
Új dátum
Május 12-én az is kiderült, hogy az 52.
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus végleges dátuma: 2021.
szeptember 5-12.
A NEK Titkársága a bejelentés óta teljes
erőbedobással azon dolgozik, hogy a
helyszínek 2021-ben a Kongresszus
programjait be tudják fogadni és az előadók is meg tudjanak jelenni. Minden
nem maradhat ugyanaz, hiszen a liturgikus anyagokat újból meg kell csinálni,
mert a liturgiák szövegei azon a héten
mások lesznek. A végleges programot a
nyár végére ígérik a szervezők.
4. felkészülési év, új tematika
Így, hogy kaptunk plusz egy évet a felkészülésre, a missziós küldöttek és a közösségek részére újabb egy éves tematika
várható, ami hasonló újdonsággal fog
szolgálni, mint egy, illetve két éve a
Szentségimádás- és az Evangelizáció
Iskolája. Ennek publikálása szeptemberben várható.
Továbbra is várják a szállásfelajánlásokat
és az önkéntesek jelentkezését az
iec2020.hu oldalon.
Elsőáldozás
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi
lesz a több ezer elsőáldozásra készülő
kisgyermekkel?
Az egyik lehetőség, hogy megvárják a

2021. szeptemberét, amikor több ezer
eddig, illetve ezután jelentkezővel együtt
vesznek részt a kongresszus nyitó szentmiséjének keretében az elsőáldozáson,
vagy korábban, akár idén ősszel vagy
jövő tavasszal szervezi meg a plébánia az
elsőáldozást.
Most akkor örüljünk
vagy szomorkodjunk?
Mohos Gábor püspök atya szerint „Isten
mindig is tudta, hogy ez a kongresszus
nem 2020-ban lesz, azonban számunkra,
akik az idő és a határidők keretei között
élünk, most jött el annak az ideje, hogy
ezt megtudjuk. Ebből következik, hogy a
Gondviselő Isten terveiben pontosan
megvan ennek az évnek a helye, szerepe,
a mi feladatunk pedig az, hogy ezt minél
jobban felismerjük és megéljük.”
(magyarkurir.hu/Nyár végére állhat össze
a program – Mohos Gábor az elhalasztott
eucharisztikus kongresszusról)
Újra világméretű szentségimádás
az Úr napjára készülve
Június 13-án, szombaton, Úr napja ünnepének előestéjén gyűljünk össze minden
országban, ezernyi templomban egy óra
szentségimádásra, vagy otthonainkban
akár online szentségimádásba bekapcsolódva, vagy egyéni/családi imádságban,
hogy meglássuk Jézust, a „láthatatlan
Isten képmását”.
Csatlakozz hozzánk te is közösségeddel,
családoddal vagy egyénileg is a corpus-

