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Velünk történtek 2013. február hónapban 

- 2013. február 2-3-án Krizevciben találkoztak a Közösségi Gazdaság képviselői. „A 
találkozón 6-an voltunk Magyarországról: Dóczi Vera, Fejes Panni, Ferentzi Éva, 
Rangics Máté, Sebők Cristian, Nagy Szilárd. Egy „villám” téli iskola volt, főleg a kelet-
európai országoknak. Úgy tűnt, mintha sok szép mozaikdarabot fellőttek volna, ki mit 
bírt elkapni hirtelen, de azért a végén összeállt egy lelkesedéssel teli, reményt 
hordozó, talán konkrét megvalósulásokat is hozó képpé az egész. Mi is lelkesen 
jöttünk haza, és folytatjuk!”- írja Ferentzi Évi 

- 2013. február 4. –én a Sophia Szakkollégium februári műhelybeszélgetésen az előadó 
Héjj Tibor volt, a témája pedig „Kölcsönösségi kapcsolatok a vállalkozásokban”. 
Kicsit bővebben kifejtve: Milyen mondanivalója van az egység karizmájának egy 
vezető vagy/és vállalkozó számára? Közösségi lelkiség, szentháromsági kapcsolatok a 
cégek életében. Kezdésképpen már egy rövid beszámolót is tartottak a KG Krizevci- 
beli az útjáról. Tibor előadása után konkrét kérdésként felmerült, hogy az önző ember 
hogyan képes megvalósítani a hallottakat? „Úgy, hogy a szívünkbe az önzetlenség is 
be van kódolva, csak elő kell hoznunk!”- volt a válasz. 

- 2013. február 7-10. között Rómában találkoztak az Új Emberiség Titkárságok 
képviselői. Valamennyi földrész képviseltette magát a találkozón. Magyarországról 
nyolcan vettünk részt. 

 

A találkozón közösen kerestük a karizma segítségével adandó lehetséges válaszainkat 
a jelenkor aktuális problémáira. Központi kérdés volt a szegénység kérdése, és a rá 
adandó válaszunk. Nagy hatással voltak ránk a villanás-szerű video-bejátszások a 



szegénység egy-egy arcáról a világban. Szokatlan volt – de nagy örömmel töltött el 
bennünket -, hogy közös munkára, párbeszédre hívtak meg bennünket ebben a 
témában. Azt is gyakorolhattuk egymás között, mit jelent valódi párbeszédet 
folytatni, és annak milyen hatása, eredménye van. Tapasztalatot hallottunk egy 
munkanélküli térségben levő feszültség szeretettel való megközelítéséről, reményteli 
feloldásáról. Praktikus életviteli tanácsokat kaptunk Brazíliából, a válság éveiben 
miképp figyeljünk különös módon mindennapi életvitelünkre…  

 

A találkozón új lendületet kaptunk az Egyesült Világ Projekt támogatására, a hozzá 
való csatlakozásra. Mint tudjátok, a Genfest fiataljai az egész világra kiterjedő, 
nagyszabású kezdeményezést indítottak az egyetemes testvériség és az egyesült világ 
eszméjének konkrét megvalósítása érdekében. Az aláíró vállalja, és kijelenti: 
„Elkötelezem magamat az Aranyszabály élésére, amely sok kultúra és tradíció alapját 
képezi: »Tedd másoknak azt, amit szeretnél, ha veled tennének; ne tedd másoknak 
azt, amit nem szeretnél, ha veled tennének«, tudatában annak, hogy a változást 
magunkon kell elkezdeni. Minden lehető eszközt felhasználok arra, hogy 
megvalósítsam tervünket helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, különösen azokra 
figyelve, akik leginkább szenvednek.” A projekt sikere attól függ, hogy hányan 
leszünk, akik aláírásunkkal is kifejezzük ezt a személyes döntésünket. Csatlakozzunk 
aláírásunkkal mi is – és hívjuk meg erre a környezetünkben élőket is! (Cím: 
http://petition.unitedworldproject.org/ - 2013. május 1-ig lehet aláírásunkkal 
csatlakozni!) Több információ: http://www.ujvaros.eu/post/10678/  

- 2013. február 9. –én Pécsett a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete (elnök: 
Sámson László) megrendezte - kb. 300 felnőtt és 100 gyerek részvételével (a 20 %- uk 
határon kívüli) - a Házasság Hete Nyitó napját, „Hűséggel a házasságban és a 
hivatásban” címmel.  

