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Az Imaapostolság szándéka

Július 11.

Egyetemes:

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért:
Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás
területén dolgozók becsületesen végezzék
munkájukat, és így ne a világot átszövő
igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

A szentmise olvasmányai
1. Iz 66,10-14c

Isten a próféta által bizalmat és reményt
ébreszt népében a jövő iránt.
2. Gal 6,14-18
Az egész történelemben és az egyes ember
életében a biztos remény forrása és az
egyetlen megoldás a végső cél eléréséhez
Jézus Krisztus kereszthalálának áldozata.
3. Lk 10,1-12.17-20 Jézus a 12 apostolon kívül több, mint 70
tanítványát bízza meg azzal, hogy
felkészítsék az embereket a vele való
találkozásra, de nem megszokott és bevett,
hanem gyökeresen új és szokatlan
módszereket
ajánl
nekik
küldetésük
teljesítéséhez.

A hetvenkét tanítvány
Az aratás Ura, aki minket szolgálatába fogadott, teljes
erőkifejtésre szólít fel bennünket. De egyben leveszi vállunkról
a gondot, ha mi megtettük a magunkét: az aratásról ő
kezeskedik.
Természetes erőinkkel és képességeinkkel nem jutnánk
messzire. Ebből a szempontból nézve indokolt lenne a
rezignáció. A hittel végzett ima által azonban Istentől kell
várnunk az eredményt. Az ima egymagában ugyan még senkit
sem tett boldoggá, előbb erőink naponkénti bevetésével kell
imánkat hitelessé tennünk. De a tapasztalat igazolja, hogy csak
az Istennek kikönyörgött áldás nyomán jutnak igazán érvényre
képességeink. Az ima és a munka kölcsönösen kiegészítik
egymást.
A prófétai lelkület, mely kockára teszi életét az üzenet
továbbadásáért, a jövőbe vezető utat nyitja meg a történelem
számára; míg az, aki inkább saját életét akarja biztosítani a javak
halmozása, vagy a hatalom megszerzése által, a jelent is –
magáét és másokét – bezárja.
Arra kérünk, Urunk, tölts be Szentlelkeddel minden
embert, fiatalt és öreget, hívőt és kételkedőt; a szerető lelkeket
éppúgy, mint az egyedülállókat, az örvendezőket és a
kesergőket; azokat, akik különös felelősséggel viselik Egyházad
sorsát a világban; akik az emberiség építői kívánnak lenni, - hogy
emberhez méltóbb korszaknak lehessünk remélői, amelyben az
élet a legnagyobb érték, a jót védelmezik, a szépet megőrzik, az
igazság után áhítoznak, hogy téged, mennyei Atyánkat a Fiúval
együtt mindig és mindenkor dicsérhessük. Amen.
F. Schilling

Lukács nem említi a helyet, ahonnan Jézus szétküldötte a 72 tanítványt.
Valószínű, hogy a kiindulási pont Júdea északi részén volt és innen haladtak
Jeruzsálem felé. Az Üdvözítő maga már bejárta Galilea nagy részét, az
apostolokat is ott küldte szét első körútjukra. Az örömhírt azonban el akarta
juttatni Júdea és Perea helyiségeibe is. Állandó hallgatói közül kiválasztott
hetvenkettőt - köztük lehetett az apostolok egy része is – és elküldte őket
kettesével maga előtt. Nem szükséges feltételezni, hogy Ő is mindenhova
elment, amerre ezek jártak. A kifejezés talán csak annyit jelent, hogy abba az
irányba indultak, amelyiken Ő is haladt. Jézus ajánlja nekik az imádságot az
aratás urához, hogy kísérje áldásával munkájukat. Legyenek elkészülve a
barátságtalan fogadtatásra, mert úgy küldi őket, mint bárányokat a farkasok
közé. A szelídségről ilyen környezetben sem feledkezzenek meg. Bízzanak az
isteni Gondviselésben a szegénység legyen útitársuk, ne vigyenek magukkal
felesleges dolgokat. A „Senkit se köszöntsenek” felszólítás inkább jelkép
arra, hogy útjuk legyen sietős. Csak azzal törődjenek, amiért küldték őket. A
keleti ember szeretett sokáig érdeklődni és beszélgetni, ha útján találkozott
valakivel.
