
Alább olvasható Tálas Mária, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
alapítójának levele, melyet a 20 éves jubileumi ülésre írt

Tisztelt Kuratóriumi Elnök úr, kedves András,
kedves testvéreim!

Köszönettel vettem meghívó levelét a Kárpátaljai Ferences Misszió
Alapítvány fennállásának 20. évfordulója megünneplésére.

Szerzetesi elkötelezettségemb l fakadóan, az Alapítványról szóló
történeti áttekintés helyett, inkább szeretném meger síteni az alapítói
szándékot és célt, valamint számot vetni azzal a valósággal, amelyet a
Szentlélek vitt végbe az Alapítvány történetében.

Az Alapítvány a Szentlélek inspirációjára jött létre, az  m ve
emberi együttm ködésen át. Mária, az Egyház Anyja védnöksége alá lett
helyezve, az  oltalma alatt áll. (Ezt tanúsítja az I. Alapító Okirat eredeti
példányán lev  Maria Rosa Mystica embléma.) Célja: A Kárpátaljai
Ferences Misszió evangéliumi küldetésének anyagi támogatása. (Lásd I.
Alapító Okirat) Következésképpen, az Alapítvány az Egyházban Krisztus
missziós ügyét szolgálja, továbbá a testvéri szolidaritásnak eszköze. Végs
célja az Isten Országa örömhírének terjesztése (ferences missziós
küldetés), Krisztus Egyházának építése a ferences egyetemes testvériség
szellemében. E cél megvalósításában alapvet en fontos az Alapítványban
munkálkodók részér l a Szentlélek sokoldalú m ködésére való nyitottság
és az a máriás bels  magatartás, amely észreveszi a hiányt, közbenjár,
képes a Lélek m ködésére azonnal elindulni az egyedül Jó ügyében. E
lelki tartalom nélkül az Alapítvány ledegradálódik egy államilag
bejegyzett cég szintjére, amely pénzt közvetít partnerek között.
Célszer  tehát id l-id re tudatosítani ezt az egyházi spirituális jelleget,
amely:

Krisztus személyére és üzenetére mutat,
Egyházat, közösséget formál ferences szellemben.

Mi  más  segíthetné  ezt  jobban,  mint  az  éves  találkozók  alkalmával  közös
hálaadó Szentmise és az imádság.
Fontos volna továbbá a ferences kicsinység, szegénység szellemének
meg rzése, amely alapvet en a mi Urunk Jézus Krisztus és az  Szent



Anyja szegénységének követése. Ennek érdekében tartózkodni kell a
nagyság, az er , a hatalom, ideértve a médiákban, interneten való
megjelenés (hirdetés, reklám, kampány, protokoll) minden olyan
módszerét l, eszközét l, nyelvhasználattól, ami ellentétes az Alapítvány
szellemiségével, és pénzszerzést céloz meg. Helyette meglátni az embert, a
személyt, ahogy Jézus meglátta a szegény asszonyt, aki 2 fillért dobott be a
Templom-perselybe. Az Alapítvány akkor marad meg a Szentlélek uralma
alatt és m vének, ha meg rzi a máriás kicsinységet, az Istenben
„rejtettséget”, és alázattal megmarad az Úr személyének, és ügyének
kizárólagos szolgálatában.

Az elmúlt 20 év alatt az Alapítvány szervezetében több változás történt,
ezek közül fontos megemlíteni két tényt:

Az alapítói jogok gyakorlója a Ferences Világi Rend
Magyarországi Közössége lett. E kijelölés célja az volt, hogy az
FVR rködjék azon, hogy az Alapítvány szellemisége
megmaradjon, egyházi, örömhírviv . Krisztus személye körül
közösséget formáló szellemisége egyre inkább él vé váljék.
A m ködés területe: a Kárpátaljai Egyházmegye a püspök
fennhatóságával. Ez a területi kiterjesztés azt célozta meg, hogy az
Alapítvány ezzel a megoldással hitelesebben szolgálja az Isten
Országa mindenkit befogadó egyetemes jellegét, továbbá
tiszteletben tartsa az Egyház hierarchikus rendjét.

Közösen adok hálát Önökkel és minden testvéremmel, akik a
Szentlélek indítására megnyílnak szükséget szenved  testvéreik felé, és
azokkal a testvéreimmel, akikhez a küldetésük szól, s akik egyenes szívvel
megvallják szükségüket, és így megvalósul rajtuk keresztül Isten Országa.
A Fölséges Isten áldja meg minden testvéremet, és Mária az Egyház Anyja
oltalmazza ket!
Dics ség az Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
mindörökké! Ámen.

Sion Ágacskája, 2011. október 17.

       Tálas Mária
Mária-Rozália n vér


