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ERDŐ PÉTER BÍBOROS PASKAI LÁSZLÓRA EMLÉKEZIK
Megrendülten értesültünk Paskai László bíboros úr haláláról. Nehéz
években vezette az Esztergomi, majd az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyét, olyan időszakban, amikor megváltozott az ország és az
egyház egész élete. Ez az az időszak, amikor a rendszerváltozással új
intézményes lehetőségek nyíltak az egyházak előtt is, amikor hazatért
Mindszenty bíboros úr, és újratemették Esztergomban. Ez az időszak,
amikor kétszer is pápalátogatásra került sor Magyarországon: először
1991-ben, aztán 1996-ban. Ez az időszak, amikor rengeteg új egyházi
intézmény kezdhette meg ismét a munkáját. Olyan idők voltak azok,
amelyek mindenkitől állóképességet, nyitottságot, új ötleteket kívántak.
Olyan személyes tulajdonságokat kívántak, amelyek valóban
különlegesek. Paskai bíboros úr egyébként tanárként, filozófiatanáromként
is emlékezetes és kedves személyisége volt a felnövekvő papi nemzedékek
történetének. Szemináriumi elöljárói munkájában éppen úgy, mint tanári
tevékenységben, azt hiszem, nagyon sok szép emléket hagyott sokakban.
Paskai László bíboros a hit embere volt, a legfontosabbnak tartotta az
egyházmegye életében az Oltáriszentség és a Szűzanya tiszteletét. Minden
elsőcsütörtökön és -szombaton közös imádságot tartott a papi és szerzetesi
hivatásokért, a magyar ifjúságért és a családokért. Különösen szívén
viselte a kárpátaljai misszió ügyét.
Nagyon kedves és közvetlen volt a nyugalomba vonulása után is. A papok
nagyon szerették, részt vett az egyházmegye közös eseményeiben,
méltósággal és szeretettel viselte az évek terhét, a fokozódó betegségek
terheit is. Amikor tudtuk ugyan, hogy már súlyosan megromlott az
egészsége, mégis váratlanul ért bennünket halálának a híre. Szeretettel
őrizzük az emlékét, imádkozunk érte mindannyian: egyházmegyénk és a
magyar egyház számára a gyásznak, az együtt érző szeretetnek és az
emlékezésnek az alkalma lesz 22-én (szo) délelőtt fél 11-kor az
esztergomi bazilikában bíboros prímásunk temetése.
GYÓGYÍTÓ ÖNISMERET
Testi, lelki fájdalmak esetén megváltozik önértékelésünk, szenvedés révén
másként éljük át a külvilágot is. Koncentráció-zavarok, fáradékonyság,
alvászavar, teljesítmény csökkenés léphet fel. Az ember testisége mögött
lelki és szellemi (ill. energetikai) beágyazottságának helyreállítása
is fontos. Az önismeret növeli a fájdalomtűrő képességet, erősíti az immunrendszert, az önbizalmat és az önbecsülést, kreatívabbá tesz, új
viselkedési mintákat adhat. Döntéseink meghatározzák jellemünk, és meghatározzák sorsunkat is. A tréning segíti a fájdalmak testi-lelki-szellemi
hátterének megismerését és korrigálását, az egészség hármas egységének
helyreállítását.
Hely: a templomunk emeleti közösségi terme
Vezeti: dr. Takách Gáspár és Michels Antal plébános
Időpont: szeptember 8-tól kedd esti mise után ¾ 6 órakor.
ŐSSZEL ISMÉT PÁZMÁNY SZENIOR EGYETEM
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghirdeti a Szenior Egyetem
őszi szemeszterét Budapesten.
A kurzusok címei és napjai: Kedd: Az álmodó ember – a vallás, a
tudomány és a művészet álomértelmezéseiről (interdiszciplináris), Szerda:
Az oltárok művészete – az antikvitástól a 21. századig (művészettörténet),
Pszichológiáról nem csak fiataloknak (pszichológia), Csütörtök: Európai
drámatörténet (irodalomtörténet), Magyarország és a Habsburgok
(történelemtudomány), Politikai ideológiák (politológia).