Ahová betérnek, ezt a köszöntést használják: Békesség e háznak. Ha
befogadják őket, éljenek a vendégszeretettel és ne járjanak házról-házra.
Hatalmat kapnak a betegek gyógyítására és hirdetniük kell az Isten
országának közelségét. Amelyik város nem fogadja be őket, meglakol
hitetlenségéért. Lukács ide beleszövi azokat a szavakat, amelyeket Jézus a
tóparti városok ellen mondott, amikor azok tanításának hátat fordítottak.
Ebből egyesek arra következtettek, hogy a szétküldés helye most is Galilea
volt. A zsidó városok nem kerülik el a büntetést, mert a nép hitetlensége
nagyobb, mint a pogányoké. Ha Tirusban, Szidonban történtek volna csodák,
azok lakói régen bűnbocsánatot tartottak volna. Mivel a pogányokban több
a jóindulat és kevesebb kegyelemnek álltak ellen, azért az ítéleten tűrhetőbb
sorsuk lesz, mint a megátalkodott zsidóknak. Különösen sok kiváltságot
kapott Kafarnaum. Az égig magasztaltatott, de a pokolig fog lesüllyedni.
A szétküldött tanítványok nem voltak tanult emberek, nem ismerték a rabbik
módszereit, bátortalanok voltak, tehát bizalmat kellett beléjük önteni. „Aki
titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg.” Krisztus
személyét képviselik, az Ő ereje segíti őket a tanításban. A tanító egyház
szintén erre a kijelentésre építi bizalmát és tekintélyét.
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Az evangélista nem mondja meg, hogy mennyi időt vett igénybe a
tanítványok prédikálása. Eltarthatott egy-két hétig. Amikor nagyobb részük
visszatért a megbeszélt helyre, örömmel újságolták sikereiket. „Még az
ördögök is engedelmeskedtek nekünk a Te nevedért.” A Mester nem inti le
gyermekded lelkesedésüket, hanem még fokozza azt. „Nemcsak az történt,
amit ti láttatok és tapasztaltatok, hanem nagyobb dolog is. Amíg ti
odajártatok láttam a sátánt, mint villámot lebukni az égből.” Mi az értelme a
rejtélyes szavaknak? A tanítványok szétküldése előképe volt az egyház
világvégéig tartó igehirdető és megszentelő tevékenységének. Krisztus
elérte azt, hogy az emberek átveszik művét és ez a sátán uralmának
végleges megtöréséhez vezet. A kifejezést – villámként lebukni az égből –
először Izajás (14,12.) használja. A szavak elárulják, hogy mit jelent az
emberiségnek az egyház működése. Nemcsak az egyént szenteli meg,
hanem megtöri a gonosz lélek hatalmát is. Így is elképesztő az a befolyás,
amit a gonoszság titka gyakorol az emberi történelemre azzal, hogy a
hazugság és erőszak fegyvereivel uszítja a népeket. Mi lenne, ha nem állana
vele szemben a krisztusi béke és igazság? Istennek és az emberiségnek
tartozunk azzal, hogy az egyház igehirdetése és megszentelő tevékenysége
átjárja az emberiség minden rétegét. Amennyiben ez tért hódít, annyira
szorul vissza a gonoszság.
