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ÖKUMENIKUS IMAÓRA
"Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a szeretettel
szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább kitaszítottakat." Ferenc pápa beszéde az "Egyház és a cigányok: az evangélium hirdetése a
perifériákon" c. találkozó résztvevőihez, Vatikán, 2014. június 5.
2009. augusztus 2-ról 3-ra virradóra saját, kislétai házában, álmában
agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették tizenhárom éves
lányát. A bűncselekmény egy hat életet kioltó és tucatnyi sérültet követelő
gyilkosságsorozat utolsó epizódja volt. Az áldozatok valamennyien
cigányok voltak. Hatvanöt évvel korábban, 1944-ben ugyanezen az
egyetlen éjszakán gyilkolták meg az auschwitz-birkenaui haláltáborban
addig életben maradt több mint háromezer romát és szintit.
A Szent Egyed közösség 2015. augusztus 2., (v) este 8 órai kezdettel (a
hét órai mise után) ökumenikus imádságot tart a Jézus Szíve
templomban (Bp. VIII., Mária utca).
Az imaórát Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja vezeti.
Mindenkit hívnak a megemlékezésre!
NÉRI SZENT FÜLÖP CSK KIRÁNDULÁSA
A múlt héten a Néri Szent Fülöp Családközösség tartotta a nyári
kirándulását Ménfőcsanakon és környékén. Az öt napos táborozás során a
házasság szentsége, valamint a főbb alapértékek voltak a lelki téma. A
gyerekekkel az aktív pihenés sem maradhatott ki, így került sor a Gyirmóti
családi strandfocimeccsre, az ásványrárói sárkányhajózásra, túrára a
pannonhalmi Boldog Mór kilátóba, és sok-sok játékra és kacagásra.
Hálát adunk a Jóistennek ezért a sok élményért, amivel gazdagított
bennünket.
Üdvözlettel: Békésiné Tulipán Ágnes
EMIT – 2015
Július 7-11. között került megrendezésre a VI. Egyházmegyei Ifjúsági
Tábor, melynek jelszava: „Itt vagyok, Engem küldj!”
A Szent István Bazilika előtt gyülekeztünk kedd reggel, majd öt busznyi
vidám ifjú elindult Bodajkra, a falutáborba. Megérkezésünkkor három
altáborra osztottak minket, pirosak, zöldek, kékek csapatára. A
nyitóceremónián tábori zászlót készítettünk közösen, melyre színes
kézlenyomataink kerültek. Minden nap vendég papok, szerzetes nővérek
és szerzetesek meséltek hivatásukról, közvetlenül ismerkedhettünk velük.
Lelki feltöltődésünket a napi szentmisék, szentségimádások, Taizé-i
imádságok és énekek, valamint az Imperfektum együttes szolgálta.
Kirándultunk Székesfehérvárra, ahol megépítettük a saját EMIT
bolygónkat, kisfilmeket forgattunk, állomások át játékos feladatokban
mértük össze ügyességünket, rátermettségünket. Napjaink nagy-nagy
vidámságban teltek a reggeli zenés tornától kezdve, a sok közös játékon át.
Az utolsó este tábori élményeinket kis csoportokban feldolgoztuk és
színpadi formában be is mutattunk egymás nagy örömére.
Hazaérkezve a bazilika lépcsőjén közös énekléssel búcsúztunk el a sok új
baráttól, megígértük egymásnak, hogy három év múlva újra együtt
táborozunk.
Konrád Júlia és Sára
KOLPING nyár
Nem terveztünk hosszú nyaralást – tanulva az elmúlt évek tapasztalataiból,
hasznosabbnak ítéltük a rövidebb, de tartalmasabb közös együttlétet a
hosszúra nyúló, lazább vakációnál.
Jól számítottunk, a Józsefvárosi Kolping Család 3 napos közös nyaralása
nagyszerűen sikerült! A Pilismaróti Közösségi Házba ismerősként tértünk
vissza – pár évvel korábban lelkigyakorlaton vettünk itt részt. Jó volt
viszontlátni a hatalmas kertet, melynek fái még ebben a hőségben is hűs
árnyat adtak, az egyszerűen, de praktikusan berendezett közösségi házat, a
régi templomot, amit azóta gyönyörűen felújítottak. A plébános úr volt
egyedül, aki kicserélődött, de – milyen kicsi a világ – bár azt hittük, hogy
az ismerős Kálmán Antal atya helyett (Péterünk testvére) majd egy idegent
találunk, ehelyett Andor atya személyében másik kolpingosunk, István
ölelhette meg régi földijét, a mezőkövesdi származású Varga Andor atyát!
Rengeteget mókáztunk a három nap alatt, fürödtünk a Dunában, voltunk
Esztergomban, Párkányban, megkóstoltuk, milyen jó az eredeti
sztrapacska, de saját bográcsunkban főtt paprikás krumpli sem volt
alábbvaló! A tábortűznél a vidám danolászás mellett előkerültek életünk
nagy, komoly kérdései is. Gazdagította az élményeket Csaba kispapunk,
aki velünk töltötte ezt a három napot, reméljük, neki is emlékezetes lesz ez
a nyaralás!

