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GERGELY KATALIN SJC

„Hála Jézus Szent Szívének
mind földön, mind mennyben”
Százéves a Jézus Szíve Társasága

Fotók: Hegedüs Márton

2021 jubileumi esztendő a magyar alapítású közösség számára, a hálaadás éve.
Ennek alkalmából emlékeznek néhányan hivatástörténetük kezdeteire, bemutatva karizmájuk,
küldetésük esszenciáját.

A centenárium megünneplése január 1-jén, a Társaság születésnapján kezdődött. A hajdani budapesti Mária Kongregáció (jelenleg Párbeszéd Háza) kápolnájában a közösség
belső ünnepet tartott, melynek során az ereklyeként őrzött
Jótanács Anyja képe előtt a kezdetre, az első tizenkét testvér eskütételére emlékezve a jelenlévők megújították elköteleződésüket.
Az alapító testvéreknek adott kegyelem az egész közösségnek szóló isteni ajándék, mely ma is hálára ösztönöz, és
megújulásra hív a Szeretetben: „Hála Jézus Szent Szívének
mind földön, mind mennyben.”
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Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt június
13-án a pesti Jézus Szíve-templomban tartott nyilvános
rendezvény. Jézus Szíve és az Eucharisztia címmel Koronkai Zoltán SJ tartott előadást, majd a résztvevők együtt
imádkoztak a közösséggel. Az ünnepélyes szentmise főcelebránsa Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát,
a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke volt.
A homíliát Vízi Elemér SJ, a Jézus Társasága Magyar Rendtartományának provinciálisa tartotta. A Musica Sacra kórus segítette a résztvevőket, hogy hálaadással emeljék Istenhez szívüket.
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„Nem futni a világtól…” – Göcsei Rita SJC

Először 1961-ben, tizenegy évesen találkoztam a Torontóban élő testvérekkel, amikor „véletlenül” betoppantam a KORDA könyvüzletbe. Barátság, együttműködés, elköteleződés lett belőle.
1988-ban megkértek, hogy fordítsam angolra a megújított konstitúciót. Felfedeztem, hogy a testvérek mindennapi életén keresztül már ismerem a Társaság karizmáját: Isten ott van mindenben,
az élet minden területén lehet őt szolgálni. Az alapító fontos munkaterületnek gondolta a sajtót
és a kereskedelmet is, mivel általuk sok emberhez lehet elérni. Korábban a kereskedelemben dolgoztam, és nagyon szerettem. Cserkészként az Isten, haza, embertárs hármas mottója meghatározó volt az életemben. A szálak összeértek bennem, jelentkeztem a Társaságba.
1993-ban, harminckét évvel az első találkozás után immár a kecskeméti KORDA könyvüzletben
kezdtem dolgozni. Mottóm P. Bíró egyik mondása: „Nem futni a világtól, nem is keresni a világot, hanem benne élve megszentelni azt!”

Másokért való élet – Piszárik Imelda SJC

Az 1989-es változások után kibontakozhatott a bennem csendesen érlelődő hivatás. Keresgélésem közepette nagyon megérintett az, amit a Jézus Szíve Társaságáról olvastam: magyar alapítású, karizmája, apostoli munkája egybeesik a bennem lévő vágyakkal. Én szülőföldemen, a
kisebbségben élő magyarokért szerettem volna dolgozni, felelősséget éreztem a sorsukért. Próbaidőmet Magyarországon töltöttem, de az eskütétel után hazatértem Szatmárra, és elkezdtem
apostoli munkámat: hitoktatás, plébániai munka, szeretetszolgálat. Három faluba jártam: Batiz,
Gombás, Udvari. Különösen Batizon volt sok feladatom, mivel itt új templom és plébánia épült.
A 2017-es nagykáptalan összegzése így fogalmazta meg az én szolgálatom lényegét is: „…törekszünk arra, hogy a társadalom perifériáján, ahol valamiben szükséget szenvedők élnek, egyházias lelkülettel legyünk jelen, segítsük a rászorulókat testi, lelki, anyagi szükségeikben, szellemi
felemelkedésükben, spirituális fejlődésükben.” Visszatekintve hivatásom harminc évére úgy érzem, hogy a másokért való élet nagyon szép, akkor is, ha néha nehéz és kihívást jelent. Istennek
legyen hála mindenért!