domini.iec2020.hu oldalon! Az oldal
idén megújtásra kerül, és nem csak közösségekhez, templomokhoz lehet regisztrálni, hanem lakóhelyünk (csak város) megadásával is él a regisztrációnk.
Szentségimádás iskolája
Próbáljuk meg elképzelni Máriának Jézus iránti szeretetét! Ugyanezt a szeretetet akarja ajándékozni nekünk is. Képzeljük el, hogyan nézett a karján alvó kisbabájára, milyen gyöngéden öltöztette, simogatta. Mária ugyanezzel a szeretettel
néz ránk is. Amikor Jézus beteg volt,
bizonyosan az ágya mellett virrasztott.
Kánában ő kérte Jézust, tegye meg első
csodáját. A kereszt alatt pedig megint
Mária maradt mellette, amikor szinte
mindenki más elhagyta.
Ahogy édesanyjának oltalmára bíz bennünket Jézus, ugyanígy ránk is bízza
Máriát: „Íme, a te anyád!” Kér minket,
hogy tisztelettel, nagy-nagy szeretettel
fogadjuk be Máriát. Jézus azt mondja:
Neked ajándékozom az Édesanyámat.
Fogadd magadhoz őt, fogadd be az életedbe, a szívedbe. „Lépj be a ő iskolájába, engedd, hogy vezessen és kísérjen
téged!” (vö. EE 57). Ő legbiztosabb útja
annak, hogy megismerj és megszeress
engem.
Ferenc pápa:
Az Eucharisztia „nem a tökéletesek jutalma, hanem nagylelkű gyógyszer és táplálék a gyengék számára”. (Evangelii gauSZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/1
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A koronavírus-járvány elleni szalézi
válaszintézkedések világszerte
A Don Bosco Szaléziak világ
minden táján ott vannak a rászorulók
mellett, hogy segítsék őket ebben a rendkívüli helyzetben. Az egész világon mozgósították a készleteiket és lehetőségeiket, életmentő eszközöket, higiéniai
készleteket, ételt biztosítanak és különböző megelőző kampányokat vezetnek.
A szaléziak reagálnak a szegények, a
migránsok és a hajléktalan fiatalok igényeire a COVID-19 járvány idején. A
legtöbb szalézi fenntartású iskola bezárt,
de sok fiatal gondozása tovább folytatódik. A szalézi szerzetesek mozgósították
a közösségeiket az igények felmérése és
a támogatási lehetőségek felkutatása érdekében. Online kampányok, plakátok és
reklámanyagok révén biztonsági tennivalókkal kapcsolatos információkat nyújtanak a vírus hatásairól és a megelőzésről.
Ezen túlmenően kampányokat indítottak
pénzeszközök gyűjtésére a most jelentkező különleges igények kielégítése céljából. A szalézi varrodákban maszkokat
készítenek a helyi kórházak, a közösség
tagjai és a szalézi programokban részt
vevők számára, de a tanárok és szakemberek részt vesznek a tudományos programokban és az új lehetőségek felkutatásában is.
Élelmezés
Amikor az otthonmaradásra szólító rendelet azt jelenti a rászoruló családok számára, hogy nincs mit enniük, a Don
Bosco Szaléziak megtalálják a módját,
hogy élelmiszert és az elemi szükségletek
kielégítésére szolgáló eszközöket juttassanak nekik.
Ott, ahol a szegénység napi küzdelmet
jelent a túlélésért, a betevő falat előteremtése szintén napi feladat. Az embereknek egyszerűen nincs olyan élelmiszertartalékuk, amely egy-két napnál
tovább tartana, és el kell menniük otthonról dolgozni.
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Higiéniai ellátás biztosítása
A Don Bosco Szaléziak a világ minden
táján lépéseket tesznek a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozására,
higiéniai készletek és kellékek biztosításával a leginkább rászorulók számára.
Sok területen oktatási kampányok is folynak a kézmosás és a megfelelő higiénia
fontosságáról. A higiéniai és oktatási
programok különösen kritikus jelentőséggel bírnak a veszélyeztetett embereknél,
mint például a migránsok, idénymunkások, árvák, a menekülttáborokban élők és
más kiszolgáltatott csoportoknál.
Maszkok készítése
A maszkok iránti igény a világ minden
táján jelentkezik. A Don Bosco Szaléziak
közvetlen és innovatív módszereket dolgoznak ki a védőeszközök előállítására.
A szalézi programban részt vevő nők
maszkokat készítenek, amelyeket ingyenesen juttatnak el a kórházi dolgozóknak,
míg ők gazdasági hozzájárulást kapnak
családjuk támogatásához. Az iskolák
szabászatai hozzáigazítják tanulóik gyakorlatát a jelentkező igényekhez, ezen
kívül egy projekt bemutatja, hogyan lehet
maszkokat varrni egyszerű anyagokból.
Higiénia, kézmosás, tiszta víz
A világ minden táján élő gyermekeknek
és családoknak minden eddiginél jobban

