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5.J 
való készség mellett a Jezsuiták másik 
jellemzője, hogy Istent keresik minden 
tevékenységükben. Szent Ignác használ- 
ja azt a kifejezést, hogy "szemlélődve 
cselekedni, cselekedve szemlélődni" 
Ez kifejezi az apostoli élet dinamikáját, 
amely csupán imádságos életből tud 
gyümölcsözően forrásozni. Még egy 
"jelmondatot" szeretnék megemlítenni: 
"Ad Maiorem Dei Gloriam" - Mindent 
Isten nagyobb dicsőségére. Az ignáci 
magis (több, jobb, inkább lat.) válik itt 
láthatóvá. Ignác nem arra törekedett és 
nem is várta el a társaitól, hogya leg- 
jobb, legszebb, a legtökéletesebb tetteket 
vigyék végbe Istenért - erre ember nem 
képes - hanem, hogy mindig csak egy 
kicsit tegyenek jobbat, többet, szebb et. 
Az emberi fejlődés természetes útját 
veszi itt figyelembe Ignác. 
6. Hogyan él egy szerzetes, hogy telik 
egy napja? 
A napirend attól függ, hogya képzés 
melyik pontján vagyok. Novíciusként - 
újoncként - ez két év jól felépített rend- 
szerét jelenti, ahol a nap jól beosztott, 
világosan strukturált, a középpontja az 
ima, ennek begyakorlása és az ignáci lel- 
kiségben való elmélyedés. A fogadalom 
után - ami egyszerű ugyan, de már örök 
- tanuló rendtagként a tanulás kerül a 
középpontba, és az imádság részeként 
tekintünk rá. Magiszterként - a filozófia 
és teológia közötti gyakorlati időszak - 
arra törekszünk, hogy az imából forrá- 
sozzon a tevékenységünk. Ez napi egy 
óra imádságot jelent, amit én igyekszem 
reggel, minden tevékenységem előtt 
elvégezni, munkát - ami számomra 
jelenleg lelkinapok, lelkigyakorlatok 
tartása, kísérése, lelkivezető kurzus - 
délután szentmisét, este pedig egy, a 
napra visszatekintő imádságot. A héten 
egyszer közös szentmise és közösségi 
est van. Fontosak a rendszeres közös- 
ségi alkalmak is (kirándulás, kultúra) 
és a csendes napok tartása. Egy évben 
egyszer egy nyolcnapos csendes lelki- 
gyakorlat elvégzése. A teológia befeje- 
zése után papszentelés jön, az első papi 
évek, ami hasonló a magisztériumhoz. 
A képzés befejező pontja a tercia, egy 
utolsó állomás az ünnepélyes örökfo- 
gadalom előtt. Ez egy kb. 7-8 hónapos 
külföldi tartózkodás, amikor a jezsuita 
~ína 1(róník,a 
Szeretettel meghívjuk azokat, akik ismerték és szerették 
Molnár M. Edit ej (angolkisasszony) szerzetesnővért, 
hogy halálának tizedik évfordulójáról 2015. szeptember 11-én 
hivatalos keretek között emlékezzünk meg. 
Ünnepségünk az Alsóvárosi temetőben 15 órakor, az Angolkisasz- 
szonyok sírboltjánál kezdődik (Veszprém, Erzsébet sétány 7.), ahol 
megemlékezünk szeretettel és hűséggel szolgáló nővértársainkról, 
majd koszorút helyezünk el a síron. Ezt követően átvonulunk a Regina 
Mundi-templomba (Iskola utca 5.), ahol megemlékezésünket 16 órakor 
szentmisével foly tat juk. A szentmisét dr. Márfi Gyula érsek mutatja be, 
közreműködik a Schola Regina kórus Rostetterné Nagy Rita vezetésével. 
Az ünnepi liturgiát követően Porga Gyula polgármester úr átadja a város 
által Molnár Edit nővérnek post hum us adományozott Pro Meritis (érdem- 
ből a város közösségéért) díjat, melyet a Congregatio Jesu (régi nevén An-I 
golkisasszonyok) szerzetesrend 
tartományfőnöknője, Knáb Judit CJ nővér vesz át. 
A szertartás végén, a templom előterében, Edit nővér emléktáblájánál 
koszorút helyezünk el. Ünnepségünk zárásaként minden kedves vendé- 
günket agapéra várjuk a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola nagytermébe. 
Hálásan köszönjük, hogy velünk ünnepelnek. 
Knáb Judit, a Congregatio Jesu tartományfőnöknője 
Kérjük, hogy részvételi szándékát szeptember 7-ig jelezze: 
06-30/913-0119. 
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"Istenért és az emberek szolgálatában" 
egy hosszabb, 30 napos lelkigyakorlat- 
ban újból ránéz az életére, a hivatására, 
az elhívás ára, szociális munkát végez 
és tanulmányozza a rendi dokumen- 
tumokat. Ezután visszatér, folytatja a 
munkáját és várja az örökfogadalom 
időpontját, amellyel végleg elköteleződik 
a Társaság iránt és a Társaság is iránta. 
7. Milyen feladatokat látsz el a renden 
belül? 
Jelenleg magiszter vagyok, a filozófiai 
képzést befejeztem és a teológiai képzés 
előtt állok. A magisztérium általában 
egy kétéves időszak. Munkám során 
rendszeresen találkozom és dolgozom 
világiakkal. Világi papokkal is kapcso- 
latban vagyok, de még nem volt velük 
közös munkám. 
8. Tartod-e a kapcsolatot a régi bará- 
tokkal vagy a Regina Mundihoz tarto- 
zókkal, veszprémiekkel? 
Néhány régi barátommal megma- 
radt a kapcsolatom. A Regina Mundi 
közösségéből inkább a Facebook-on 
látok egy-egy ismerős arcot. Imáimban 
hordozom az összes olyan kapcsolato- 
mat, ami elvezetett a jezsuitákig. 
9. Mit tanácsolnál azoknak, akikben 
ébredezik a hivatás? 
Ha valakiben ébredezik a hivatás, ak- 
kor azt érdemes ápolni, ránézni, ébren 
tartani. Mintha egy kis növényt kaptam 
volna ajándékba. Talán még nem látszik 
igazán, hogy milyen fajta, de az egyér- 
telmű, hogy vízre, tápanyagra, napfény- 
re és szerető figyelemre van szüksége. 
Ugyanígy a hivatásnál is: imádkozni kell 
érte, vele és nap, mint nap Isten elé tár- 
ni, neki felajánlani. Az is fontos, hogy 
legyen egy olyan lelkivezetőm, akiben 
megbízom. 