Gál Ferenc
***

Jézus tanítványainak apostoli lelkülete
Krisztus közössége a földön apostoli küldetéssel rendelkezik. Ilyen
értelemben is apostoli egyház vagyunk. Az apostoli egyház kifejezés ugyan
elsősorban azt jelenti, hogy az Úr apostolaira, köztük is mint elsőre, Péterre,
a Kősziklára építette egyházát, de azt is sugallja ez a kifejezés, hogy az
apostoli küldetés hatékonyan működik ott, ahol igazi keresztény közösség
él. Az apostoli küldetést és lelkületet különböző fokozatok szerint és
kegyelmi mérték szerint örököljük mindnyájan, akik Krisztus titokzatos
testének a tagjai vagyunk.
Az evangélium elmondja, hogy Krisztus először apostolokat választott, szám
szerint tizenkettőt. Rövidesen meghatszorozta számukat, amikor hetvenkét
tanítványt hívott meg az apostolkodó közösségbe, és előkészítő
munkásként maga előtt küldte őket a falvakba és városokba. Ellátta őket
utasításokkal, tanácsokkal munkájukra és magatartásukra vonatkozóan.
Ezek az utasítások és tanácsok nyilván ránk is vonatkoznak, legalábbis
lényegi mondanivalójukat illetően. Próbáljuk meg a mai evangélium előírásait
magunkra alkalmazni, azt tartva szemünk előtt, hogy egyenként és
közösségben apostoli küldetéssel rendelkezünk. Melyek a legfontosabb
ismertetőjegyei az apostoli lelkületnek?
1. A keresztény apostol az Isten küldötte. Isten az, aki elküldte Egyszülött
Fiát, és küld minket is Jézus Krisztus által. Az apostolkodás célkitűzéseit is
maga az Isten határozta meg. Végső célja: az Isten aratását, az eszkatont
beteljesíteni. Az apostol tehát arató munkás. Nem saját elgondolásait és
tervét teljesíti, hanem Isten tervét. Mi pedig gyakran szeretjük
apostolkodásnak nevezni saját elképzeléseink erőltetett, sőt néha erőszakos
megvalósítását. Ne feledjük, hogy a krisztusi apostolkodás Isten üdvözítő
tervének a munkálása Jézus Krisztus és az egyház által. Ebbe a munkába kell
beleállnunk, erőnket megfeszítve, az idők sürgető felhívása és feltételei
szerint.
2. Az apostol a béke és a szeretet képviselője és hirdetője nem az erőé és
hatalomé világi értelemben. A szeretet hirdetője – Jézus szavai szerint –
mindig bárány a farkasok között. De pontosan „bárány-mivoltunkban”
hirdetjük Isten békességet szerző Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Az
apostoli feladatok között az egyik legszebb dolog: a krisztusi áldozatot, a
szolgálatot, a szeretetre és a békére való „feláldozottságot” képviselni a
világban. Hitünk szerint az üdvösség szolgálata a béke szolgálata is.
Elsősorban azé a békességé, amely Isten és ember között megvalósul, s
amely alapja lehet az emberek közötti békességnek.
3. Az eredményes apostoli tevékenység mindig csak az apostoli életre
(életformára) épülhet fel, a szó legszorosabb értelmében. Másként
megfogalmazva: az apostolság (apostolkodás) nem csupán tevékenység
kérdése, sőt elsősorban nem az, hanem mindenek előtt lelkiségi kérdés: a
mai időkben is, aki apostol akar lenni, annak az apostolok Jézussal egyesült
életét kell magában kiformálnia. Érdekes, hogy amilyen feltételeket itt
megszab Jézus a hetvenkettőnek, azokat már előbb megkövetelte az
apostoloktól is (vö. Lk 9. és Mt 10. fejezet!). A feltételek között előkelő
helyet foglal el a lelki szegénység, vagyis az Isten számára lefoglalt lelkület.
Ennek a hangsúlyozása nem is nagyon feltűnő, ha meggondoljuk, hogy az
Isten országának a „belépője” is ez (vö. Lk 6,20). Az apostol igazi örömének
az oka így nem a külső eredmény, hanem a részvétel Isten országában, az
Atyától meghatározott küldetés és munka elvégzésével.