szükségük van tiszta vízre a mindennapi
túlélésükhöz. Amikor csak lehetséges, a
kézmosás, a higiéniai oktatás és a tiszta
víz fontosságát mindig integrálják a szalézi programokba, ez is egy része a szaléziak reagálásának a jelen vészhelyzetire.
A kiszolgáltatott gyermekek, családok és
más, nagyobb kockázatnak kitett emberek védelmét szolgáló projektek között
szerepel a kézmosó állomások felszerelése, a higiéniai készletek feltöltése szappannal és figyelemfelkeltő kampányok
létrehozása a vírus elterjedésének megakadályozása érdekében.
Néhány konkrét példa
Angola – Biztonságos otthon híján a
veszélyeztetett utcagyermekek Angolában a szaléziak által működtetett menedékházaktól és programoktól függenek,
hogy megvédjék őket a koronavírus járványtól.
Argentína – Az éhes gyerekeknek szánt
étlelmiszercsomagok, amelyek segítséget
nyújtanak a rászorulóknak és egy ingyenes, segélyhívó telefon részét képezik a
Mar del Platában dolgozó szaléziak válaszának a jelenlegi vészhelyzetre.
Kongói Demokratikus Köztársaság
(KDK), Ecuador – Az egyik napról a
másikra élő sérülékeny családok számára
a szaléziak egy élelmezési programot
hoztak létre, hogy segítsék a túlélést.
Guatemala – A guatemalai szaléziak a
közösségi hálózatokon keresztül megosztják a lelki életüket, a remény és közelség nagyon szükséges üzeneteit küldik
a fiataloknak és időseknek egyaránt.
Horvátország – A horvát Szalézi Ifjúsági Mozgalom fiataljai önkéntesekként
dolgoznak a Vöröskereszt és Karitász
helyi szervezeteiben segítve a hajléktalanokat.
Olaszország – Mivel sokan magányosnak és félnek a fizikai elszigeteltség alatt,
a Don Bosco Szaléziak a közösségi médián keresztül érik el a kiszolgáltatott
csoportokat.
Fülöp-szigetek – Cebuban a Don Bosco
Szaléziak egyéni védőeszközöket állítanak elő az élvonalban harcolók számára.
Az öregdiákok egy csoportja új orvosi
segédeszközök tervezésén és létrehozásán dolgozik, például légzőkészülékeket,
intubáló eszközöket és a sátrak fertőtlenítését szolgáló eszközöket terveznek.
donbosconetwork.org

KAZINCBARCIKA
KAZINCB
Végéhez közeledik az új rendház
kialakítása – Kazincbarcikán, az Építők
útján hónapok óta zajló épületfelújítás
lassan a végéhez ér. A szaléziak 2018ban vásárolták meg a 17–19. számú háztömb észak-keleti szárnyát és kötöttek
megállapodást Kazincbarcika Város Önkormányzatával az ingatlan és az azt
övező környezet teljes rendbetételére.
A modern és új helyiségekkel kibővített
házban kap majd otthont a kazincbarcikai
szalézi közösség, a római katolikus plébánia, valamint az ifjúságpasztoráció. Ez
az új helyszín a város központjához és
más szalézi intézményekhez is közel
helyezkedik el, a Don Bosco Kollégium
szomszédságában, így néhány perces
sétával elérhető a Don Bosco Sportközpont, a Szent Család-templom, a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium, illetve a Don
Bosco Szakiskola is.
„Küldetésünk az ifjúság oktatása és nevelése, s ebben a felújított épületben korszerű és modern környezetben folytathatjuk a már megkezdett munkánkat. Az új
hittantermek és speciális közösségi terek,
melyek kialakításra kerültek, még több
lehetőséget fognak adni arra, hogy mi,
szaléziak minél jobban szolgálhassuk a
város ifjúságát és közösségét” – tájékoztatott Vitális Gábor szalézi atya, kazincbarcikai plébános.
„A teljes felújítás nemcsak az épületet
érinti, hanem annak közvetlen környezetét is. A kivitelezési munkák befejezése a
létesítmény tekintetében 2020. június
végére várható. A környezet rendbetétele

Nyergesújfalun iskolai kápolnát avattak
a Segítő Szűz Mária tiszteletére
Az új kápolna Segítő Szűz Mária-oltára a nemrég felszámolt mosonmagyaróvári
szalézi kápolnából került az iskolába. A helyiség és a berendezés kialakításában sokan segédkeztek, Mundi Tamás asztalos, az egyik diák édesapja szakszerű munkájával lehetővé tette, hogy az oltárt el lehessen helyezni. A kis kápolnában egy kisebb
osztálynak tarthatnak majd osztálymiséket, de az üvegajtón keresztül mindig látható
lesz. Méltó esemény ez a fennállása századik tanévét ünneplő iskola életében.
ezt követően kezdődik meg. Biztosak
vagyunk abban, hogy a felújítás befejezése után a már most is gyönyörű Völgypark ezáltal még szebbé és rendezettebbé válik” – mondta Vitális Gábor atya.
kolorline.hu
Don Bosco Barcika Tanoda