Az örök Jelenben élni – Laczkó Zsuzsanna SJC

Meghatározó élmény volt számomra életem első nyolcnapos Szent Ignác-i lelkigyakorlata. Úgy
éreztem, arra szeretném szánni az életemet, hogy sokaknak részük lehessen valami hasonlóban.
A Jézus Szíve Társaságában megadatott nekem, hogy jobban elmélyülhessek a lelkigyakorlatokban és Szent Ignác lelkiségében. Fontos számomra, ahogy tanítgat egyre inkább az örök Jelenben élni, egyre inkább felfedezni Istent az élet minden apró mozzanatában. Hálás vagyok, hogy
szolgálatom révén ott lehetek mások mellett ezen az élethosszig tartó felfedezőúton.

Szívvel-lélekkel apostolkodni... – Trepszker Erika SJC

A Jézus Szíve Társasága apostoli munkaterületei, karizmája és küldetése teljesen megfelelt azon
elképzeléseimnek, melyek fontosak voltak számomra az Istennek szentelt életformában: szívvel-lélekkel apostolkodni, habitus nélkül az emberek között tevékenykedni, lelki és testi szükségükben
támogatni őket. A Szent Ignác-i lelkiség is fontos számomra: a valóság szeretete, a megkülönböztetés folyamata, Isten dicsőségének előmozdítása... Hálás vagyok azért, hogy a lelkigyakorlatok
engednek belelátni Isten és ember találkozásának misztériumába.
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Jézus Szívéből fakad az élet – Balla Erika SJC

Hivatásom felismerése az isteni Szívhez kötődik. Ahogy engedtem, hogy szeretete formáljon, vezessen, egyre inkább életem és szolgálatom központja lett. Ő a mindenem, aki segít továbbmenni
akkor is, amikor nehéz. Benne szívem gyógyulásra talál.
Jézus Szíve az a hely, ahonnan az erőmet merítem, belőle fakad számomra az élet, általa tudok
mások mellett életadóan jelen lenni.

Szívjóság – Tyukodi Beáta SJC

Hivatáskeresésem időszakában megragadott a testvérek nyitottsága, lelkes, gyakorlatias életük:
szívesen beszéltek mindarról, amit megtapasztaltak, amit átéltek. Nem volt bennük semmi rendkívüli, de jóság áradt belőlük, jó volt a közelükben lenni. Alapítónk ezt a lelkületet szívjóságnak
nevezte. A testvérek ezzel élték mindennapjaikat, és példájukat látva az én szívem is „lángolni
kezdett”, mint az emmauszi tanítványoké.
A fiatalokkal való találkozásaimban tapasztalom, hogy mennyire vágynak az őszinte, természetes, szeretetteljes emberi kapcsolatokra, arra, hogy elfogadják és befogadják őket. A szeretet apró
gesztusainak kreatív megnyilvánulásait naponta van lehetőségem gyakorolni köztük, ami engem
is gazdagít, formál, érlel, éltet és erősít.

Küldetésünk „lelke” – Mézinger Gabriella SJC

Néhány éve fontossá vált számomra a szemlélődő gyakorlatiasság fogalma, Társaságunk sokszínű
apostoli szolgálatának lelke. Inspiráló meghívás, sőt időnként kihívás, hogy életté váltsuk minden élethelyzetben, legyen az házimunka vagy apostoli szolgálat.
Önkéntesként rendszeresen találkozom rehabilitációban lévő nőkkel, akik bántalmazásból vagy
kényszerprostitúcióból vágynak szabadulni. Megrendítő ajándék számomra, hogy tanúja lehetek Isten helyreállító szeretetének, amikor egy gyakorlati tevékenységben – a „főzőiskola” keretei
között – megtörténik a találkozás önmagukkal, egymással, Istennel…
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Jézus Szíve együttérzővé tesz – Kulcsár Apollónia SJC

Jézus Szíve valamikor homályban rejtőző misztérium volt a litániából, majd egyre mélyülő kapcsolat a Személlyel, aki közel jön hozzám, és aki időnként kinyitja előttem kegyelmeinek tárházát. Azt akarja, hogy mindazt, amit adott, továbbadjam. Együttérzéssel, szeretettel fordul felém,
hogy együttérzővé tegyen minden élő iránt, amit Isten alkotott. Szeret és munkálkodik bennem,
hogy szeretni, cselekedni tudjon általam ebben a megsebzett világban.

