A Társaság tevékenysége: teljeskörű börtönpasztoráció

RÉSZLET AZ ALAPSZABÁLYBÓL
----C) cikk:
A Társaság célja:
(1) A börtönökben lelkipásztori és lelkigondozói munkát végzők, valamint a börtönlelkipásztori és
lelkigondozói tevékenységet biztosítók érdekeinek képviselete és szolgálata.
(2) A keresztény kultúra és humanista értékrend, valamint az egyházak erkölcsi tanításának
terjesztése és művelése a büntetésvégrehajtásban és az utógondozásban; ezek példaértékű
bemutatása és élése a Társaság tagjai részéről.
(3) Az emberi jogokat tiszteletben tartó és személyközpontú büntetésvégrehajtási szemlélet és
gyakorlat kialakításának szolgálata.
(4) A kormányzat igazságügyi szervének, valamint a büntetésvégrehajtással, annak intézeteivel és
dolgozóival a közös munkán, egymás kölcsönös segítésén alapuló kapcsolatok kiépítése.
(5) A börtönpasztoráció ügyének az illetékes egyházi és világi hatóságok, valamint a nyilvánosság
előtti képviselete és szolgálata.
(6) A szabadult elítéltek utógondozása és életkezdésük segítése.
(7) Az alternatív büntetőbíráskodás bevezetésének elősegítése.
(8) A Társaság tevékenységének fenntartása érdekében gazdasági tevékenység folytatása a
nyereségnek a tagok közötti felosztása nélkül (non profit jelleggel).

D) cikk:
A Társaság tevékenységi köre és módszerei:
I. Börtönökben, a börtönlelkésszel együttműködve:
(1) A konkrét és közvetlen lelkipásztori munka (például: istentiszteletek, szentségek kiszolgálása, a
szentségek vételére való felkészítés, hitoktatás, egyéni lelkivezetés, a krízishelyzetekben lévő
fogvatartottakkal való beszélgetés és lelki erősítésük stb.) feltételeinek elősegítése és a bv.
intézetekkel és a börtönlelkésszel való együttes biztosítása.
(2) Börtönmissziós tevékenység végzése. Feladata eljuttatni Jézus örömhírét valamennyi fogva-tartott
és az érdeklődő bv. dolgozó számára. E tevékenysége során a Társaság börtönmissziós lapot ad ki,
továbbá missziós célú szórólapok, kiadványok és könyvek terjesztését is végzi. Biztosítani kívánja a
lelkipásztoroknak és világi kísérőiknek a bv. rendjéhez és előírásaihoz alkalmazkodó szabad
mozgását az elítéltek körében, így a zárkában (lakóhelyiségekben) való kötetlen beszélgetést,
beleértve a speciális célokat szolgáló körleteket is (pl. fogda, kórház).
(3) A keresztény-humanista értékrend terjesztése és művelése érdekében kultúrtevékenységet,
valamint nevelőmunkát kíván kifejleszteni és folytatni. Törekszik az e célt megvalósító sajátos nevelési
módszerek és tevékenységi formák kialakítására és alkalmazására.
(4) A lelki élet mélyítése érdekében imaköröket kíván létrehozni, továbbá elmélkedés és ima céljára
szolgáló kis helyiségek, valamint ökumenikus jellegű börtönkápolnák kialakítását szorgalmazza.