Szociális segítségnyújtás a járványveszély idején – A szaléziak vezette

Hamarosan elkészül az új rendház Kazincbarcikán, a Építők útján

kazincbarcikai Don Bosco Barcika Tanoda működése is megváltozott a kialakult
járványhelyzetben, de a nehéz körülmények között élő családok és gyerekek
kezét csak fizikai értelemben engedték
el. A segítő, támogató munkát úgy szervezték át, hogy a kapcsolattartás minimális személyes találkozást igényeljen, ámde érezzék a többségében roma gyerekek
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és családok, hogy ott vannak mellettük.
„A kapcsolattartás, a segítés a tanulásban online fórumokon történik, de az új
helyzetben nagyon fontosnak tartjuk a
mélyszegénységben élő családok támogatását is alapvető élelmiszerekkel és
tisztítószerekkel” – vázolta fel jelenlegi
munkájuk lényegét Molnár Mariann, a
Tanoda szakmai vezetője. A kazincbarcikai görögkatolikus parókiával összefogva heti egy-két alkalommal friss pékáruval, zöldségekkel, gyümölcsökkel, tojással segítik a látóterünkben lévő családokat, húsvétkor mindenkihez eljuttatták a
húsvéti kalácsot is. Több alkalommal
gazdagon összeállított tartós élelmiszercsomagokat osztottak, ami nagy segítséget jelent a nehéz körülmények között
élő, többségében roma családoknak, ahol
a krízishelyzet miatt különösen fontos
szerepe van az adományoknak.
Nagyon fontosnak tartják munkatársaik
védelmét is, így most elsősorban a 60 év
alatti kollégákra hárul több feladat. A
Don Bosco Barcika Tanoda munkatársai,
önkéntesei igyekeznek mindent megtenni, hogy segíteni tudjanak a körülöttük
élő rászoruló családokon ebben a rendkívüli helyzetben.
Molnár Mariann

Karitász segítség a koronavírus járvány idején – A kazincbarcikai szalézi
plébánia karitász csoportjának életét és
tevékenységét is megváltoztatta a
COVID-19 vírus. Az idősebbek önként
részleges karanténba vonultak, a kisebb
számú ifjabb tagokból Tran Si Nghi Ferenc atya vezetésével létrehoztak egy 10

A Szalézi Család „karantén” keresztútja
Nagyszerdán 15 órakor követhettük élőben a Facebookon, majd hamarosan utána
már az Online Oratórium Youtube csatornáján is elérhetővé vált a Szalézi Család
„karantén” keresztútja. A 14 állomást az ország szinte minden szalézi érintettségű
helyén készítették (SDB, FMA + Albertfalva, Balassagyarmat, Vácszentlászló). A
videó készítői között volt szalézi szerzetes és Don Bosco nővér, szalézi munkatárs
és munkatársnak készülő, fiatal házaspár, kiscsalád és nagycsalád, testvérpár és
animátor. Ez a keresztút lélekben valóban összekötötte a mi magyar Szalézi Családunkat Szombathelytől Kazincbarcikáig − egy család vagyunk!
fős aktív csoportot, akik vállalták e rendkívüli helyzetben az idősek, bajba jutottak segítését. Első feladatunk az élelmiszerek beszerzése volt, melyekből csomagokat készítettünk. Közben az otthon
maradók közül ketten telefonon tájékozódtak, hogy kik azok az idős egyházközségi tagok, akiket élelmiszerrel kell
segíteni, és kik azok, akiknek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában kell a
segítség.
Első körben 21 helyre szállítottunk élelmiszert, majd másodízben olyan családoknak osztottunk, akik el tudtak jönni
érte a karitász raktárba.

