
Itt vagyok – engem küldj 

2015. november – 1. rész 

Kedves Schönstatt Családom! 

 

Nagy ünnepre készülünk: 2016. július 8-án Erdő Péter bíboros a budapesti Szent István 

Bazilikában pappá szenteli Csermák Pétert. Az első schönstatti atya saját sorainkból – egy 

esemény tele reménnyel és jövővel. 

Felkérést kaptam, hogy az erre való készületként – egy kilenced keretében – minden 

hónapban írjak Önöknek egy-egy gondolatsort. Szívesen teszek eleget e kívánságnak. 

 

Amikor X. Pius pápát, aki egyszerű körülmények közül származott, pápává választották, 

édesanyja így szólt hozzá: „Ha én nem hordtam volna méltósággal a jegygyűrűmet, akkor te 

sem hordhatnád most méltósággal a te pápai gyűrűdet.” 

 

Egy egyszerű olasz asszonynak e szavai mélyen megmutatják a 

Krisztus követésére való meghívások különböző útjai közötti 

összefüggést. Krisztus követésének útján a keresztény házasságra 

és keresztény családközösségre való hivatás szoros 

összefüggésben van a szűzi életre való hivatásokkal. 

 

Nagyon hálás vagyok, hogy a magyar Schönstatt Mozgalomban 

sok keresztény házas és családos hivatást kaptunk ajándékba – legyen szó akár az apostoli 

körről, általánosságban a családligáról, a családszövetségről vagy a nőkkel és a férfiakkal 

kapcsolatos munkáról. 

Azért is nagyon hálás vagyok, hogy a mozgalmunkból szűzi hivatások is születtek. 

 

Péter az első, és ezért az ő pappá szentelésének van egy szimbolikus jelentése is.  

 

 
Bíró László püspök atya diakónussá szenteli Csermák Pétert 2014 májusában Schönstattban 

 

A diakónusszentelési mise végén a szülei iránt érzett háláját megrendítően foglalta szavakba. 

Köszönjük Péternek, hogy – hasonló finom hallással, mint Izajás próféta – meghallotta Isten 

hívását, és nagylelkűen igent mondott rá: 

Itt vagyok – engem küldj! 



Hogy egy ilyen nagy igen sok kicsi igent és nemet foglal magába, azt Péter hivatásának sok 

évig tartó útján már megtapasztalta. 

 

Néhány nappal ezelőtt Péter a tartományfőnökével, Theo Breitinger atyával együtt 

személyesen találkozhatott Erdő Péter bíborossal, hogy a júliusi papszentelés részleteit 

megbeszéljék. A találkozó 2015. november 16-ra lett kijelölve – éppen Kentenich atya 130. 

születésnapjára. Péter szentelési miséje pedig 2016. július 8-án 18 órakor lesz a Szent István 

Bazilikában, ugyanazon a napon, mint Kentenich atyáé volt (1910. július 8.). 

Ez engem személy szerint nagyon megérintett, annál is inkább, mivel eredetileg másnapra 

tervezték. Ezzel Péternek a küldetésre kimondott igenje rezonál Kentenich atya igenjével – 

különleges jel, hogy Péter részesülhet Kentenich atya karizmájából. 

 

Kentenich atya a küldetésre kimondott igenjét halálos 

komolysággal foglalta bele az „Adsum-imába” (Adsum=Itt 

vagyok! Igen, készen állok!). 

 

„Anya, Te vezetted ugyan eddig a gyerekeidet az 

Üdvözítőhöz, de a tevékenységed folytatásához és 

befejezéséhez igényled a mi tudatos és mindenoldalon 

mélyreható együttműködésünket. Ne engedd ki a tieidet 

addig a nyílt tengerre, amíg ezt a munkát az eszközeid által 

némileg le nem zárták! 

E célból a rendelkezésedre állok mindennel, ami vagyok és 

amim van. 

    Ha a munkámat akarod: Adsum! 

    Ha az összes lelki erőm lassú elvérzését akarod:Adsum! 

    Ha a halálomat akarod: Adsum! 

De gondoskodj arról, hogy mindazok, akiket nekem adtál, 

szeressék az Üdvözítőt, és megtanuljanak Érte élni és halni.” 

 

A teljes odaadásra való hasonló készség csendül meg a mi magyar boldogunk, Salkaházi Sára 

(1899-1944) szavaiban. Szerzetesnőként és a Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos 

Szövetsége nemzeti igazgatójaként életének az volt a jelmondata: Itt vagyok – engem küldj! 

 

A negyvenes években a zsidóüldözés nehéz időszakában kb. 100 zsidó 

életét mentette meg. Ebben a nagyon veszélyes időszakban a szívében 

indítást érzett arra, hogy elmondja az „Odaadás imáját”. Ebben 

felajánlotta önmagát a közösség áldozati adományaként azért, hogy a 

nővértársai életét megkíméljék. 

És valóban: 1944. december 27-én agyonlőtték a nyilasok, de a 

nővértársai mind a nemzeti szocialista, mind a kommunista uralom alatt 

megmenekültek. 

 

Kedves Schönstatt Családom! Kérjük az Ég felé imakönyv szavaival, hogy Isten Salkaházi 

Sára és Kentenich atya példája és közbenjárása által ébresszen hivatásokat nálunk 

Magyarországon és a mozgalmunkban, és különleges módon áldja meg Pétert hivatásának 

útján. 

Küldesz majd olyan hivatásokat nekünk, 

kik országodért adják magukat velünk, 

munkát küldesz, gazdag áldást, 

aléltságunkhoz teszed mindenhatóságod. 



Hogy saját hivatásunk útját utóízleljék, szeretnék Önöknek néhány szempontot adni:  

 

 

Az életem – egy kaland 

 Milyen próbákat álltam már ki? 

 Mik állnak még előttem? 

 Ki vagy mi erősít engem? 

 Merre tartok? 

 Mit szeretne nekem Isten mindezekkel 

mondani? 

 

 

Örömben és hálával járom Önökkel együtt az utat, és szívből köszöntöm Önöket 

 

Gertrúd-Mária nővér 

 