Az első előadásokat szeptember 29-én, 30-án és október 1-én tartják. A
kurzusok december közepén fejeződnek be.
Az őszi szemeszter keretében minden héten a már megszokott
időpontokban (szerdán vagy csütörtökön) 17.00–18.30 között kerül majd
sorra egy-egy tudományági kurzus 10–11 előadása. A tavaszi félévben
nagy népszerűségnek örvendő interdiszciplináris (több tudományágat
felölelő) kurzust szeptemberben is folytatják külön előadásnapon
(kedden).
A budapesti előadások helyszíne: a PPKE BTK Budapest, VIII. kerület,
Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti Sophianum épülete.
A kurzusokra szeptember 18-ig lehet beiratkozni. A beiratkozás részletes
tudnivalói a honlapon megtalálhatók. Egy kurzus részvételi díja 5000Ft; az
előadások napijeggyel is látogathatók.MK
CIVIL ÉS VALLÁSKÖZI EGYEZTETŐ FÓRUM
12-én (sze) a Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet közösségi termében
találkozott 12 szervezet. Fele-fele arányban civil ill. vallási (egyházi)
szervezetek képviselői, vezetői ismerték meg egymást és egymás

szociális tevékenységét.
A menekült-kérdés páratlan társadalmi összefogást igénylő kérdéseket vet
fel hazánkban. Civil és egyházi szervezetek a kezdetektől végeznek segítő
szolgálatot. A menekültek növekvő száma, az őket övező, sokszor generált
ellenszenv, a tél közelsége sürgetővé tette a segítő munka átgondolását.
Megszületett egy igény civil és egyházi részről is, hogy a Józsefvárosban
és környékén végzett munkát összehangolják, megismerjék egymás
tevékenységét, tapasztalatcserével és közös megoldáskereséssel
hatékonyabbá tegyék a szolgálatot.
Négy különböző területet került a tapasztalatcsere, és a közös
megoldáskeresés középpontjába.
1. Információcsere, annak könnyebb áramlása a hatékonyabb segítés,
munkaszervezés érdekében. A segítő szervezetek egymást kiegészítve
szeretnék a gyorsabb megoldásokat megtalálni – nyelvi szolgálat, jogi
szabályozás újdonságainak megosztása, orvosi és pedagógiai ellátás közös
támogatása az igények és lehetőségek nyitottabb áramlásának előterében.
A Szent Egyed Közösség, a Segítsünk Együtt a Menekülteknek Csoport és
az Ibn Khaldún Alapítvány a Bicskén és Fóton élő menekült gye rekek
pedagógia segítésének tapasztalatait egyeztette több szempontból. A
Segítsünk Együtt a Menekülteknek Csoport.
2. A legfontosabb speciálisan közös civil-egyházi feladatként nevezték
meg az érzékenyítést, a negatív sztereotípiák felszámolásában végzendő
ismeretterjesztő
és
pasztorális
tevékenységet.
Előadásokkal,
szóróanyagokkal, igehírdetés részeként tanúságtétellel, lakossági
fórumokon való megszólalásokkal szervezetten és közösen szeretnék
érzékenyíteni a társadalmat, közösségeik közelebbi és távolabbi tagjait. Ez
a tevékenység a találkozás lezárása után azonnal megkezdődött,
bevezetése elindult a gyakorlatban. A Józsefvárosi Katolikus Plébánia a
hétvégén már meghívta a Szent Egyed Közösség tagjait az érzékenyítés
első lépéseként a személyes tapasztalatokról beszélni, a későbbiekben civil
szervezeteket is szeretnének meghívni.
3. Adománygyűjtés, éjszakáztatás, a téli időszak speciális feladatainak
körvonalazása, fizikai ellátás (étkeztetés, zuhanyzás, mosás). A hidegre
való berendezkedés szervezése is megkezdődött a találkozó után, a helyi
Evangélikus Egyházközség és egy éjszakáztató civil csoport, a KluBéla
közös megoldás felé tart.