A kazincbarcikai karitász csoport derekasan kiveszi a részét a munkából

24

2020/2SZALÉZI ÉRTESÍTŐ

A hajléktalanok szokásos húsvéti látogatása is rendhagyó volt, hiszen ott is élnek
a járványveszélyre érvényes szabályok,
de végül a vezetővel egyeztetve 80 főnek
rendeltünk gulyáslevest és péksüteményt.
Dr. S. Tamás hitoktató írt „Húsvéti gondolatok” címmel egy levelet, amit a vezetőnő olvasott fel az ottlakóknak. Nagyon tartalmas gondolatok voltak, a viszszajelzés szerint a gulyás és a sütemény
is ízlett mindenkinek.
Közben a karitász tagjai felhívták telefonon az időseket, meghallgatták panaszaikat, lelki vigaszt, biztatást, reményt nyújtottak. Volt, hogy elmagyarázták, hogyan
kell a számítógépen a helyi szentmiséket,
rózsafüzért, keresztúti imádságokat, közvetítéseket megnézni. Ezekért a telefonokért az idősek nagyon hálásak, nagyon
jólesik nekik az érdeklődés, megkeresés.
Egerből, a karitász központból komoly
szállítmányt sikerült szerezni: 100 db
csomagot kaptunk alapvető élelmiszerekkel, valamint néhány maszkot, kézfertőtlenítőt, kesztyűt a magunk védelmére.
Újabb feladat előtt álltunk, névsort készítettünk, kiértesítettünk, szállítottunk.
Kazincbarcikán sok a rászoruló, majd
negyedszázados a kapcsolat a hátrányos
helyzetűekkel, oratóriumot látogató gyerekekkel ill. családjaikkal.
Egy hét leforgása alatt száz családon
segített ismét a karitász.

Majd újabb tisztítószer és fertőtlenítő
szállítmány érkezett, és lehetőséget kaptunk nagyobb mennyiségű élelmiszer
vásárlására, amiből elsősorban azokat a
családokat szeretnénk támogatni, akik a
vírus okozta helyzet miatt veszítették el a
munkahelyüket.
Összefoglalva: Kazincbarcikán, a szalézi
plébánián működő karitászosok fiatalokkal és az otthon lévő, régebb óta fiatalokkal most is a krisztusi parancsnak próbálnak megfelelni és a nehezebb helyzetben
levőkön segíteni. Ehhez kapnak, kapunk
segítséget minden nap a szalézi atyáktól
és testvérektől, az online közvetített
szentmisék, irgalmasság rózsafüzér,
szentségimádás... által, Isten közelségét
és erőt. Köszönet érte!
Begov Ferencné Katalin

ÓBUDA
Óbuda
Lektoravatás Don Bosco szenttéavatásának napján – Az óbudai Segítő
Szűz Mária-kápolnában április 1-én Andrásfalvy János tartományfőnök atya lektorrá avatta Kovács Sándor és Ilodigwe
Emmanuel szerzeteseket.
A járványveszély miatt a hívek jelenléte
nélkül megtartott hétórai szentmise kezdetén a tartományfőnök emlékeztetett
arra, hogy két fiatal rendtársa lektorként
az Egyházban, az Úr asztalánál szolgálva
közelebb kerül a papi szolgálathoz és
hivatalosan is Isten igéjének hirdetőjévé
válik.
Andrásfalvy János kiemelte, hogy a lektoravatás Don Bosco szenttéavatásának
napján, április 1-én történt. Emlékeztetett
arra, hogy sok olyan esetről hallunk mostanában, ahogy az emberek küzdenek a
betegséggel, és sokan sajnos el is veszítik
ezt a küzdelmet. A pápának az ifjúsági
világnapra írt üzenetét idézve a naimi ifjú
esetével vont párhuzamot, mert átvitt
értelemben nagyon sok fiatal van, aki ma
látszólag él talán, de belül mégis meghalt
bennük valami. Ezekben a nehéz időkben, amikor a kihívások rengetegében
most még jobban az internetre vagyunk
utalva, az igazság felismerése az maga az
élet, maga a felszabadultság és ennek az
igazságnak a hirdetésére hívta meg az
újdonsült lektorokat.

