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„A legfontosabb földi érték az ember”

Prohászka Ottokár: Élet igéi (II. köt. 25.o.)
„Kérdéseimmel és kételyeimmel, melyekre nincs felelet, le kell borulnom a jászol elé.
Meg kell csókolnom annak a kis Krisztusnak lábait; ezek a lábak fogják taposni az igazság ösvényeit; meg kell csókolnom az arcát, ez arc Isten látásának a tükre; bele kell mélyednem szemeibe, ezekből a szemekből az Istenben boldog léleknek a sugara sugárzik
elém. 0 isteni Megváltóm! értem én azt, hogy éjben születtél. Születtél éjben, mert napot
akartál, születtél sötétségben, mert világosságot hoztál.... Mi mindnyájan az Istennek
kezéből élünk, minket az Isten lehelete éltet, napja melegít; ha kegyelme nincs velünk,
lépten-nyomon ott kandikál és leselkedik a halál; minden perc egy halál.”
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Köszöntő

Az AQUILA Párt által szerkesztett magazint tart a kezében kedves
olvasó. Kérjük, lapozza át; kellemes karácsony előtti időtöltést kínálunk és
ebből az első bemutatkozó számból ki fog derülni, hogy mit is akar az
AQUILA Párt.

Isten Sasai, mi, „AQUILÁ”-sok bemutatkozunk

23 éves múltunk van. Egy katolikus hittancsoportból nőttünk ki, és
a mai napig a vezetőnk az akkor hittanárunk, Vargáné Márta.
Mindig hűek voltunk és maradunk a katolikus hitünkhöz. Mi, akik
az AQUILA Pártot alapítottuk, Istennek, templomban, pap előtt fogadalmat tettünk egy szigorúbb keresztényi életre, melyet alapszabályban rögzítettünk és betartunk. Ez szerzetesi fogadalomhoz hasonló, csak a világban élünk, de mindenünk Jézus Krisztus. Nálunk a szeretet dominál, a
hazugságért pedig kizárás jár a keresztény közösségünkből. Mégsem Egyház által küldött, vagy vezetett párt vagyunk, mert valószínűleg Istennek
nem elégséges az, ahogyan mai szinten a megváltó, világmentő tevékenységét képviselik. Így minket noszogatott elmélkedésekben, hogy lépjünk,
mentsük meg hazánkat, tegyük újra a szeretet, a kereszténység, az emberség országává. Mi ezt eléggé nehezen, de felvállaltuk. Segítő szentünk
Avilai Szent Teréz, aki a lelki anyánk. Az Ő elmélkedő/szemlélődő módszere szerint élünk, így vagyunk Istennel szoros kapcsolatban. Minket csak

Isten irányít, nekünk Ő a legfőbb valóság.

Kérjük a kedves Olvasót, akarjon minket jobban megismerni. Személyesen is szívesen látjuk a XXII. kerület, Zakariás József u. 3 alatt (Előzetes
bejelentkezés alapján.) Kérdezzen, győződjön meg saját szemivel, kik vagyunk mi,
az Isten Sasai.
AQP / PM
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Szatmári Szilárda