Másik nyári programunk egy Budapesten nyaraló lengyel Kolping
családdal való találkozó volt. Kellemesen telt a közös városnéző hajókázás
a Dunán, a lengyel-magyar barátság tényleg működik; bár a nyelvi
korlátok némi nehézséget okoztak, a közös éneklés (a lengyelek saját
tangóharmonikást hoztak!) összehozta a két csapatot.
Blahóné Gitta
A NAGYCSERKÉSZTÁBORRÓL
Az idén a nagycserkészek tábora két napos portyával kezdődött: A
nagyobbak kenuval, a kisebbek gyalogszerrel közelítették meg az
„Olümposzt”. A nyári táborunknak ugyanis minden évben más
kerettörténete van, és idén az antik görög kultúrára esett a választásunk.
Reggelente rövid színházi előadásban volt részünk, ahol néhány beépített
ember előadott egy mitológiai történetet. Majd előállt a nap vezetője, és
elmondta, hogy a gyerekeknek milyen próbát kell kiállnia aznap. A kiállt
próbákért egy-egy gyöngyöt lehetett kapni, amit karkötőre fűzve viseltünk,
illetve a szerzett pontokért a tábor végén az őrsök édességeket
vásárolhattak.
Napjaink a táborhelyen izgalmasan teltek. Forgó rendszerben különböző
ismereteket sajátítottunk el játékosan. Átismételtük a tűzrakási, csomózási,
szerszámhasználati tudásunkat, megismertünk újabb mitológiai alakokat,
állat- és növényismereti kvízen mérhettük össze tudásunkat,
kézműveskedtünk, valamint kémiai kísérleteknek lehettünk aktív
résztvevői. Sor került még egy nagy közös kirándulásra. Néhány csoportos
játékban (méta, élő sakk, scoutball), az „olimpia” sorversenyein és egy
rohampályán is kiélhettük mozgásigényünket. A tíz nap során két pap is
ellátogatott hozzánk, hogy a természetben vehessünk részt a szentmisén.
Voltunk strandon, aztán megtanultuk a zorbát és más táncokat. És nem
maradtak el a keretmeséhez illő ételek, a gyros, a görög saláta és a görög
dinnye sem.
Az estéket többnyire tábortűz zárta, de egyszer-egyszer őrsi beszélgetés,
love-ösvény és gitározás színesítette a programot. Az utolsó este záró
szertartásán visszaidéztük eddigi táborainkat, és egy új tagunk
cserkészfogadalmat tett.
Bujk Ildi
2015 HVSZSZ KENUTÁBOR
Július 13-19-ig részt vehettünk együtt egy csodaszép kenutáborban a
Mosoni-Dunán Tóni atyával együtt. Hogy a tábor ne legyen unalmas,
elöljáróink segítségével szentekkel ismerkedtünk meg. Különösen
izgalmas volt a tábor, mert a Szegények Szolgái Lovagrend Testvérisége
gyarapodott az Arany Szív Lovagjával. Ferenc pápa azt a küldetést bízta
ránk, hogy ismerkedjünk meg a három evangéliumi tanáccsal és a tábor
alatt és utána törekedjünk arra, hogy meg tudjuk élni. A három tanács a
következő: szegénység, tisztaság, engedelmesség.
Négy alkalommal fél órás csendet is tartottunk, hogy a nap 24 órájából fél
órát tiszta szívvel az Úrral töltsünk. megismerkedtünk Szent José Sanches
del Rióval, Teréz anya, Szent XXIII. János pápa és Ferenc pápa
alázatosságával, Don Bosco, Giovanni atya és Fausztina nővér tanításával
is. Az evezés a Dunán sem volt egy könnyű dolog. Elmélkedtünk a
szegény, éhező gyerekek szenvedésén, rózsafüzért imádkoztunk és
szentmise is volt minden nap, amit Michels Antal plébános atya és Agustín
Delouvroy msp atya mutatott be. Különösen hálát szeretnék adni azért,
hogy annyi jótevővel találkoztunk a tábor során, akik meghívtak
fagylaltra, élelmiszert és gyümölcsöt ajándékoztak nekünk, de főképp
azért, hogy immár harmadik alkalommal részt vehettem a Harmadik Világ
Szegényeinek Szolgáival egy csodálatos és jó élményekkel teli táborban.
Burka Sándor
Indulónk
Tisztaság lelke, jöjj a szívembe,
Ragyogd be fényeddel lelkemet,
Őrizd meg tisztán a testemet,
Hogy egészen Jézusnak éljek!
Ref.: Jézusnak élni, csak rá figyelni,
Ez az igazi kincs!
Jézussal Járni, Vele szolgálni,
Ez az igazi kincs!
Szegénység lelke, jöjj a szívembe,
Taníts meg figyelni Istenre,
Elhagyni a földi kincseket,
Hogy egészen Jézusnak éljek!
Ref.: Jézusnak élni, csak rá figyelni,
Ez az igazi kincs!
Jézussal Járni, Vele szolgálni,
Ez az igazi kincs!
Engedelmesség, jöjj a szívembe,
Vezesd tekintetem Istenre,

Hadd legyek a szeretet eszköze,
Hogy egészen Jézusnak éljek!
Ref.: Jézusnak élni, csak rá figyelni,
Ez az igazi kincs!
Jézussal Járni, Vele szolgálni,
Ez az igazi kincs!

