
Ennek ellenére egyr e többet gondo lok a halálra. Úgy érzem. hogy kerülget . Ha egy.
szer váratla nul azt a hlrt kapod, hogy a Szever in is felfordult - a hirtelen halál papi
halál - , akkor ne csodálkozz rajta. ne lamentál/ál , hanem imádkozz értem

Kögl Szever in OSB
Nova Santa Rosa
85900 Toledo - Parana - Brasil

LEVELESLÁDÁNKBÖL

. a remény ellenére is rem énykedve .. . (Róm 4.18)

Papi szolgálat, papi hivatás:

Megváltottságunk jelei - minden ell enkezö tendenc iával szemben is - érvénye
sülnek, mutatkoznak, hatnak _ . . Emberek érdek nélkül is tudnak tenni jót . Milyen
jó . hogy megváltottságunk tudata bennünk papokban is fel -fel ébred és testvér i együtt·
múködésre indit : hiszen mindnyájunknak egy az Atyja. egy a F ópap-Te s tv ér (Jézus) .
és . mlndnyájunkat egy Lélek itatott át" . I:s ez a Lélek csak-csak egyengeti t itok
zatosan sok széthúzó mozzanat közepette is. hogy . egyek legyün k·. mint Jézus és az
Atya egy . hogy ebból végre megtu dja a vil ág. hogy öt az Aty a küldte . ..

Rem élem. a JÓ lsten a munkát ls imának veszi. Mondom ls neki néha szentmi sék
után: Uram. mondom a szentmisét. pedig még jobb volna aludni. mert fáradt vagyok ,
de a hivek jönnek, és Te kéred, hogy jöjjek misézni nekik . - Mostanában azt s zerét
ném a hivek lelkében elmélyít eni, hogy minden héten legalább 15 percre jöjjön össze
a család. és olvasson együtt. magyarul, Szent írást. lelki könyve t . Ha csak mind en
tizedik fogadja el a Jótanácsot. már eredményt értünk el.

Elég szép munkaköröm van. Hét filia és a városban a segédl elkészség. A filiák
ellátásában egyi k legnagyobb problém át a távo lságok leküzdése okozza, rossz aut ó
buszjárat. Motorkerékpárral szoktam menni, de téli és tavaszi idöben hasznavehetet
len . Nyáron inkább tudjuk gondozni a híveket. Csak akkor ők elfoglaltabbak. Sokszor
az lsten kegyelme. ha nem megyünk is . tartja a hitet bennük .

Hogy másokban is akad rosszakarat és téve dések . ez a tény nem szülhet bennem
senkiről sem elmarasztaló Itéletet. Igy akarja az Úr Jézus: Ne íté l jetek. Ebben az
akaratában benne van az a pazar nagylelkúség. hogy az embernek önmagára való
tekintetből nem érdemes mérlegelni , ha egyszer a jóról van szó. ilyenkor az a fon
tos , hogy önmagamba n felszabadítsam a jót. Ostobaság lenne megbénltanom egy·egy
ítélettel. Süssön az én napom ls, akánnilyen felhők is áll nak az út/ába. - Ha már
arról van sz ó, hogy egy·egy kis vílág beborult előttem. - akkor is a remé ny szolgája
vagyok , nem is a remé nyé. hanem az Úr Jézus szolgája .

Talán a papi utánpótlás ls erősebb lesz , ha elég nagy mélység tárul az ifjúság
elé ; ha megérzik az ügy nagyság át , szívesen állnak szolgálatába.

(Két megnyilatkozás egy papi kilépésrö l :) Ez ellen nincs védőoltás. egyetlen pre
ventív eszköz a nagyon szeré ny imádkozás a hüség kegyelméért. Az ember sajnos az
a teremtmény, akiben sok minden ellentétes dolog lakhat egy fedél alatt . Nagyon
sajnál om öl . de amit eddig tett . nem veszített é rté k é b ő l . Ha szeretjük és lrnád
kozunk érte . akkor lesz visszatérés .

Úgy gondolom. egy papnak kell ett . hogy lelk i , tapaszt alat i élménye i legyenek
Istenröl. Ezek nem mosódhatnak el , ezek megújulnak a lélek mélyén. akarva, nem
akarva. Igérem, hogy a jó lsten kegyelm e segitségéve l buzgóbban fogok imádkozni
és áldozatot hozni az elveszettekért és a húségesekért.

