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A megszentelt élet évét hirdette meg Fe- 
renc pápa a világegyház számára 2014. 
november 30-tóI 2016. február 2-ig. En- 
nek kapcsán olyan szerzeteseket szeret- 
nénk megszólítani a Regina Krónikában, 
akiknek volt valamilyen kapcsolatuk a 
Regina Mundi Egyházközséggel, esetleg 
éppen innen indult a hivatásuk. 
Szeretnénk olvasóinknak bemutatni 
az életútjukat, és egyúttal azt a szerze- 
tesrendet is, amelyhez tartoznak. 
1. Hogyan kötődsz (kötődtél) a Regina 
Mundi Egyházközséghez? Részt vettél-e 
gyermekként vagy jiatalként az itteni 
hitéletben? 
1997 és 2003 között tanultam az ak- 
kori Veszprémi Egyetem tanárképző 
karán német bölcsész szakon. Az egye- 
tem utolsó két évében fedeztem fel újra 
a keresztény élet szépségét, és kaptam 
meg a hit ajándékát. Ekkor találkoztam 
Tóth Gyula atyával és Apolka nővérrel, 
akik sokat segítettek hitem újraéledésé- 
ben és elmélyülésében. Rajtuk keresztül 
kerültem kapcsolatba a plébániai ifjúsági 
közösséggel is. Gyakorlatilag ebben a 
közösségben "szocializálódtam" vissza 
az egyházba. 
2. Mikor és hogyan kerültél kapcsolat- 
ba először szerzetesrenddel? Legelőször 
melyiket ismerted meg? 
 
Miután lediplomáztam, Pétfürdőn 
kezdtem el tanítani a Kolping Katolikus 
Szakiskolában. Egyik kolléganőm aján- 
lotta a jezsuitákat - mivel úgy éreztem, 
hogy többet szeretnék adni Istennek - 
mint olyan rendet, akik sokat tudnak 
segíteni a hivatástisztázásban. A hat év 
alatt, amíg ott tanítottam, évente egy- 
szer elvégeztem egy nyolcnapos Szent 
Ignác-i lelkigyakorlatot. 
3. Hogyan született meg benned a 
szerzetesi hivatás? 
Igazán nem tudtam eldönteni, hogy 
inkább pap vagy szerzetes szeretnék-e 
lenni. Csak azt éreztem, tudtam, hogy 
szeretném Jézust követni és osztatlan, 
tiszta szívvel Istent szolgálni. 
4. Hogyan készül tél fel a szerzetesség- 
re? 
Hát, ami a készülődést illeti, alapve- 
tően ezt a vágyat ápoltam a szívemben. 
Tanítottam, főiskolára jártam - angol 
nyelvtanár szakra - ha tehettem naponta 
vettem részt szentmisén és imádkoztam. 
A hívás váratlanul egy szentmisében 
érkezett 2008 tavaszán. 
5. Miért ehhez a rendhez akartál tar- 
tozni, amelynek tagja lettél? Mi a rend- 
nek fő jellemző je, ki alapította, hogyan 
mutatnád be azok számára, akik nem 
ismerik? 
 
A jezsuita rendnek sokat köszönhe- 
tek. A "lelkigyakorlatok" révén egy élő 
kapcsolat született Istennel, Jézussal. 
Olyan imaformákat tanultam, amelyben 
otthon éreztem magam. Istennel meg- 
született új kapcsolatomban magamra 
és embertársaimra is új szemmel tud- 
tam tekinteni. A világot egyre inkább 
Isten teremtésének éltem meg. Mind- 
ezek miatt egyértelmű volt számomra, 
hogy a jezsuitákhoz lépjek be, amikor 
megkaptam a hívást. A rend alapítója 
Loyolai Szent Ignác számára a legfon- 
tosabb az volt, hogy Jézus társa legyen. 
Ezért imádkozott Szűz Máriához, akit 
a Társaság ma is édesanyjaként tisztel. 
Amikor 1540. szeptember 27-én Ill. Pál 
pápa jóváhagyta a rendet, az első tár- 
sak közös megegyezéssel kimondták, 
hogy Jézus társaiként Jézus Társasága 
legyen a rend neve. A jezsuiták a tár- 
sadalmi élet legkülönfélébb területein 
vannak otthon, a tudományos mun- 
kától a művészeteken át a szociális jel- 
legű tevékenységig. Egyik jellemzője a 
rendnek a határokon való megjelenés 
(országok, kultúrák, vallások határai- 
nál) olyan helyeken, ahová az egyház 
csak nehézségek árán vagy egyáltalán 
nem tud eljutni. Ezt minden egyes pápa 
kérte és kéri is a rendtől. A párbeszédre 