ÚJBUDA
Újbuda
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
2020. tavasz – Váratlan, kihívásokkal

Lektoravatás Óbudán
teli tavaszt hozott ez az év. A kialakult
járványügyi helyzet miatt március közepén bezárt iskolák egy egészen új feladat
elé állították a magyar oktatást és a pedagógus társadalmat, hiszen egyik napról a
másikra kellett virtuális térbe helyezni a
tanórákat, átállni a digitális oktatás módszereire és megismerni azok eszköztárát.
Iskolánk szerencsés helyzetben volt e

téren, hiszen az évek óta gondosan kezelt
E-tananyagtárunk és a digitális oktatásban otthonosan mozgó, felkészült kollégák pillanatok alatt készen álltak a váltásra. Büszkén kijelenthetjük, hogy szinte
zökkenőmentesen helyeztük át a tanórákat a virtuális térbe és folytatódhatott a
tanév.
Beiskolázási tevékenységünk is online
üzemmódra kapcsolt, mivel személyes
találkozásokra, nyílt napokra nincs lehetőség, így digitálisan fogadjuk az új jelentkezőket, beiratkozókat, ami szintén
gördülékenyen működik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptemberben
induló képzéseinken.
Az OKJ vizsgák területén is módosításokra volt szükség: a szóbeli vizsgák
teljes elhagyása mellett kellett megszerveznünk végzőseink számadását. A járványügyi előírások szigorú betartásával,
talán a szokásos vizsgadrukknál is nagyobb izgalommal vágunk neki a jelenlegi vizsgaidőszaknak. Igyekszünk tanuló-

Online szerzetesi lelkigyakorlat
A magyar szaléziaknál hagyomány, hogy húsvéthétfőn délután összejönnek Péliföldszentkereszten, hogy húsvét nyolcadában lelkigyakorlaton vegyenek részt a
szalézi bölcsőben. Úgy tűnt, a koronavírus járvány az idén ezt meghiúsítja – de
mégsem! A szerzetesek otthon maradtak ugyan, de az internet és a számítógépek
segítségével mégis részt tudnak venni a lelkigyakorlaton.
Ez a lelki alkalom hétfőtől szombatig tart, így az idén április 13-án kezdődött. Délelőttönként van egy előadás, elmélkedés, amit Andrásfalvy János tartományfőnök
atya mond, utána pedig egy megosztás erről. Délután közös imára gyűlnek össze a
számítógép előtt, este pedig a hagyományos szalézi „jóéjszakát”-ot hallgatják meg
együtt. A lelkigyakorlat végén, mindenki a szerzetesi fogadalmait.
Ez a különleges kép az idei tavaszi (ezúttal online) szalézi lelkigyakorlat első jóéjszakátján készült. A lelkigyakorlaton nem mindenki vesz részt (ahogy ez szokott
lenni, a tartományban tevékenykedő szalézi szerzeteseknek körülbelül a fele), de
ezúttal különleges módon az esti jóéjszakátokra mindenki meg van hívva, közösségenként egy számítógép körül.
Jani Áron SDB
SZALÉZI ÉRTESÍTŐ2020/2
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inknak minden olyan körülményt biztosítani, amely az egészségük megóvása
mellett a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járó, sikeres vizsgákat eredményez.
A világjárvány árnyékában születtek jó
kezdeményezések is: az otthoni tanulás
és munkavégzés ihletet adott művészeti
szakos diákjainknak és tanárainknak, a
#maradjotthon kampányba bekapcsolódva egyéni és kreatív ötletekkel színesítették a gondterhes napokat.
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének szakmai lapjának,
a SzóVilágnak áprilisi lapszámában iskolánk önálló bemutatkozási lehetőséget
kapott, melyben részletesen megmutathattuk iskolánk tevékenységét, szakmai
profilját és színes mindennapjait. Ezúton
is köszönjük minden résztvevő kolléga
munkáját, írását és fotóit, egy igazán
színvonalas és izgalmas tartalmat sikerült
átadnunk.

gál; a végén a radír azért van, hogy amit
rosszul írtunk, ki tudjuk törölni; ami belül van, az a legértékesebb, a külső nem
fontos; a legfontosabb, hogy ha bárhová
megy, nyomot hagyjon maga után.
Végül biztosította a végzősöket, hogy
imádkozik értük és emlékeztette őket
arra, hogy ne felejtsenek el köszönetet
mondani tanáraiknak, akik nagyon sokat
tettek értük.
Lengyel Erzsébet