(5) A fogvatartottak és családjuk kapcsolattartását erősíteni törekszik. Levelező szolgálat
fenntartásával és karácsonyi csomagküldő akcióval a teljesen egyedülálló fogvatartottak részére külső
segítő kapcsolatok létrehozására törekszik. A fogvatartottak családjainak lelki támogatást kíván
nyújtani.
(6) Karitatív tevékenységével támogatni kívánja a legjobban rászorulókat.
(7) Minden fogvatartott részére, de különösen a hosszú szabadságvesztésre és életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítéltek részére hathatósabb lelkigondozás biztosításával a börtönéveknek
értelmet kíván adni, és segítséget a büntetés után a szabad életbe visszatéréshez.
(8) Az emberi jogokat tiszteletben tartó humánus büntetésvégrehajtás megvalósítása érdekében is, a
felmerülő egyéni problémák megoldásának érdekében is, szükség szerint a Társaság ajánlást tesz a
bv. intézet parancsnokának - általánosabb jelenségek esetén a bv. országos vezetésének - a
kifogásolt jelenségek kivizsgálására és a problémák megoldására.
(9) A jó együttműködés miatt a Társaság szükségesnek látja, hogy a bv. dolgozók alapképzésében és
a továbbképzésben is segítsen, mivel csak a közös célok ismeretében tudnak eredményesen
segítséget nyújtani a börtönpasztorációs munkához.
(10) A Társaság a tevékenységi körét érintő ügyekben segítséget kíván nyújtani a nemzetiségi és
külföldi fogvatartottaknak is a sajátos problémáik megoldásában.
II. Börtönön kívül:
(1) Szolgálni kívánja a börtönpasztorációs tevékenység teljes körét.
(2) Rendszeres közös lelkigyakorlatok, csendesnapok szervezése és lebonyolítása.
(3) A közvetlen börtönpasztorációt végzőknek speciális képzés és továbbképzés (kriminológia,
pszichológia, pszichoterápia, büntetésvégrehajtási ismeretek) biztosítása - e képzésben a
szakemberek felkérése és biztosítása.
(4) Közvetlen találkozók szervezésével az e munkát végzők támogatása, a tapasztalatok cseréjének
biztosítása. Ebben segítségre lehet a Jobb Lator börtönmissziós folyóirat is.
(5) Külföldi és belföldi szakirodalom biztosítása.
(6) Kapcsolatba kívánunk lépni a külföldi hasonló tevékenységet folytató társaságokkal a
tapasztalataik megismerése és adaptálása, valamint a nemzetközi munkába bekapcsolódás
érdekében.
(7) A Társaság a tevékenységi körét érintő ügyekben véleményt és javaslatot kíván formálni, illetve
tenni az illetékes egyházi, világi főhatóságok és a nyilvánosság felé is.
(8) A lehetőségeket mérlegelve a környező államok büntetésvégrehajtási intézeteiben a magyar ajkú
fogvatartottak épülésére és lelki támogatására missziós nyomtatványokat kívánunk eljuttatni.
Lehetőségeink szerint támogatni kívánjuk a környező országok hasonló szervezeteit.
(9) Céljaink elérése, serkentése érdekében pályázatokat nyújtunk be. A Társaság közhasznú
szervezetként kíván működni.
(10) Kapcsolatokat kíván kiépíteni hazai és külföldi karitatív és szociális szervezetekkel,
egyesületekkel és intézményekkel.
(11) Segíteni kívánja azokat a szabadulókat, akik meg kívánják életüket, életmódjukat változtatni,
valamint prevencióképpen a társadalom perifériáján élőket. Ennek érdekében a Társaság a következő
intézményhálózatot kívánja létrehozni:
- beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységek,
- átmeneti otthonok,
- átmeneti szállások továbbá
- magáningatlanok vásárlásával a letelepedni és gazdálkodni kívánók számára kíván életkezdési
lehetőséget biztosítani. (A vásárolt ingatlanok a Társaság vagyonát képezik.)
(12) A Társaság elő kívánja segíteni azon elítéltek rövid tartamú eltávozásra bocsátását és feltételes
szabadlábra helyezését, akiket a büntetésvégrehajtás és a büntetésvégrehajtási bíróság

magatartásuk alapján erre érdemesnek tart. Ennek érdekében lehetőségeihez mérten arra törekszik,
hogy eltávozásuk vagy feltételes szabadságuk tartamára befogadja ezeket az elítélteket a
beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységekbe.
(13) A Társaság az alternatív büntetőbíráskodás hazai bevezetését szorgalmazza. Ennek érdekében
elő kívánja segíteni olyan speciális beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységek
létrehozását, ahol az első bűnelkövető elítéltek a börtön helyett tölthetik kiszabott ítéleti idejüket. Itt
nem érvényesülne a börtönök személyiségtorzító hatása.
(14) A Társaság nonprofit jellegű gazdasági tevékenysége körébe tartoznak különösen a következők:
- mezőgazdasági termelés és értékesítés,
- kézműves és kisipari termelés és értékesítés,
- könyvek, folyóiratok kiadása és értékesítése,
- közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása szükség szerint étkeztetéssel,
- közösségi helyiségek bérbeadása,
- és minden egyéb feladatkör, amit az Elnökség elfogad.