Csanád Béla
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Boldog szülők (29.)
HATODIK SEBESSÉG
Optimizmusra nevelés
„Tizennégy éves vagyok, és életemnek egy különleges
szakaszát élem” - írja egy fiú az Új Dimenziók című folyóiratnak.
„Soha nem éreztem magam ilyen összezavarodva: a
legnagyobb káosz van bennem, és nem tudom, mi történik
velem. Egy évvel ezelőttig, hallva a híreket kábítószeresek
haláláról, öngyilkosságokról stb., csodálkozva kérdeztem volna
magamban: dehát hogyan dobhatják el maguktól így az életet?
Most viszont megértettem, hogy ez lehetséges: elég csak
azokra gondolni, akik körülötted élnek és nem törődnek a te
bajaiddal, a barátokra, akiknek nem ugyanazok az igényeik, mint
neked, és lehet, hogy úgy néznek rád, mint aki nincs egészen
rendben. Vagy gondolj a titkos szerelmedre, aki még csak arra
sem méltat, hogy rád nézzen, a végén arra a következtetésre
jutsz, hogy nincs hely számodra a holnap társadalmában...”.
Tizennégy évesen ez igazán nagyon keserű következtetés.
Ma sok gyerek és fiatal számára az élet nagyon hamar felveszi
egy hermetikusan zárt páncélszekrény barátságtalan képét. Az
optimizmus pedig az a számsor, ami a kombinációt jelenti,
amelynek segítségével ki lehet nyitni ezt a páncélszekrényt.
Optimista embert nevelni korántsem azt jelenti, hogy illúziókra
neveljük őket, akik úgy élnek, mint a strucc. Az optimisták teljes
mértékben tisztában vannak vele, hogy tökéletlen világban
élnek, ahol a szeretet törékeny, a naív embereket becsapják, a
betegek pedig meghalnak. Viszont van néhány alapvető
módszerük arra, hogy megőrizzék a lelki egyensúlyukat.
Úgy gondolnak magukra, mint nagy problémamegoldókra. A
gyerekek folyamatosan akadályokkal találják szembe magukat:
ez a felnőtté válás természetes velejárója. Meg kell tanulniuk
úgy látni ezeket, mint új és új alkalmakat, amelyekben próbára
tehetik saját magukat. Valahányszor egy gyerek megpróbál
visszavonulót fújni egy próbatétel előtt, kell, hogy lássa maga
mellett a szüleit, akik segítenek neki új módszert találni arra,
hogy megoldja vagy megkerülje a problémát. A gyereknek úgy
kell felnőnie, hogy ne gondoljon a „kudarcra”.
Tudják, hogy mindig vannak alternatívák. A szülőknek meg kell
tanítaniuk, hogy amikor egy próbálkozás kudarcot vall, mindig
lehet más utat találni. Meg kell mutatniuk a gyerekeknek a
választási lehetőségek tárházát.
Előre látják a problémákat. Optimistának lenni annyi, mint
mélyen realistának lenni: várni kell a problémákat, de
ugyanakkor mindig késznek kell lenni elgondolkodni azon: „Mit
tehetek azért, hogy javítsak ezen a negatív helyzeten?” Sok
szülő egyszerűen csak felkészíti a gyereket, hogy mindig és
mindenkivel óvatosnak kell lenni. Ez a magatartás zsákutca és
csak a vakmerőséghez vagy az elbátortalanodáshoz vezet.
Elkerülik a hamis bátorításokat. A hamis bátorítás a legutolsó
dolog, amire egy gyereknek szüksége van. Legföljebb az
használhat, ha valaki azt mondja: „Jó nagy bajban vagyunk, de
ha felkötjük a nadrágunkat, akkor valahogy kikeveredhetünk
belőle.”