  

 



A helyszín a Csontváry Múzeumban található ’Családok Háza’, volt, mely a Püspökség 
tulajdona. Az Egyesület itt használatra kapott 3- 4 helyiséget azzal a püspöki 
kívánsággal: ’Töltsétek meg élettel!’ A meghívottak között egyházi, politikai és 
közéleti személyiségek is voltak; többek között: Soltész Miklós államtitkár, Bíró László 
püspök, Dr. Udvardy György püspök, Páva Zsolt polgármester, Székely Hajnalka a 
NOÉ elnöke, Levente Péter és Döbrentei Ildikó előadóművész és iró. Forgács János és 
Zsuzsa kerekasztal beszélgetésben vettek részt. Frivaldszky Edit bemutatta az ’Egy 
közülünk’ kezdeményezést (lásd később) és az aláírásgyűjtés is elindult a helyszínen. 

- 2013. február 14. én a Nevelés Világa tartott egy rendkívül intenzív, rövid találkozót. 
Ez alkalommal a legfontosabb a köztünk lévő komunió volt! Megdöbbentett minket, 
hogy a jelenlévő 5 pedagógusból, ill. közalkalmazottból hármuknak bizonytalan a 
munkahelye! Egy negyedikünk férjének pedig február végével szűnik meg a 
munkahelye. Amivel erősítettük magunkat, az Chiara: Jézus a szenvedőkben c. 
elmélkedéséből egy részlet volt. Nagyon- nagyon szép tapasztalatot hallottunk 
Cravero Ágitól: az osztályában hogyan építette a közösséget, és a kollégájával hogyan 
élte az irgalmas szeretetet.  

- 2013. február 20-24.- ig zajlott az önkéntes nők Kongresszusa Székesfehérvárott. 
Ragyogó, tüzes, változatos program részét képezte az Új Emberiségről szóló délután 
is. Vendégünk volt az Új Emberiség Titkárságától Berndt Misi, Malustyik Ibolya 
képviseletében is, és Tóth Palkó. Együtt megnéztük Pino témáját „Az Önkéntesek és 
Foco” címmel. (2012. március. 29.) Átsütött belőle Pino teljesen az Ideálnak adott 
élete. Focoban éreztük a lángolást, a szenvedélyt, hogy a kereszténységet, az 
Evangéliumot, az Ideált a világ megmentésének látja. És hogy ugyanez mindannyiunk 
küldetése. Palkó az Új Emberiség és a Kiáradások kapcsolatáról, egymáshoz való 
viszonyáról beszélt mindannyiunk érdeklődést felcsigázva és ébren tartva. Fontos volt 
e két összetartozó valóság helyzetét megérteni itthon, nálunk Magyarországon.  

  

Természetesen az egész Mű perspektívájába helyezve! Végül egy színes, pergő 
tájékoztatást hallottunk az Új Emberiség Titkárságának Római Találkozójáról.  

 



Lelkesedés és elhatározás született bennünk. „Éljünk a mai kihívás 
kegyelmével…Legyünk bátrak…Most is itt van a kegyelem (nemcsak az életünk 
indulásakor)…Sok mindenünk megvan, csak rajtunk múlik…. Ne féljünk!” 
„Megfiatalodtunk mind!” „ Nagyobb felelősséggel fordulok a helyi közösségem felé.” 
„Palkó témájáról egy benyomás: „Az, amit elmondott: az ’új hullám’; szövetté, 
hálózattá válni.” 

- 2013. februárjában az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület magyarországi 
gondozásában, szervezésében az Együtt az életért uniós aláírásgyűjtés (az előző 
számunkban részletes tájékoztatást adtunk róla) újabb, jelentős fázisba jutott. A 
sajtóban (Heti Válasz 2013. 02. 07.) a Magyar Nemzetben cikk, a TV Híradóban hír 
jelent meg a jelentős eseményről.  

  

Február 25. én pedig a Parlamentben és az Operaházban jelentős, köztiszteletben álló 
személyiségek (politikusok, művészek) írták alá a felhívást. Újra szeretnénk buzdítani 
Benneteket: tegyünk meg mindent, hogy összegyűljön a szükséges számú aláírás! 
Mindent megtaláltok itt: www.egykozulunk.hu! 