Kórházi betegek karácsonya
AQP tagjai már 14 éve járnak be a
Szent Imre kórházba idős betegeket látogatni. Tapasztalhattam, milyen rossz az,
ha egy ember az ünnepeket kénytelen a
kórházban eltölteni.
Egyik karácsonyi látogatáskor beléptem egy 3 ágyas kórterembe és
egy kedves, idős hölgy ágyához fordultam. Önkénytelenül is vonzotta a
tekintetemet, mert körbe volt véve, szó szerint a fal kitapétázva az unokák,
gyerekek fényképeivel, asztalkáján ajándékok, és volt még egy kis karácsonyfája is. Fájlalta, hogy nem lehet együtt családjával, pedig ilyenkor sokan összejönnek, és szeretetben töltik az ünnepeket. Közben imádkoztunk
is az egész terem betegeivel közösen. Ezután egy kis meglepetés ajándékot
adtunk át Nekik, aminek természetesen nagyon örültek. Ez egy szívmelengető élmény volt. Amikor a következő kórterembe mentünk át, egy magányos, szomorkás arcú idős néni fogadott. Nem voltak látogatók, ajándékok,
étel-ital, képek, semmi...
Beszélgetni kezdtünk, és lassan, percek múltán felvidult az arca.
Bíztatva mondtam Neki, hogy Jézus mindig a szívében van, tehát soha
sincs egyedül. Csendesen, áhítattal elmondtunk egy imát, a végére a mi kis
apró ajándékunknak -, ami egy Szent Családot ábrázoló kis képecske és
szaloncukor volt - felbecsülhetetlen értéke lett. Kíváncsian, nagy örömmel
vette a kezébe, hát mégiscsak kap ajándékot! Valaki gondolt rá is, és kedvesen, szeretettel adja Neki. Ez az utóbbi élmény, ha lehet, még jobban megérintette a szívemet! Úgy érzem, az emberek nagyon éheznek a Szeretetre
és jó Isten eszközeként adni, az Ő Fényét közvetítve világítani, besugározni
a fájdalmakban, szenvedésben és magányban beszürkült lelkeket. Hálásan
köszönöm Jézusom, hogy szolgálhatlak!
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Márkus Edit és Pável Márta

Betekintés az AQUILA életébe
A sok-sok év alatt (23 év) rengeteg csodás, megható, humoros, szomorú, elgondolkoztató dolog történt velünk. Közösségünkben humor, életkedv és kölcsönös szeretet van, mely mindenen át tud segíteni minket. Budafokon van a központunk, és Szolnok közelében vidéken, ahol nyaranta és
lelki-gyakorlataink idején élünk. A gyerekeket nem számítva 30-an vagyunk
szigorú életet élők, de ha a tágabb kört nézzük, a dupláját is eléri ez a létszám. Budafok és vidéki életünk egy tengely, ami mentén mozgunk. Mi, sasok mindig csak dolgozunk. Vidéken az a hír járja rólunk; megjönnek cso-

portostól, kiugrálnak a kocsikból, futnak dolgozni, majd egy nap múlva
visszaugranak és futnak vissza, közben minden épül, szépül. Igen, ez így

van, akinek nincs pénze, annak - ha haladni akar, - nagyon kell dolgoznia,
mi így is példát mutatunk. Soha nem siránkozunk, mindig megtaláljuk Isten
segítségével a megoldást, és soha nem vagyunk restek tevékenykedni. Sok
munkánk van, sokat dolgoztunk mire elértük, hogy nyaralóhelyünkön öszszesen 35 ember számára legyen szállás. Nagyszerű hely a Szolnok és környéke, más világ, nagyon jól lehet pihenni, nyaralni is: közel van a szolnoki
piac, a strand, az augusztus 20-i tűzijátékával stb.. Nagyon harmonikus érzés itt élni. Közel a természet, esténként szinte betakarnak a csillagok, nincs
hőség a nyári éjszakákon sem, tiszta a levegő, érzem az orromban a levágott
fű illatát. Kis gyerekeinket alig látjuk (12 gyerek), csak evéskor kerülnek elő,
mert olyan sok dolguk akad a nagy mezőkön, kertekben, csapatokba verődve, vidáman kacagva játszanak egész nap. Marci unokám, amikor kicsi volt,
azt hitte, hogy mi, a többiek – a közösség tagjai – itt lakunk, s megdöbbenve
tapasztalta egy őszi leutazáskor, hogy nincs ott senki. Kifutva a mezőre nem
hitt a szemének, széttárta kicsi kezeit és szinte zokogva azt mondta; „látod,
nincsenek itt, elment mind”. Megvigasztaltuk nem mentek el, Budapesten
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laknak, ott megláthatod őket,
és ide is visszajönnek. Nagy
nehezen vigasztalódott meg,
nos, ennyire együvé nőttek a
nagyon és a kicsik.
Nagy tevékenységünkben egy évvel ezelőtt befejeztük
a templomunk építését, melynek története egy külön kis
fejezetet érdemel (melyről a következő

számban írni fogunk, most csak egy képet
közlünk).