Emlékezzünk a „Hetedik Napra”
Az egyik legfontosabb fizikai törvény az entrópia törvénye: ha
bármilyen élő szervezetbe nem jut új energia, akkor
megkezdődik a lassú, de elkerülhetetlen széthullás. Az entrópia
törvénye az emberi kapcsolatokra is érvényes: a barátság, a
szerelem, a házasság olyan mechanizmusok, amelyek
hajlamosak elkopni, megszakadni és végül teljesen szétesni, ha
nem jutnak állandóan új energiához.
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Ez az egyes embereken belül is így működik. Vannak olyan
fiatalok is, akik lassan hervadásnak indulnak, mint egy virág,
amelyik nem kap vizet. Legtöbbször egyszerűen elfelejtették
belülről „táplálni” magukat. Azt hiszik, hogy a bennük lévő
belső hajtóerő állandó ellenőrzés nélkül is a végtelenségig
működik. De ez a gépeknél sem megy.
Az optimizmust táplálni kell: új és új hozzávalók kellenek,
valamint egy „keverőgép” az agyban, hogy állandóan jól átmeg átkeverjük a dolgokat.
Don Bosco szerint a kápolna az a hely, amely élet- és szellemi
energiát bocsát ki magából, amire a gyerekeknek és a
fiataloknak szükségük van.
A szülőknek sem szabad elfelejteniük, hogy működésben
tartsanak bizonyos energiaforrásokat, oly módon, hogy azokkal
feltöltsék a lelkesedés akkumulátorait. A sajátjukat és a
gyerekeikét is, ha nem akarják őket idő előtt hervadni látni.
Reményben gazdag emberek társaságát keresni. Az elsők és
legfontosabbak maguk a szülők. A gyerekeknek elsősorban
bátorításra van szükségük, és arra, hogy olyan környezetben
nőjenek föl, ami pozitív ingerekben gazdag.
Gondosan táplálni a lelket. A legrosszabb dolog, ami
megtörténhet, hogy elveszíti a lelkierejét. De a lélek lendülete
szép lassan eltűnik azokban a családokban is, ahol nem szánnak
időt arra, hogy a hitről olvassanak és beszélgessenek, és főleg
arra, hogy együtt imádkozzanak.
Megváltoztatni bizonyos szokásokat. Van egy család, amelynek
tagjai úgy találták, hogy estéik egyre monotonabbá válnak.
Ezért elhatározták, hogy minden este kikapcsolják egy órára a
televíziót, és azt az időt hangos olvasással töltik. A gyerekek az
olvasás és a beszélgetés segítségével tanulnak meg
gondolkodni. Az elmélkedés sok fiatal számára ismeretlen
terület. Akiknek eltesped az agyuk, azok a végén csak ösztöneik
alapján hozzák meg döntéseiket.
Megtanulni kedvesen és megbocsátóan szeretni. A gyerekeket
arra kell vezetni, hogy megismerjék a hála ízét: meg kell
tanulniuk köszönetet mondani. Don Bosco mindig gondosan
megszervezte az „elismerés ünnepét”.
Meglátni a szépet, megtanulni rácsodálkozni a dolgokra,
élvezni azt, amink van. Az igazi optimisták azokra a dolgokra
koncentrálnak, amijük van, és így nem marad idejük a
szomorúságra okot adó dolgokkal foglalkozni. Egy olyan
családban, amely nagy nehézségekkel küzdött, az édesanya
nagyon erős üzenetet közvetített a gyerekeinek: „A csillagokat
csak sötétben lehet meglátni.” A gyerekek soha nem felejtették
el ezt az üzenetet, felnőttkorukban is mindig emlékeztek rá.
Ne rugdossuk egymást szellemileg. Vannak olyan emberek, akik
a katasztrófákból élnek: akár egy „mozgó híradó”, minden
pillanatban csak a rosszat és a bajt látják, mindenre
képtelennek, alkalmatlannak és mindenben bűnösnek látják
magukat. A gyerekeket pedig a bizalomra kell nevelni: bízzanak
önmagukban és a jövőben is.