PÉLIFÖLDSZENTKERESZT
Péliföldszentkereszt

Online követhettük a szabadtéri
keresztutat – Idén a járványveszély

Szentmise az érettségizőkért
misét április 30-án, csütörtökön 10 órától, amelyet az érettségizőkért mutatott
be Misquitta Claudius atya. A szentmisén az iskola nevelési igazgatóhelyettese,
Gnana Pregasam De Rossi Raja atya és
az oratóriumvezető, Nguyen Hai Ly Jakab atya koncelebrált.
Misquitta Claudius atya prédikációjában
egy ceruzát személyesített meg, akinek
nem volt önbizalma, de a Mester tökéletesnek készítette, azt mondta neki, hogy
ha valóban jó ceruza akar lenni, akkor öt
dolgot kell megszívlelnie: valakinek a
kezébe kell adnia magát; ha meghegyezik, akkor az fáj, de mindig jó célt szol-

miatt csak a közösségi oldalon keresztül
követhettük Péliföldszentkeresztről április 3-án, pénteken délután a szabadtéri
keresztutat, amelyen Ábrahám Béla szalézi atya vezetésével a péliföldszentkereszti szalézi közösség tagjai vettek részt.
Minden évben nagyböjt ötödik vasárnapján szép számmal gyűlnek össze Péliföldszentkereszten közös keresztútra a
környékbeli plébániák hívei. Idén ezt a
hagyományt megtörte a járvány, amely
sajnos már nálunk is szedi áldozatait. A
szaléziak úgy döntöttek, hogy mégis
megtartják a szabadtéri keresztutat és az
internet segítségével lehetőséget adnak a
híveknek is, hogy bekapcsolódjanak,
amit sokan örömmel meg is tettek: élőben közel 200-an követték a Facebookon, de összesen több mint hatezren nézték meg és 67-en meg is osztották a fel-

Faltis Alexandra tanárnő illusztrációja
Reméljük, hogy hamarosan visszatér az
élet a régi kerékvágásba és újra találkozhatunk egymással. Fontos dolgokra világított rá az elmúlt néhány hét, köztük
arra is, hogy iskolánkban egy olyan öszszetartó és erős közösség munkálkodik,
melynek tagjai – legyen szó tanárról
vagy diákról -, minden körülmények
között számíthatnak egymásra és bár
nehéz időszakot élünk most át, mindenkit
visszavárunk!
Révész Angéla

NYERGESÚJFALU
Nyergesújfalu
Szentmise a végzős diákokért az új
kápolnából – Nyergesújfaluról, a
Zafféry Károly Szalézi Középiskola új
kápolnájából közvetítettek élőben szent-
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Online szentmiseközvetítés Péliföldszentkeresztről

vételt.

Mivel a járvány miatti kijárási korlátozás
nem tette lehetővé, hogy a verőfényes,
tavaszi napokon kiránduljunk Péliföldszentkeresztre, Ábrahám Béla atya egy
rövid, tematikus videókból álló sorozatban beszél nekünk az ott fellelhető
„csodákról”. Hogy közelebb hozzák,
egyszersmind megosszák Péliföldszentkereszt szépségeit és a szaléziak magyarországi letelepedésének helyén található
értékeket, a videókat megosztották a
Szaléziak.HU YouTube csatornáján,
amelyre fel lehet iratkozni.
A sorozat a Szent Kereszt ereklye bemutatásával kezdődik, és eddig húsz rövid
videóból áll, amelyeket Lengyel Ákos
nagyszerű operatőri és vágói munkájának
köszönhetően élvezhetnek a kedves érdeklődők.