Munka és család :

Túl a fest és-mázolás . oromern • végre eljött a kar ácsony . amit lega lább olyan
izgalommal vártunk mi szül ök, mlnt népes csal ádunk. Aztán mind ig naívan remény-
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kedtem egy kis sza bad i dőbe n, de az az igazság, hogy nagyon sokszor vagyok fáradt
és kénytelen vagyok lefeküdni , s az az i dő bizony visszahozhatatlanul elmúlik, a
munka vis zont ál l. Igy van az, hogy hosszú hetek, s öt hónapok eltel nek, és csak
egy-egy csipet olvasás. hogy mégse felejtsem el a betüket. több nem telik. Ettől

viszont elég nyügös vagyok . hiszen az igényem meglenne a szeliemiekre. Azért egy
pilla natig se sal nálj ál az előbbi sir ánkozásom ért. mert tu lajdonképpe n a házirnunká
ban az a jó. hogy nem köti le az észt. és lehet gondolkodni , sok hasznos tanítást
. szívben forga tni" , mint egykor az Istenanya tette Fia tanításával.

Nekem nagyobb hősnek kelle ne lennem, mint IOdesanyámnak, éppen ötször akkorá
nak. mert az öt gyerek külön-külön mind megérdemelné tőlem. nem is beszélve az
uramról. Fegyelmezett en. é ssze r ű e n kell élni, hogy az ember a tönkrement egész
ségével ne terhelj en. hanem minél inkább szolgálni tudjo n. s nem is akárhogy. ha
nem vidáman és sugározva.

Itt is szaporodik a munka, és mindig több teher jut az egyesekre, s öt elmarad
vagy késik az elintézésben lényeges ügy. De megpróbálj uk tovább vinni .. . Lassan,
mustármag módjára van fejl ődés ls minden vonalon, és ezért hálásak vagyunk a jó
Istennek. Sok emberrel vagyunk kapcsolatban és minden életk orral. az óvodástól
egészen az öregekig. személyes éri ntkezésen keresztü l és könyvszolgálatt al - és
rejtett módon életünk áldozatával, mert kl tud ja. hogy hol érik be jóakaratú törek
vésünk az Egyház test ében . . . Ugyanakkor az ember érzi . hogy mi lyen kevés az,
amit tesz , mil yen hiányos , s öt sokszor értéktelen. Reméljük, lsten irgalmas szeretete
betakarj a emberi nyomorú ságunkat , és Krisztus Szivében beérik az emberi élet és
cselekedet .

Kántorkodom . Munkám csodaszép, és a betegség mell ett ls megkapom a hozzá
szükséges er6t - mig lsten akarja!

Errefelé j Belglumj ls nehéz, nagyon nehéz i dők járnak. De min den, minden az O
kezében van. MI csak "haszontalan szo lq ák vagyunk" . Hát csak szolgálju nk, szeres
sünk , ameddig csak tudunk. IOs valamiképpen. valami formában mindig lehet. Ki sza
klthat . mi szakíthat el az O szeretetétő l?

Hogy munkaköpenyben, gumicsizmába n szántjuk a kertet , trágyát hányunk sz ét,
vagy a saitüzemben. cukorkaüzemben dolgozunk, vagy a konyhában az éhes népnek
készit jük a meleg étel t, vagy a kórusban zsolozsmázunk, vagy lelk iolvasmá nyt vég·
zünk: mindez nem más. mint az a . íelen pi llanat" , amelyben a Barát várja az 6
barátj át . Csak a küls ö díszlet változi k. a lényeg. hogy ne mulasszuk el a találkát !
IOletünk nem magunk felé forduló önző élet , hanem Istenért és Rajta keresztü l em
bertársaink ért felajánlott áldozat, tehát boldog . örvendező élet . (Trappista apáca)

Elégedett lehetek életem eredményeivel. ha nem is a saját teljesítményemmel.
Hálát adhatok, hogy ennyit is tudok produkál ni. Nekem kicsiben kell valahogy
ugyanazt tennem. amit a nagyok nagyban. Ha nem teszem, akkor bizonyos talentumok.
kal maradok adós. ha meg tovább csinálom, mindig érezhetem mérhetetlen kIcsIny
ségemet. Azt hiszem, hogy amíg erőmből és l eh etöség e imbő l telik, addig mégis csak
az utóbb it kell tennem. - Ú , micsoda árat kell az ún. eredményekért fizet ni ön
magunkban! Ki tudja . mennyi dobáltatás, morzsolódás gyötrelme csapódik le egy·egy
halk , észrevét len mozdulatb an. Milyen összetevökböl rakódik össze egy te rmészetes
nek vett megnyil atkozás. Ki tudná ezt megmondani? Azt hiszem az sem, aki végig
megy a láthatatl an, vagy éppen látványos fejlődésen . Nagyon tudok örülni a kedves
szónak, az együttérzés minden kis jeiének. amikor valaki el tud fogadni a fejlettség i
fokommal együtt, amikor nem olyat vár tőlem . ami tőlem telj esen idegen. vagy még
nem egészen a sajátom. Természetesen én ls igyekszem olyanná alakulni . amil yennek
lennem kell ahhoz, hogy az embereknek adni tud jak valamit.

Megpróbáltatások

Békével hordom, amit lsten kiszabott . Az sem volna nagyképüség talán, ha azt
irnám: örömmel és szeretettel.
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Imával s egy beteges ember apró áldozatainak felajánlásával óhajtok csatlakozn i
a lelkeket mentö munkához. Legyen velünk Az. akiért élünk és vagyunk!