Emlékezzünk a „hetedik napra”. A családon belül az ünnepek, a
névnapokkal, a születésnapokkal, a házassági évfordulókkal
együtt legyenek az öröm pillanatai. „Az lenne a jó, ha
mindenkinek meglenne a saját különleges napja” - mondta
mindig egy édesanya.
Hallgassunk zenét, sétáljunk, nevessünk gyakran. És kezdjük
pozitívan a napot, akkor is, ha nehéznek ígérkezik. Mint az a jó
szalézi, aki minden reggel kitárta az ablakot, teleszívta a tüdejét
friss levegővel és így kiáltott: „Ezt a napot az Úr szerezte,
ujjongjunk és örüljünk benne!” (117. Zsoltár)
(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero
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Vasárnapi jegyzet
Prohászka hatása
Az idén ért az a megtiszteltetés, hogy fórumon
Prohászka Ottokár természetszemléletéről beszélhettem.
Szobránál a kertben (Központi Szeminárium) amíg a kegyelet
virágait elhelyeztük, az tért vissza emlékezetemben, amit már
néhányszor megírtak: kiknek a költészete teljesedett-virágzott
az ő hatására. A Pilis alatt Sík Sándor mondhatta el azt, amit
érzett itt, a püspök által is kedvelt helyen s írt le értesülvén
haláláról 1927-ben. „...legelsősorban az egész ember mint
jelenség lett számomra életem legdöntőbb élményévé a
magamra eszmélés, a belső felszabadulás, az egyetemes
kitágulás felé...” - így vallott naplójegyzetében. A magasságok
felé Prohászka esszékötet gondolat-sora igazít el a két élet- és
fénykereső, ezt kiéneklő művész ars poeticajáról: „Világosság
kell, mely kigyúl (...) Nekem nem az est, hanem a reggel kell,
mely az élet ösztönösségével lüktessen bennem s tettre
cselekvésre serkentsen. Így érzem hát, hogy eleven napraforgó
vagyok, a napnak a virága...”
A piarista költőtárs értve-érezve Prohászka írásainak
mélységes költészetét, 1935-ben, egyik előadásában visszautalt
a 25 évvel korábbi tanulmányára, amelyben ezt olvasni: „A
forma oldaláról tekintve Prohászka költészetét két sajátság
teszi egyénivé és páratlanná. Az egyik képeinek,
szimbólumainak
kápráztató
gazdagsága,
eredetisége,
plasztikája, érzéki ereje. A másik az a közelebbről alig
elemezhető óriási lendület, a belső áradásnak az a sodró
hatalma, amely ellenállhatatlanul ragad nála és a természeti
erőknek, a forrásnak, a szélnek, az esőnek, a magas helyek
faltöréseinek, a szüntelen patakzásnak, a végtelen elnyúlásnak
érzését kelti.” Ez utóbbi részletet talán legpregnánsabban Sík
saját mátrai verseivel igazolja, a prohászkai hatást, melyeket
érdemes azoknak is számba venni, olvasni, akik nyaranta az
északi hegyekben járva Mátraszentimrén (ahol szobra is van)
meglelik Sík Sándor szellemi nyomait, például a templom falán
elhelyezett emléktáblán...
Persze Sík Sándor életművén kívül a fehérvári püspök
hatását jól érezni Harsányi Lajos, a pécsi Kocsis László, Puszta
Sándor, Mécs László s más eddig számon alig tartott keresztény
eszmeiségű író, költő írásaiban.
A kevésbé hangsúlyozott Prohászka hatás Reményik
Sándor evangélikus költő életében a legmeghatározóbb - kora
ifjúságától kezdve. Mai üzenet, amit írt: „Nem vagyok távolról
sem sziklaszilárd, pozitív hitű lélek, azonban vívódásokon és
vergődéseken keresztül lelkem és költészetem valahogy mégis
mindég az abszolutba, az Istenségbe igyekezett öntudatlanul,
sőt néha akaratom ellenére is kapcsolódni.”
