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FÓRUM
TAHYNÉ KOVÁCS ÁGNES

Lélekemelés az ifjúság és a család 

szolgálatában – avagy egy őszinte és hatékony 

válasz az egyén és a család válságára

„A házasság és a család olyan kincsei a köz jónak, amelyek nem csupán formális elismerést,
 hanem valódi társadalmi támogatást is igényelnek, 

hiszen azon intézmények eg yikéről van szó, amelyek a társadalmat belülről építik,
 stabilitást és alapvető támaszt nyújtva a személyek túlnyomó többségének.”

Köztudott, sokak által, sokféleképpen megfogalmazott tény, hogy napjainkban 
válságban van a család. A család és ezzel összefüggésben az egyén is.
2011 a család éve, ahogy 1994 is az volt, amikor II. János Pál pápa a családokhoz 
címzett levelében a következőképpen fogalmazott az egyház útjáról a családok 
megszólításában:

„[…] egy olyan általános, mégis különleges út, mely egyetlen és megismételhetet-
len, mint ahogyan megismételhetetlen minden ember; olyan út, melytől az emberi 
lét nem képes elszakadni. Az ember ugyanis rendes körülmények között családban 
jön a világra, s mondhatjuk, hogy emberi létéhez szüksége van a családra. Ha a 
család hiányzik, a világra jövő személyben fájdalmas hiány támad, mely teherként 
kíséri egész életét. Az Egyház aggódó gondoskodással áll az ilyen helyzetben élők 
mellett, mert jól ismeri a család alapvető szerepét. Az Egyház tudja, hogy rendes 
körülmények között az ember családból indul, hogy egy új családot alapítva töltse 
be élethivatását. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy egyedül marad, a család marad az 
ember egzisztenciális szintjén az az alapvető közösség, melybe közeli és áttételes 
társas kapcsolatainak gyökerei nyúlnak. Véletlen-e, hogy az »emberi család« kifeje-
zéssel a földön élő összes emberre is tudunk utalni? A család forrása az a szeretet, 
mellyel a Teremtő átöleli a teremtett világot…”

Világunk pedig forr. Átláthatatlan politikai és hatalmi harcok, szegénység, éhín-
ség, természeti katasztrófák és az ember által előidézett hatalmas pusztítás jellem-
zi napjainkat, amelynek során a Teremtőtől ajándékba kapott Földet is kizsákmá-
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nyoljuk. A globális, megoldásra váró problémák mellett – amelyek a fenntartható 
fejlődést célozzák – a nemzet szintjén is érezhető szociális-társadalmi gondokkal, 
kihívásokkal kell szembesülnünk. 

Az egyén válsága egybeesik a család és a társadalom válságával is. A kiútkeresés 
már a kamaszoknál is számtalan módon megtapasztalható. A felnőtt társadalom 
tagjai pedig sokszor egészen meglepő módon nagy bizalommal az ezotériában ke-
resik lelkük éhségének csillapítását. A különböző kétes ígéretű energiák és ezote-
rikus csodákba menekülés egy olyan pótlék az embereknek, amellyel valós lelki 
Isten-kereső éhségüket próbálják időlegesen csillapítani. (De miért pont ezzel? – 
kérdezzük joggal. A legtöbb ilyen érdeklődésű ember maga sem tudja, de talán 
azért, mert fi zetni kell érte, és mert az ezotériában nincs felelősségre vonás.)

Egy olyan társadalomban, ahol vallásszabadság van, gondolhatnánk, hogy talán 
könnyebb az erkölcsi lelki megújulást, felemelkedést előidézni.

Hazánkban is, ahol a keresztény kultúrának évezredes hagyománya van, a tár-
sadalmi gyógyír megtalálását vagy helyesebben mondva újra-rátalálását az egyház 
tagjainak kötelessége elősegíteni.

Nehéz azonban azokat a csatornákat megtalálni, amelyeken eljuthatunk a fi a-
talokhoz, az édesanyákhoz és édesapákhoz, a családokhoz. A gondokkal küzdő 
ifjúsághoz a maga nyelvén kell közvetíteni Isten szeretetének üzenetét.