Dr. Majzik Mátyás alapító elnök gondolatai a Mécses Szeretetszolgálatról
(átszerkesztve 2012-ben)
1. Evangelizáció hazánk valamennyi börtönében folyik, különböző szinten, különböző aktivitással. Az
országos börtönökben rendszeres hitélet alakult ki, stabil és elkötelezett gyülekezetekkel. Itt hetente
van szentmise, és a lelkipásztor mellett, az ő felügyeletével jól képzett világi munkatársak
tevékenykednek. Ők képzettségüknek megfelelő tevékenységet folytatnak és képviselik, közvetítik
viselkedésükkel, szavaikkal a keresztény értékeket és erkölcsöt. A teológiai végzettségű világiak pedig
hitoktatást, bibliamagyarázatot, szentségek vételére előkészítést, stb. végeznek. Szegeden a
börtönben római katolikus teológiai tanfolyam működött. Célja belső munkatársak nevelése és
képzése. (A Társaság egyéb képzéseket is szervez és segít, pl. főiskolai tanulmányokat az elítéltek
számára.)
2. Levelező szolgálat: olyan elítéltekkel folytatunk levelezést - a Társaság önkéntesei által - akiknek
nincs élő kapcsolattartásuk a külvilággal. Tehát a legelveszettebbekkel. Ez az egyik legnehezebb
börtönpasztorációs tevékenység. A levelezés a Társaság központján keresztül történik,
elővigyázatosságból jeligés formában, és segítő ellenőrzés, tanácsadás és a felelősség biztosítása
érdekében. A levelező szolgálat kb. 500 elítélttel tart rendszeres kapcsolatot. A levelező szolgálaton
kívül a Társaság központja maga is önállóan levelez többszáz elítélttel és a munkatársakkal, aktuális
ügyekben.
3. Utógondozás: Segítjük a szabadulás előtt álló elítélteket fontos információk nyújtásával, ügyeik
intézésével, a szabadulásuk utáni elhelyezésük előkészítésével, az ország egész területén. Ennek
érdekében különböző állami, egyházi, valamint társadalmi szervekkel, intézetekkel tartunk
kapcsolatot. Közvetlenül három ú.n. Társadalmi Rehabilitációs Otthont működtettünk: a Mécses
Tanyát (Mórahalmon), az Alsószenttamási Társadalmi Rehabilitációs Otthont (Tass közelében),
valamint a Kámi Szent József Közösséget (Vas megyében).
A szabadultak utógondozása területén a legnagyobb lehetőségünk Alsószenttamáson volt. Itt 60 ha
rét, legelő és 10 ha szántó biztosította a megélhetést. Ebben az intézményben tudtunk a szabadultak
számára egész évben munkát, élelmezést, szállást és közösséget biztosítani.
4. Könyvkiadás: Eddig 8 kötetet jelentettünk meg, közöttük az egyik (Dr. Végh
József Szégyenbélyegek c. kötete) egyetemi tankönyvvé lett nyilvánítva, és már második kiadása is
megjelent.
5. Folyóirataink: A MÉCSES, amely az elítélteknek szólt, 1999. januártól már 10. évfolyamát, a JOBB
LATOR módszertani, elméleti és lelkiségi folyóirat pedig, amely a Mécses Lelkiség lapja volt.

6. Katolikus börtönlelkipásztori szolgálatunk hatása a börtönön és a börtönpasztorációs
tevékenységen kívül
a. Imaszándékunk minden héten megjelent a katolikus és a protestáns vallási lapokban és
néhány világi lapban is.
b. A Mécses Lelkiség, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1994-ben fogadott el,
hazánban, de már határainkon túl (elsősorban Erdélyben) is terjed. A minden hónap utolsó
péntekjén tartott keresztúti ájtatosságot az elítéltekért többszáz templomban rendszeresen
imádkozzák.
c. Az ökuméné terén a Jobb Lator tiszteletét fogadtattuk el az un. történelmi protestáns
egyházakkal. Jelenleg az ökumenikus keresztúton munkálkodunk, a protestáns egyházak
támogatásával.