Amit a képen látnak az
sok csodával, fordulattal,
pénztelenséggel és nagylelkűséggel, hatalmas erővel készült
el.
Pável Márta:

Kis történet az emberi jóságról
Egy régi barátnőm, Ágnes, (60-on túl) nagyon beteg, épp a rákot
győzi le, a sugárzás tönkretette a csontjait, kezelésekre jár. Őszinte tisztelettel és megdöbbenve nézem, mit kibír egy ember. Soha nem zúgolódik a
sorsa felett, végtelen türelemmel és jósággal megáldott lény. Többször is
előfordult már, de a napokban megint csak könnyeket csalt a szemembe.
Véletlenül megtudtam, a napokban az utcán nagyon elesett, úgy hogy alig
tudott felállni. Miért, mit csináltál, hol voltál? - kérdeztem. Ő:- Hát elvittem
egy mozgássérültet a kocsimmal, hogy karácsonyra be tudjon vásárolni, és
míg cipeltem a cuccait úgy estem el. Ilyen ember is van, hála az Istennek!
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Riport az AQUILA Párt alapító elnökével, a lelki-vezetővel
Szakálos Gizella kérdez

A kérdéseket feltevő is AQUILA tag, alapító tag az
AQP-ban. A lelki vezetőt/elnököt – aki Pável Márta
néven sokat publikál és most írja 3. könyvét – 21
éve ismeri.

Sz.G.: Márta, igazából Varga Péter Miklósné a hivatalos neved, miért hasz-

nálod írásaidnál a lánykorit?

VM:- Ez az eredeti, amit írok, ezért csak én és nem a családom felel. De nem
rossz név a lánykori nevem, mert rövidebb is.
Sz.G: Mióta tanítasz? Miért teszed ezt a sokszor hálátlan feladatot?
V.M.: 24 éve tanítok, már a teológia végzése közben is tanítottam. Rájöttem,
sokféleképpen lehet segíteni, de egyik sem olyan gyümölcsöző, mint amikor
az ember maga mondja ki a végső konklúziót, maga jön rá mi az életére a
megoldás. Én pedig nem teszek többet, mint elviszem a lovat a vízig, hogy
igyon, maximum egy kicsit ütögetem, hogy tegye, de mást nem tudunk
tenni (mondta nevetve).

Sz.G.:Mit remélsz, mit fogsz elérni?

V.M. Jó kérdés! Magam semmit sem érhetek el Isten nélkül. Ebből fakad az
is, hogy mit remélek. Szerencsére Isten mindig csak rövid időkre enged a
terveibe betekintést, így nem rémiszt halálra azzal, hogy mit akar velem,
vagy az AQUILA-val. Talán jobb is, mert biztosan annyira félnénk, hogy
leblokkolnánk. Nem remélek, nem várok azon kívül semmit, hogy legyen
meg az Isten akarata. Azt látom, hogy nagyon elégedetlen az Úr az országgal, az erkölcsiséggel, a farizeusi önteltséggel, a politikai sötétséggel, az általános korrupt fertőzöttséggel stb.. Ezt nem akarja, ez ellen tennünk kell,
ezért lett az AQP is. Lássuk be, Isten nélkül semmik vagyunk, így csak
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azt remélhetjük, amit Ő megenged és jónak lát. Nézd, szabad-akarat van,
magam /és Ti is/, mindent megteszünk, amit Isten kíván, de hogy ezt a nép
meg akarja-e hallani, vagy dühödten ellenünk fordul, azt nem tudom, és
nem a mi dolgunk. Innentől moshatjuk a kezeinket, mi nem veszíthetünk,
élünk úgy, ahogyan eddig Isten békéjében. Mi szóltunk, mi elmondtuk, és
ennyi.