Tessék elh inni . ha nem kapaszkodnék a Szúzanyába. ha nem lmádkoznám naponta
a rózsafűz ért . már megzavarodtam volna. (19 éves fiát elvesztett édesanya)

KInába k ész ült em. és a jó lsten fekvő tolókocsiba tett. 71 éves voltam januárban.
de most már el tudok menni a kápolnankba. és ott Imádkozni az Anyaszentegyházért .
különösen a magyar egyházért. Szeretn ék én ls szolgálatot tenn i. de semmi mással
nem tudok. csak az én gyarló lmálmrnal , áldozatalmrnal, szenvedései mmel . (Gerinc·
sorvadásos nővér)

Nagyon jó érzés a vív ödésok közepette olvasni mások vallomását Oróla. Jól esett
észrevenni. hogy mások ls vivódnak. Jól esett azt mondani önmagamnak: Te nem
vagy elveszve! Te akarod a jót! Elbuksz? Hát persze. hiszen ember vagy. Kezdd újra !
(Fiatalember)

Jó ez igy. ahogy van. Néha még a legszükségesebb is hiányzik . de valahogy mln
dig megoldódnak a dolgok. és arra gondolok . vannak nálam még szegényebbek ls .
Hazafelé tartunk. kevesebb a málha. könnyebben utazunk. Odaát minden pótolva lesz.
(Nyugdi jas)

Az frásomon a kezem remegése látsz ik . Az idegrostok mentek tönkre. amin
segftenl nem lehet. Ez már 13 éve tart és csak fokozódik. A kézírás már nem meqv.
a kézi varrás sem. No de ezeket géppel is el lehet végeznI. Nem tudok továbbá tel l
pohárral koccintani sem. de csak a llkörös pohárral nem. a boros. az megyl Annak
van súlya! Valaki azt mondta erre a panaszomra: no de azért ha leltároz. még sok
mindene megvan. Hát ez igaz. és azért hálás is vagyok .

73 éves vagyok. Sok problémám nincs az öregedésemmel szemben. mert tudom .
hogy az én jó mennyei Atyám kezében vagyok. Az öregedé s áldozati kereké t ls
mindig kell kennI. Tudom magamról.

Halál:

(Beszámoló E i ch g rabenbő l. Kurfls Margit ferences missz ionár ius nővér haláláról :)
Megérke zett már az örök hazába a mi jÓ Margit nővérünk ls. Nem lehetett volna

kIvánni sem szebb halált . mint az övé. Igazán jutalma volt példás szerzetesi életének .
Mindig önfeláldozó. magát odaadó (a kertben és konyhában dolgozott) . másoknak
örömöt szerzö, saját magáról elfeledkező. türe lmes és alázatos lélek volt. Betegségé·
ben pedig Igazán türe lmes bárány. Borzalmas rákbetegségében - amelynek t üdöre
való áttevődése okozta halálát - sose panaszkodott vagy jajgatott. Egyszer . amikor
kérdeztem tőle. hol vannak fájdalmai. bevallotta. hogy . ml ndenütt" . Nem ls félt a ha
láltól. és amikor arról volt szö, hogy vi rrasztani fognak mellette. nem tal álta szük
ségesnek. mondván: .ha meghalok. akkor a jó Istenn él fogok fel ébrednl " . Utolsó éj·
szakáján egy óra felé mondta egész nyugodtan a mellette virras ztó nővérnek : .singen.
slnqen!" Két strófa után. majdnem vezényszóval : . es Ist genug! beten! " Közben el
[ött a főnöknő. a helyettese és az ápolönö. és imádkozták a haldoklók Imáját . azután
pedig a fájdalmas rózsafúzért. A harmadik szakasznál lassabb lett a lélegzése. és
megállt. Egészen végig eszméletén él volt. de csodálatosan nyugodt. Halála után olyan
szép lett. hogy nem győztem gyönyörködni benne. Fényképeket is csin áltak róla.
hogy testvéreinek elküldhessék. Igy tehát elvesz/tettük honf itársaink legjobb ikát .
azonban házi lelkészünk mondta a szentbeszédében. hogy most imádkozhatunk hozzá.
Sőt minthogy éppen vasárnap volt és elég sok nép gyúlt össze a szentmís ére . rneq
kérte főnöknő anyánkat. hogy mondja el mikrofonon át a szentbeszéd előtt a mi
nővérünk szent halálát.

Most múlt két éve. hogy apaptestvérem meghalt . Ott volt am a s írj ánál. Aldja
meg a jó lsten a porát ls . Csupa szeretet volt. Halála után ls érzem. hogy igazgat ja
a dolgaimat . Mily en jó lesz egyszer majd találkozn i a szerette inkkel! Milyen boldoq
ság lesz az!
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