A Szép Szeretet Nővéreiről elnevezett rend születése

A forró Szicíliában született egy katolikus női rend, amely a szeretet szolgálatát és 
terjesztését tekinti legfőbb céljának. Nevük a „Suore del bell’amore” jelentése a 
„Szép szeretet nővérei”. A rendet 1994. december 18-án alapította a rend vezetője, 
Nunziella Scopaleiti nővér, Salvatore Pappalardo kardinális-püspökkel együtt.

Nunziella nővér Szicíliában, Messinában született 1948. június 22-én. Gyermek-
korát emberi értékekben gazdag családi környezetben töltötte. Édesapja egy péksé-
get alapított és vezetett Messinában, amely még ma is áll. Édesanyja Mamma Lilla, 
élete végéig támogatta tevékenységét, és a rend többi tagját is. Sokszor írt levelet, 
verseket leányának, amelyben lelki vezetést, erősítést adott. A rend a mai napig 
nagy tisztelettel éli meg Mamma Lilla halálának évfordulóját július 10-ét, amikor 
fi atalok adják elő színdarab illetve musical formájában Nunziella nővér életét és a 
rend születésének történetét, amiben Mamma Lilla olyan nagy szerepet játszott.

Nunziella nővérre ifjúságában egy ferences szerzetes szellemisége gyakorolt 
nagy hatást. Történelmi és fi lozófi ai tanulmányokat folytatott Messinában. Diplo-
mamunkáját 1971. június 21-én kitűnő eredménnyel védte. Életét áthatotta a szép-
ség és jóság keresésén keresztül a legfőbb igazság megismerésére való törekvés. 
Tanulmányaiban felismerte, hogy a legfőbb szépség és jóság maga az Isten. Ezután 
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kötelezte el magát a szerzetesi életnek és a „La Santa Famiglia di Bordeux” tagja 
lett. Mindig érezték elöljárói és rendtársai is, hogy különleges karizmával rendelke-
zik. 1992 decemberétől 1994 júliusáig Kanadába küldték, hogy kiforrja magát, mi 
is lesz nélküle a rá bízott nővérek közösségéből, illetve, milyen élethivatás vár reá, 
személyesen. Innen kapta a meghívást, II. János Pál pápától, hogy létrehozza az új 
rendet, kezdetben a korábbi, olaszországi és németországi nővérekből. 

Castaneában, családja kicsi, meghitt és csodás kerttel megáldott nyári házacská-
jában és annak pergolája alatt írta meg 9 nap és 9 éjszaka alatt Nunziella nővér a 
rend spirituális megalapozását, valamint a rend szabályzatát.

A lelki tevékenység célja a szeretet tökéletesítése, ennek három területe: a Szent-
háromság tisztelet, Szűz Mária tisztelete és az Evangélium megélésének segítése a 
családokban, a mindennapi emberi kapcsolatokban.

A rend spiritualitásáról

A katolikus hitéletben kiemelkedő spiritualitásuk, amelynek lényege a Szenthárom-
ság tisztelete. A tanításuk szerint a test, a lélek és a szellem hármas egységet alkot, 
amely egység, akárcsak a Szentháromság, elválaszthatatlan. Az ember egyaránt 
kell, hogy mindhármat ápolja, nevelje, táplálja, erősítse. Ezen gondolat alapja, hogy 
Urunk Jézus is, bár Isten, mégis emberként testet öltött és a test, lélek és szellem 
hármas egységét ezáltal megszentelte.

A Szentháromság elsődleges tiszteletét egészíti ki rögtön másodikként Szűz Má-
ria tisztelete, amely abban nyilvánul meg, hogy a nővérek példaképpen követik, va-
lamint segítik, hogy a családok egységének építésében is Mária példája álljon a család 
előtt, szeretetben, türelemben, alázatban, istenhitben, reményben és legfőképpen az 
anyaság megélésében. „Az anyaság titok és csoda”, ahogy a nővérek tartják.