4. A menekültek pszichés ellátása, személyes odafordulás, vallási
gyakorlat segítése is közös feladat, de a menekülteket segítők
pszichés/lelki támogatása is. Mindez hatékonyabban működhet a
tapasztalatok szabad áramlásával, közös tervezéssel, megvalósítással. Ibn
Khaldún Alapítvány képviselői a speciálisan muszlim segítés és segítéselfogadási szemléletről osztott meg tapasztalatokat, a Máltai Lovagrend
képviselője a segítés elfogadásának vallási szempontjairól beszélt, a Szent
Egyed Közösség pedig a személyes odafordulást hangsúlyozta.
A téma szerteágazó legitim megközelítései közül a résztvevők igyekeztek
a segítés momentumára koncentrálni. Egyikük egy Sieger Köderfestménnyel ábrázolta ezt a szemléletet. A kép a Jézust és az őt segítő
Cirenei Simont ábrázolja. Ketten fognak a keresztből egy részt, két arc és
két fát tartó hatalmas kéz látszik a képen. Segítésük hasonló ehhez a
mozzanathoz: Cirenei Simon egy rövid szakaszon, - tehát nem végig, nem
a szenvedő helyett, nem forradalommal, nem eldobva, nem másnak adva,
nem átvéve - hanem csak egy darabon és vele viszi a terhet.
A civil és vallási szervezetek összehangolt szolgálat-szervezése új
tagokkal bővülve folytatódik. Az egyik résztvevő a menekültektől kapott
ajándékként értékelte a szervezetek párbeszédét és összefogásukat egy, a
menekültek segítésén túlmutató civil-vallásközi szociális együttműködés
kezdetének látja. Vass Szilvi
CSERKÉSZCSAPATUNK
11-15. között öt napot töltött a minden évben megszervezett
kiscserkésztáborban, aminek ebben az évben a Mátra és a Cserhát
között elterülő kis község, Tar adott helyet.
23 7-11 éves gyerkőcöt táboroztatott 12 vezető. A tábort a Pán Péter c.
mese alapján terveztük meg, tehát a gyerekek nem Tarra, hanem
Sohaországba érkeztek, a táborparancsnok pedig nem Formanek Dénes,
hanem Pán Péter volt. Minden nap szórakoztató programokon vettek részt
a gyerekek, aminek valamilyen - a meséhez kapcsolódó - célja volt. Így
például a szerdai kiránduláson egy palackban talált térképen tündérporral
jelölt útvonalat követtünk, melynek végén megtaláltuk a kincset, egy vekkert, melynek segítségével elijeszthettük a gaz Hook kapitányt.
Csütörtök délelőtt Tóni atya lelki feltöltődés céljával szentmisét tartott nekünk, majd a gyerekekkel az ismert bibliai történetet, Noé bárkáját,
dolgoztuk fel játékos formában. Báboztunk, állatokat mentettünk ki a
mocsárból, és bárkát hajtogattunk, amin a megmentett állatok utazhattak.
Az aznap délután igen aktívan telt: métáztunk, fogócskáztunk,
sorversenyeken vettünk részt, amelyekre az indiánok képeztek ki minket,
hogy legyen erőnk szembeszállni a vén keszeg, Hook-kal.

A pénteki napon őrsönként felfedeztük a kis községet egy városvetélkedő
keretében, a délutánt pedig Pásztón töltöttük a nemrégiben felújított strandon, ami igazán frissítő volt ebben a melegben. Természetesen a tábortűz
sem maradt el, ezeket minden este más-más meseszereplők vezették le,
többek között Wendy és Csingiling, Frédi és Vilma, vagy Elza és Anna.
Miután a gyerekek eredményesen segítettek Pán Péternek és barátainak elijeszteni a kalózt, szombaton nyugodt szívvel, és sok-sok élménnyel
gazdagabban tértünk haza. Nikolett Offela