Megdöbbentőnek (költői leleményként zseniálisnak)
mondhatjuk Reményik a püspök halálára írt versét:
„A halál aznap azt súgta neki:
A szószéken ma nem állsz egyedül,
A szószéken ma én állok veled
És amikor legjobban tündököl,
Elmetszem szavad aranyfonalát.
Ő visszanézett napsugár-szemével
A néma szónok éjsötét szemébe:
jól van halál, ma ketten prédikálunk De harmadiknak Isten is beszél.”
Tóth Sándor
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2017
júniusában online adománygyűjtést hirdetett közel-keleti
keresztény testvéreink megsegítésére. A gyűjtés elsődleges
célja az volt, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a
keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni
korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik
újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.
Az MKPK a gyűjtés eredményeként 500 000 USD összegű
támogatást juttatott el a bagdadi apostoli nunciatúrán keresztül
a rászorulóknak. Louis Raphaël Sako káld katolikus pátriárka
tájékoztatása szerint – a hátráltató körülmények után –
elkezdődhetett a lerombolt lakóházak felújítása az iraki Batnaya
városában.
Az anyagi támogatás nemcsak konkrét segítséget jelent az
elüldözött családok számára, hanem a keresztény közösség
testvéri szolidaritásának kifejeződése is. Alapja annak a
reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára
is előkészíti a jövőt és a békét.
Budapest, 2019. július 2.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia tájékoztatja közösségének tagjait, hogy július
és augusztus hónapban csak délelőttönként lesz irodai
ügyfélfogadás. Hétfőtől péntekig 8-12 óra között fogadják
bármilyen ügy intézésével kapcsolatban a híveket a plébániai
irodán (Dóm tér 15.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nyári nyitvatartással várja a közösség tagjait a Szent József
jezsuita templomigazgatóság. Az irodai ügyintézés júliusban és
augusztusban hétfőn, szerdán és pénteken 11-12 óra között
lehetséges. Személyes ügyekben, vagy, betegellátás kérése
esetén a 06-30/465-7557-es telefonszám hívható.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hármas partnerségben: a temesvári Bartók Béla Elméleti
Líceum, a Szórvány Alapítvány és a szegedi Katház Nonprofit
Kft. közös gondozásában megkezdődött a Határon átnyúló
képzési központok című projekt (ROHU 374). A 30 hónapig tartó
projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban
résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.
A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása 1.078.788,40
euro, melyhez mindhárom partner önrésszel is hozzájárul, így a
projekt teljes költségvetése 1.269.162,83 euro.
A pályázat célja a határon átnyúló munkaerő mobilitás növelése,
a munkaerő-piaci határokon átnyúló hozzáférésének javítása, a
foglalkoztatási lehetőségek növelése, valamint a határ-régió
fejlesztése.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Követlek téged, bárhová mész!” (Lk 9,57) mottóval július 18–
24. között kerül sor a XII. Ferences Biciklitúrára.
A Főcze I. Bonaventúra dévai ferences szerzetes által szervezett
FerBiT résztvevői a Csíksomlyó – Segesvár – Gyulafehérvár – Déva
– Máriaradna útvonalon kerekeznek. A biciklisek Máriaradnáról
autóbusszal térhetnek haza, a kerékpárokat pedig erre a célra
felszerelt autók fogják hazaszállítani.
A részvételi díj 50 lej, mely az étkezés, a szállás, a csomagszállítás
és a hazautazás költségeit foglalja magában. A szervezők 17.
életévüket betöltött jelentkezőket várnak. Jelentkezni július 10-ig
a www.ferbit.ro oldalon, vagy a biciklistak@gmail.com e-mail
címen, illetve a +40-741-940-171-es telefonszámon lehet.