Hiszen ezért jöttem… – Sári Lídia SJC

Mikor lesz nekem erre időm? – kérdeztem, amikor néhány gondolatot kértek tőlem ehhez a cikkhez. Hiszen gazdasági dolgokkal, pénzügyekkel foglalkozóként hónap végén van a legtöbb munkám. „De hiszen ezért jöttem”… (Jn 12,27) – jutottak eszembe két Excel-táblázat között Urunk
szavai. A Jézus Szíve Társaságába én azért jöttem, hogy szolgálatban, munkában Istennek szenteljem életemet. Alapítónk szerint: „Gyakorlatilag kell az életet felfogni, és munkában eltölteni.”
Eskünk így kezdődik: „Mindenható mennyei Atyám, méltatlanságom tudatában és irgalmadban
bízva kérem kegyelmedet, hogy szolgálhassam Fiadat, Jézust és az ő népét.”

Isten nagyon szeret – Maróti Margit SJC

A Jézus Szíve Társasága legidősebb tagja, Maróti Margit SJC éppen egyidős a közösséggel. Egészen fiatalon, tizenöt éves korában adta Istennek életét. Ma már egyedül ő az, aki az alapítás korát
összeköti a jelennel: személyesen találkozott az első testvérekkel, valamint P. Bíróval, akiről mindmáig kedves történeteket mesél. Pécelen, a Jézus Szíve Társasága idősotthonában töretlen életszeretettel, Istenbe kapaszkodó, hálás ráhagyatkozással éli mindennapjait. Derűs arca, mosolygó
kék szemei most is annak az Istennek a szeretetét sugározzák, akinek egy életre hűséget fogadott.
„Isten nagyon szeret engem. Eskütételemben felajánlottam magam Jézus Szívének az ő népe szolgálatára. Ha nem is jut eszembe ez minden pillanatban, de tudom, hogy az Isten számontartja,
mert elfogadta a felajánlásomat. Imádkozom és engesztelek a világon elkövetett sok-sok bűnért.”

SJC-jelvény – Suller Melinda SJC

Nyakamban hordom közösségem jelvényét.
Jel, mely túlmutat a formán: a szívből induló kereszt áttöri a világ körét. Olyan, mint a magból
kikelő hajtás, mely az élet ígéretét hordozza. A földi és mennyei világ közötti erőforrás és törékenység egybefonódása. Jel, mely összeköt Megváltómmal, aki e világba testesült, és küzdelmes
szeretetéletet élve kitartott küldetése mellett. Meghalván új szövetséget kötött Isten és e földi világ minden teremtménye között. Jel, mely összeköt közösségem tagjaival: a kör egybefűz testvéreimmel; az éltető szív, melyet odaadunk egymásnak a mindennapi örömök és szenvedések közepette; a kereszt, melynek ereje nélkül nem tudnánk egymást hordozni.
A Jézus Szíve Társasága jelvényét csak szemlélődő lelkülettel érdemes hordanom. Önátadásomból növekszik a kegyelem erőtere a világban.

Legyenek áldottak… – Balogh Anikó, az SJC baráti kör tagja

A Jézus Szíve Társasága tagjaival lelkigyakorlatokon találkoztam, majd együtt ünnepeltem velük,
és több testvért megismertem. Végül az SJC baráti kör tagja lettem, ami egyfajta lelki családot
jelent számomra. Magaménak érzem a Társaság karizmáját, és személyes életutamon – nőként,
anyaként, nevelőként – törekszem életre váltani. Mélyen érint az anyagot is megszentelő Jézus
Szíve-tisztelet, amelyről az alapító írásaiban olvastam. Áldott legyen a mi Istenünk, hogy P. Bíró
révén megszületett a Jézus Szíve Társasága, és legyenek áldottak a testvérek, akikben megmutatkozik Jézus Szívének szeretete!

69