Az Assisi Szent Ferenc által alapított ferences renddel együtt közös és egyben 
legfontosabb célja a Suore del bell’amore rend tagjainak az ifjúság, a fi atalság pasz-
torálása, tanítása. Céljuk segíteni a fi atalokat abban, hogy élethivatásukat türelem-
mel megtalálják. Kolostoraikban hosszúhétvégéken bentlakásos lelkigyakorlattal 
nyújtanak támaszt, függetlenül attól, hogy valaki egyházi vagy világi hivatást keres. 
Emellett szabadidős, személyiségépítő tevékenységeket kínálnak a kíváncsi fi ata-
loknak, mint a különböző hangszerek megismerése, azon való játék, sport tevé-
kenységek, kézműves foglalkozások, színjátszás, énekkar.

Szicíliában Capo D’Orlandoban ma már olyan családok vannak, ahol a szülők 
szinte a nővéreknél nevelkedtek és most az ő gyermekeik is a nővérek szerető nagy 
családjának boldog tagjai.

A szerzetes nővérek munkáját világiak segítik nagy számban, ők mindannyian a 
nagy nemzetközi család tagjai, hiszen céljaik közösek.
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Közösségeik

A kezdetben más szerzetesrend tagjaiból létrehozott rendnek ma már sok fi atal 
tagja is van, többek között olyanok is, akik a szerzetesrenddel civilek útján kerültek 
kapcsolatba. 

A mai napig bezárólag összesen nyolc közösség tevékenykedik két ország, 
Olaszország és Németország területén. Palermoban, Cataniában, Zafferanában, 
Nasoban, Messinában, San Cipriano d’Aversában, Altarelloban és Münchenben 
van közösségük.

Nasoban az egykori kármelita kolostort állították helyre és kapták meg haszná-
latra, sok-sok leanderrel, fenséges panorámával Capo D’Orlando tengerpartjára és 
a hegyekre. 

A nővérek csodás vendéglátók, a granitájuk hamisíthatatlan, könnyedek és a sza-
badok. Pedig, ahogy mesélték, sokuknak okozott családi konfl iktust a döntés, hogy 
belépnek a rendbe. Bár szerzetesrendről van szó, nem élnek a társadalomtól elzár-
tan, hivatásukból adódóan jelen vannak a társadalomban, mint a kovász, amely 
megkeleszti a kenyeret, terjesztik a hitet, reményt és a szeretetet.

A hit kovásza, mely a társadalmat, családot, eg yént megmentheti

Választ adnak ezek a nővérek arra a szociális-társadalmi éhségre, amely a családok 
széthullását, az anyák elmagányosodását, a gyermekek hit nélkül való felnevelke-
dését jelenti.

„A kor azonban, melyben élünk, úgy tűnik, a családot két generációra korlá-
tozza. Ez leggyakrabban, főként a nagy városokban, a lakáskörülmények miatt 
adódik. Néha azonban meggyőzően hirdetik, hogy több generáció együttléte aka-
dályozza a család bensőségét és nagyon nehézzé teszi az életet. De nem éppen ez 
a mi korunk leggyengébb pontja? Napjaink családjaiban kevés az emberi élet. Hiányza-
nak a személyek, akikkel meg lehetne teremteni és osztani a közjót; a jó ugyanis 
természete szerint igényli, hogy létrehozzák és megosszák másokkal: »bonum est 
diffusivum sui«, ’a jó ki akar áradni’. Minél inkább közkincs a jó, annál inkább saját 
is: Enyém – tiéd – miénk. Ez a létezés belső logikája, ha a jóban, az igazságban és a 
szeretetben létezik. Ha az ember ismeri és követi ezt a logikát, léte valóban őszinte 
ajándékká válik.”

Ezen szerzetes nővérek áldásos tevékenységén keresztül is „az Egyház arra tanít 
minket, hogy tiszteljük és mozdítsuk előre az egy férfi  és egy nő közötti felbontha-
tatlan házasság csodálatos valóságát, amely ráadásul a család eredete. Ezért ennek 
az intézménynek az elismerése és támogatása az egyik legnagyobb szolgálat, mely-
lyel a közjóhoz és az emberek, valamint a társadalmak igaz fejlődéséhez hozzájá-
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rulhatunk, valamint a legjobb garancia arra, hogy biztosítsuk az emberi személy 
méltóságát, egyenlőségét és szabadságát.”

A rend honlapja: http://www.suorebellamore.it/

Kolostorudvar Nasoban.