(Ferences Sajtószolgálat)
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Az idei Ars Sacra Fesztivál szeptember 14-22. között kerül
megrendezésre.
Az Ars Sacra Alapítvány évről évre az ország minden pontjáról
várja a történelmi egyházak, valamint a kulturális élet szereplőit és
képviselőit, hogy az európai kultúra szakrális értékeit felmutatva
kapcsolódjanak be a tíz napon át tartó, „Legyetek mindnyájan
egy!” (Jn 17,21) mottóval meghirdetett rendezvénysorozatba.
A határidőig beérkező programok helyet kapnak a
Papagenomagazin Ars Sacra-különszámában, mely országosan 35
ezer példányban jelenik meg. Az EFFE Label-díjas fesztivál
programkínálatához
online,
tizenegy
(zene,
irodalom,
képzőművészet stb.) műfaji kategóriában lehet csatlakozni.
A kulturális programsorozatra július 15-ig lehet jelentkezni
programokkal, melyet az Ars-sacra.hu weboldalra kell feltölteni.
Az Ars Sacra Fesztivál egyházi fővédnöke Erdő Péter bíboros,
prímás, világi fővédnöke pedig Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége.
(Ars Sacra Alapítvány)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hittel az egyetemen (HEGY) címmel összegyetemi gólyatábort
szerveznek keresztény egyetemisták augusztus 7-11. között
Esztergomban. A táborban eltöltött idő alatt a fiatalok
megismerhetik leendő, hasonló értékrendű évfolyamtársaikat,
valamint az egyetemeken működő keresztény közösségeket. Az
országos tábor programján sportversenyek, borkóstoló és közös
zenés-táncos est szerepel. Az esemény kiemelt üzenete: a hitélet
természetes és lényeges része az életnek. A jelentkezéseket a
http://golyatabor.egylelk.com/checkin oldalon várják a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15 és 20 év közötti férfiakat hívnak és várnak az augusztus 16. és 18.
között rendezendő Pusztai Napokra, a Szeged-Csanádi Egyházmegye
hivatásgondozó programjára. Az alkalom az ópusztaszeri Magyarok
Nagyasszonya Plébánián (Tóhajlat utca 138.) lesz, ahol mély
hitélményekre, a hiteles keresztény férfiak (papok és családosok)
tanúságtételére és komoly témákra számíthatnak az érdeklődők.
Jelentkezni Kovács Zoltán atyánál a kovacs725@gmail.com e-mail
címen vagy a +36-70/332-8187-es telefonszámon lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Gál Ferenc Főiskola hitéleti szakjaira augusztus 27-ig fogadják a
jelentkezéseket, akár állami ösztöndíjas, akár költségtérítéses
képzésekre, melyekre intézményi felvételivel lehet bejutni. Várják
a szegedi Dóm téri Teológiai Karon – valamint egyes szakokon a
szarvasi és a gyulai karokon is – azokat az érettségizetteket vagy
diplomásokat, akik elkötelezettek a katolikus teológiai
tanulmányok, a hitoktatói, az egyházi és szociális hivatások, a
tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt. A teológia,
katekéta, hittanár, keresztény egyház- és művelődéstörténet,
pasztorális-karitász szakokra a GFF szegedi honlapján is elérhető
jelentkezési lapot kell benyújtani.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Gál Ferenc Főiskola posztgraduális képzéseire diplomások
jelentkezhetnek augusztus 27-ig. A hallgatói jogviszonyt jelentő,
újabb oklevéllel záruló levelező szakok költségtérítésesek. A szegedi
és a gyulai képzési helyszíneken a 2 féléves Iskolai szociális munka, a
3 féléves Egészségfejlesztő mentálhigiéné, a 4 féléves Mentálhigiéné
az óvodában, iskolában pedagógus szakvizsgás szakirányú
továbbképzésekre várják a jelentkezőket a GFF szegedi honlapján is
elérhető tájékoztatás szerint.
Kiadja a Glattfelder Alapítvány
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