Elmaradt a péliföldszentkereszti
búcsú nyilvános megünneplése – A

Péliföldszentkereszti búcsú zárt ajtóknál
mes tovább várni.
Az élő online közvetítésekbe a
Szaléziak.HU Facebook oldalán keresztül lehetett bekapcsolódni. A felvételek
továbbra is megtekinthetők ugyanitt.

péliföldszentkereszti szaléziak hivatalosan is bejelentették, hogy idén májusban
PESTHIDEGKÚT
a járvány miatt nem tudják megrendezni
a hagyományos péliföldszentkereszti Pesthidegkút
búcsút, de a hívek május 2-án és május Elismerés a Don Bosco Nevelési
3-án be tudtak kapcsolódni az élő közve- Központnak – A Szalézi Család kezdetítésekbe. Ábrahám Béla szalézi atya tektől nyitott a hátrányos helyzetű gyerelmondta, hogy igyekeztek kivárni, hátha mekek helyes nevelésére és gondozására,
szabadtéren, vagy más módon lesz vala- érdekeinek képviseletére. A hátrányos
mi lehetőség a búcsú megünneplésére, de helyzetnek különböző forrásai lehetnek.
az Eucharisztikus Kongresszus elhalasz- Ezen gondolatok jegyében született meg
tása után úgy döntöttek, hogy nem érde- 2019-ben a pesthidegkúti nővérek szer-

vezésében a Don Bosco Nevelési Központ. Céljuk, hogy minél több családnak,
gyermeknek és felnőttnek tudjanak segíteni képesség-, és személyiségfejlesztő
foglalkozásaik által. Fejlesztőpedagógiai
foglalkozásaik, tevékenységeik óvodásoknak, iskolásoknak egyaránt szólnak:
mozgásterápia, művészetterápia, logopédia, néptánc, pszichodráma... A szülők is
segítséget kaphatnak nevelői szerepük
betöltéséhez az előadások, illetve segítő
beszélgetések által.
Helybeli, kiváló és elkötelezett szakemberek csoportját hozták létre, akik az
óvoda és az oratórium gyermekeit és
fiataljait látják el, de másoknak is szívesen segítenek. A Nevelési Központ közösségépítő hatását a TESCO is méltányolta, így kerülhetett be a „Képes leszek
rá!” projekt a 2020. évelején megrendezett „Ön választ, mi segítünk” pályázatába, a zsetonos pontgyűjtésbe. Ezúton is
köszönet a zsetonokért, a TESCO-nak
pedig, a körzetben elért 2. helyért nyújtott 200 000 Ft-os támogatásért, melyből
eszközfejlesztés valósul meg.

Lelkigyakorlat régebb óta fiataloknak
Hagyományos lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten
az idősebb korosztályhoz tartozó szalézi munkatársak és Don Bosco-tisztelők számára.
2020. szeptember 7–10. (hétfő-csütörtök)
Vezeti Kukuczka Robert szalézi atya. Költsége szállással és teljes ellátással 22.000 Ft,
szalézi munkatársaknak 20.500 Ft. Elhelyezés a rendházban és a Don Bosco-házban,
2-3 ágyas szobákban a földszinten, vagy az első emeleten.
JELENTKEZÉS: augusztus 1-ig (illetve amíg a rendelkezésre álló helyek be nem
telnek) Lengyel E r zséb et n él, e-mail: le@szaleziak.hu, tel. +36-20/823-3335
Ha az étkezéssel (speciális diéta) vagy az elhelyezéssel (mozgáskorlátozottság) kapcsolatban külön kérésük van, azt már jelentkezéskor szíveskedjenek jelezni!
Szervezett CSOPORTOS UTAZÁS vonattal Budapest-Nyugati pályaudvarról személyvonattal Dorogig, majd innen kisbusszal Péliföldszentkeresztre – szíveskedjenek érdeklődni jelentkezéskor. Egyéni szállítást Péliföldszentkeresztre nem tudunk vállalni.
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Kiadja a Don Bosco Szalézi Társasága 4800 példányban, belső terjesztésre. Felelős kiadó: P. Andrásfalvy János SDB
Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 173.; e-mail: szaleziak@gmail.com; honlap: www.szaleziak.hu
Szerkesztő: Lengyel Erzsébet SC; e-mail: le@szaleziak.hu
Tördelés és nyomdai előkészítés TipoMix Bohner Ferenc
A címlapon: A 2020. évi strenna plakátjának részlete
Készült a Szalézi Művek Kft. kazincbarcikai nyomdájában; felelős vezető: Kővári László SDB
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