Sz.G.: Milyen végzettségeid vannak, hol tanultál, ez is biztosan érdekli az
embereket.
V.M. Úgy indultam, hogy patikában voltam asszisztens, de közben elvégeztem a gyógyszerkiadó szakasszisztensi képzést. A sok építkezés miatt lebetegedve a gerincemmel elmentem dolgozni az OSSKI-ba. Ott sokat tanulhattam. Munka mellett tanulva végeztem a Pázmány Péter A/E hittudományi karán hittanárként (közben jártan a nappali teológiára is egy ideig).Emellett analitikai és később radiopharmakológia szakasszisztensi végzettséget is szereztem, valamint egy-egy évet jártam a politológiára és a
költségvetési ellenőri szakra is. A többi kis tanfolyamról nem érdemes beszélni.

Sz.G. Innen lehet, hogy sok mindenhez értesz, és sok mindenről tudsz beszélni. Kérdésem: szerinted katolikus keresztény ez az ország?

V.M. (Szomorúan nevet), hát a mai 10-15% körüli arányával, nem mondhatnám. És ez a tragédia, ha azt, amit Isten mondott, parancsolt, betartanánk, nem lenne semmi gond. De az ember nagyon okosnak véli magát,
ami nem marad következmény nélkül. Sokat kell tennünk, hogy ismét dominánssá legyen a hit.

Sz.G.: Honnan a humorod és rendkívüli nagy mozgékonyságod, erőd?

V.M. Honnan, nem mástól, mint Istentől! Szerintem a humortalan embertől félni kell, mert túl komolyan veszi magát. Sokkal többre lennék képes,
ha a testem nem hagyna néha cserben, lélekben azonban dübörgök, de ezt
is Istennek köszönhetem.
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Márkus Edit:

Karácsony

Hosszas gondolkodás után, hogy mi
is a karácsony, egyfajta önvizsgálatba mentem át, lehangoló eredményt kaptam. Mert
ha a futkosásokra, bevásárlásra, takarításra,
főzésre-sütésre és ajándékbeszerző körutakra gondolok, az én karácsonyom is tucat
terméknek minősül. Sajnos van ilyen része is. Ha még jobban kutatok az
emlékeimben, szerencsére felvillan egy-két aranyos gyermekkori történet,
mikor Mártával és a többiekkel műsort készítettünk az éjféli mise előtt. Játszottunk színdarabban (hozzátenném, hogy egy ideges anyukát alakítottam, és sokan megdicsértek,
milyen jól beleéltem magam…), szavaltunk karácsonyi verseket, felolvastunk megható
szövegrészleteket.
Felnőttként már megfásultunk, nem szerepelünk misztérium játékokban, nem osztogatunk az utcán ajándékokat, mint régebben, hanem
beesünk az éjféli misére, és a felénél már magunkhoz is térünk, és igazából
talán azt is várjuk, hogy vége legyen. Ha itt kellene mérlegelnünk, ez a december 24. is olyan, mint a többi rohanós nap. Amikor azonban vége van a
misének, az a pillanat érkezik el, amiért érdemes volt az egész készülődést
végigcsinálni. Mert akkor éjjel, végre csak együtt az AQUILA közösség elvonul és elmélkedve időt szánunk; hogy kötetlenül csak Jézusra, a Világosság
földre érkeztére, és a Szűzanyára figyelhessünk. Végre hagyjuk, hogy szóhoz
jusson a Szent család, hogy velük mélyen átérezzük, amit Ők akarnak nekünk mondani, hogy lehessünk formák nélkül szabadon! És akkor tudom,
hogy ez az igazi karácsony, hogy ezt mindenkinek érezni kellene, hogy nincs
egyedül karácsony éjjelén, mert van egy láthatatlan, de annál hatalmasabb
erő, ami védi, óvja, szereti őt, akár hajléktalan, akár elhagyatott, akár szenvedő beteg. Az Isten ünnepe ez, amely legyőzi a sötétséget.
Boldog Ünnepet!
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Pável Márta:

Az AQUILA szemlélődése Szűzanya és többi nő feladatáról
Szűz Máriát láttam. Előbb áldott állapotban kezét maga előtt összefonva állt, majd kezei közül kinőtt Jézus, aki egyre nagyobb lett, és széttárta
kezeit felénk.
Jézus mutatott néhány nőt, akiknek a
keze ugyanúgy maguk előtt volt, mint Sz.
Máriának. Magamban kissé felháborodtam,
hogy jön össze Szűzanyával a többi földi nő?
Persze ez Jézus Krisztust nem érdekelte, tovább mutatta, hogy a nők, amikor gyereket
kapnak (szülnek, tanítanak, nevelnek, örökbe
fogadnak stb.) akkor az egy nagy feladat,
mert ők is Isten lelkének egy darabkájával
foglalkoznak, mert minden ember az élő Isten
lelkét is magában hordozza. Jézus mutatta,

hogy minden nőnek kötelessége lenne olyan gyereket nevelni, aki a Szűzanya kezében lévő Jézus felé fordul, felismeri, elfogadja, és neki él. Ha egy

nő a reá bízott lélekkel ezt eléri, akkor teljesítette a földi feladatát. Ez elképesztő volt, de tudom, igaz. A nőnek az Istenre irányítás a feladata.
Kérdeztem Jézus Krisztust, hogy a férfinak mi a feladta? Jézus mutatta Szt. Józsefet. - Pontosan az a feladata, amit ő tett! – mondta – Szótlanul, hűségesen, csendesen, nem hivalkodva megteremteni mindent, ami
ehhez a neveléshez kell, szeretni és egyben tartania a családot, ez a férfi
feladata.
Köszönjük Uram, hogy így tanítasz minket.

Kérés! Ha Ön, kedves olvasó úgy gondolja, hogy ezzel a lélekkel folytatott párttevékenység elfogadható Önnek, és módja van rá, adományokkal és erkölcsileg is támogasson minket, hogy meg tudjuk valósítani az Istentől ránk osztott feladatokat. Mi is szegények vagyunk. Köszönjük. Honlap: www.aquilapart.hu
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Kaiser Andrea:

Tanítás és tűzoltás

Az AQUILA Pártot megelőző egyesület tanáraiként önkéntes munkában tanítást és korrepetálást végeztünk minden iskolai tantárgyból több
mint 13 éven keresztül, amit jelenleg is folytatunk. Nyelvvizsgára, felvételire
és nem utolsósorban pótvizsgákra készítettünk fel diákokat és felnőtteket
egyaránt. Nagy számban érkeztek a tanulók hetente kb. 130-140 fő.
Tudják, hogy miért kell egy jó korrepetáló tanárnak egyszerre jó
tűzoltónak lennie és értenie a lángok felélesztéséhez?
Sokféle diákkal volt dolgunk, mindenki más okból jött, de egy közös
volt bennük, általában vészhelyzet volt, azonnali segítség, tűzoltás kellett
ahhoz, hogy valaki megmeneküljön a bukástól, vagy éppen sikerüljön egy
másnapi dolgozata. Rövid idő alatt kell behoznunk azt, amit az iskolában
nem sikerült.
Jó volt látni azt, hogy a személyes foglalkozás során, vagy néhány
fős csoportokban, hogyan sajátítják el egyre jobban a tananyagot, hogy
múlik el a gyermekek szorongása, félelme az iskolai számonkéréstől, mert
egyre több mindent értettek meg.
Furcsa ellentmondásnak tűnhet, de amikor „eloltottuk a tüzet“, neki is kezdhettünk a felélesztésének, mivel teljesen egyetértünk Galileo Galilei egyik mondásával: „A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni,

hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.“

Emlékezetes számomra egy gimnazista lány története, aki elég nehéz körülmények között élt egy szétesett családban, ahol a családtagok
nem törődtek egymással. Sokszor és szorgalmasan járt matekórára, hármasról négyesre javított a jegyén, és egyik órán szomorúan mellékesen
megjegyezte, hogy írt egy ötös dolgozatot. Megdicsértük és kérdeztük tőle,
hogy akkor mégis miért ilyen szomorú? Azt mondta, hogy azért, mert otthon is mondta, de nem érdekelt senkit.
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Marton Janka:

Gyermekeink karácsonya

Minden héten egyszer, szerdán gyermekeink, kisebbek-nagyobbak egyegy csoportban összegyűlnek együtt tanulni hitet, erkölcsös életet és elmélyülést. S mikor múlt héten végignéztem rajtuk (mint az orgonasípok: 4 évestől a
14 évesig), az jutott eszembe, ők egy kiterjesztett karácsonyt élnek.
Két évtizeddel ezelőtt még mi, mostani szülők gyűltünk hetente össze
gyerekként, és az ünnep előtti időszakban Márta kezdettől fogva arra tanított
bennünket, hogy az Istengyermek születésnapján, az Ő ünnepén, ne mi várjuk
el az ajándékokat, hanem tudjunk mi ajándékozni. Ahogy Edit is írja, éveken át
színdarabbal készültünk az éjjeli szentmise előtt, hogy meglepjük a templomba
térőket. Majd nagyobbakká válva már azokra is gondoltunk, akik nem tudnak
eljönni és ajándékokkal mi mentünk el hozzájuk. Majd lassan, mire felnőttünk,
az életformánkká vált a másokra gondolás és embertársaink segítése, nem csak
az ünnepek alatt, hanem egész éven át. A mi gyermekeink pedig már ebbe nőnek bele. Ebbe a kiterjesztett karácsonyba, amikor minden nap van alkalom
arra, hogy adjunk a másiknak és felismerjük az Istengyermeket a másik ember
szemében. Gyerekeink napról napra látják, ahogy tanítunk és látják, ahogy mi
is tanulunk, nyitottan a fejlődésre. Velünk vannak, amikor vidéken műveljük a
földjeinket, és együtt tanuljuk, amit dédszüleink még tudtak, hogyan kell termővé varázsolni a kerteket. Megélik velünk a munka fáradtságát és a tevékenység gyümölcsének örömét, miközben ők is közösséggé kovácsolódnak. Megtapasztalják, hogy számíthatunk egymásra, hogy számíthatnak ránk. Tapasztalják, ahogy teszünk másokért, és tudva, hogy a legjobb nevelés a példamutatás,
tevékenységeinkbe igyekszünk belevonni őket. És megtapasztalják azt is, hogy
nem csak az ünnepi Betlehemnél, de minden nap oda lehet bújni Jézushoz.
A jelenlétük pedig minket is figyelmeztet egész éven át: hogy merjünk
lélekben gyermeknek lenni, akik Isten lelki ajándékait csodálkozó, nyitott szívvel, karácsonyi örömmel fogadják. S a szeretetbe vetett bizalmat gyermeki lelkülettel merjük továbbajándékozni, ahogy a fenyőn meggyújtott csillagszórók
is ezerfele szórják a fényes szikrát.
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Riport egy társunkkal, aki egyedül neveli kislányát, Terézkét.
(K.Enikőt faggatom, aki Erdélyből jött át, és velünk tartott.)

R. Mióta vagy az AQUILA közösségével?
Enikő: 2004 óta, tehát kb. 8 éve.
R.:Miért csatlakoztál a SAS-okhoz? Mit láttál meg bennünk?
Enikő: Nem a Sasokhoz, hanem köztetek elmélkedésben valóban az élő Istent
láttam meg. Voltak ateista korszakaim is, de akkor, mikor nálatok találkoztam
az Istennel, tudtam, hogy ennek vége, és itt a helyem, megtaláltam, amit kerestem.
R: Mik a terveid, milyen országról álmodsz?
Enikő: Egy élhető, békés országról, ahol szeretet uralkodik; talán ez az Isten
Országa?
R. Milyennek tartod az AQUILA-s életet, tud-e segíteni a többi embernek?
Enikő: Nehéz és minőségi élet ez, ettől jobbat nem tudok. Ez erőt ad a nehéz
percekben, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek tudna segíteni, ha hagynák.
Tönkrement a házasságom, Isten és a ti segítségetek nélkül nem éltem volna túl.

R. Mit üzensz karácsonyra az embereknek?

Enikő hosszan gondolkozva válaszolt: Legyen Isten valóban jelen a napjaikban,
mert csak így lesz igazi az életük.
Riporter; Boldog karácsonyt Enikő és Terézke, de úgy is lesz, mert éjjel is együtt
leszünk Veletek is.
R./PM.
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Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja át másnak, hiszen
díjmentes a lap, köszönjük!
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