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A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
2015. augusztus 19-én (sze) 18ó-kor volt soron következő képviselőtestületi ülés. Közös imádkozást követően a tagok ráhangolódtak a
közös munkára. Tulipán Ágnes képviselőtag bővebben beszámolt az
elmúlt időszak eseményeiről. Az önkormányzat kétheti zárása végett, a
plébánia felújításának megkezdése várhatóan két héttel későbbre tolódik.
A jogerős építési engedélyt augusztus 19-én sikerült kézhez kapnunk.
Átbeszélésre került az elmúlt időszak eseményei, mint például: Esztergom
– diakónusszentelés, hittanos Te Deum, bérmálás Cserháti Ferenc püspök
atyával, Baranyai László atya aranymiséje. Ezúton Tóni atya köszönetét
szeretné kifejezni a szervezőknek, a segítőknek, a jelenlévőknek, akik az
előkészületben és bonyolításban a plébánia segítségére voltak. A nyár
további kiemelt programjai voltak: Tarziciusz atya vezetésével szervezett
ikonfestő tábor, egyházmegyei ifjúsági tábor és a kiscserkész tábor.
Sajnálatos módon a hittanos táborra egy fő jelentkezett, ezért nagyobb
létszámban bízva, napközis tábort szerveztünk, de erre sem volt több
jelentkező, emiatt végül kénytelenek voltunk lemondani a tábort.
A képviselőtestületi ülésen már a második félév kezdése terítékre került,
ezen belül a gyermekek és a felnőtt hitoktatás időpontját is kitűzték.
Nagyobb eseményeink még, az egy hétig tartó Ars-Sacra fesztivál, a házas
hétvége Leányfalun és az október 3-án tartandó Irgalmasság Konferencia.
A tagok megegyeztek, hogy minden hónap harmadik hétfőjén ülnek össze
ősztől.
A program végén egy közös imával zártuk az ülést. Varga Éva

JEGYESOKTATÓI KÉPZÉS INDUL A SAPIENTIÁN
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézete
60 órás képzést indít a jegyesoktatásban közreműködő világi
munkatársak, házaspárok, valamint lelkipásztorok számára –
tájékoztat a főiskola.
A képzés célja: az egyházi keretek közt folyó jegyesfelkészítésben
tevékenykedők szakmai támogatása, továbbképzése.
A képzés témái: a jegyesfelkészítés módszerei, a házasság működésének
pszichológiája és teológiája, önismeret, a házas életstílus, morális
kérdések, kánonjogi érvényesség stb.
A hat alkalomra pénteki napokon, 9.30–17.30 óra között kerül sor.
Időpontok: október 9., 16., november 6., 13., 20., 27.
A Családteológiai Intézet honlapjáról tölthető le a jelentkezési lap, melyet
a csaladteologia@sapientia.hu e-mail címre kell visszaküldeni.
A résztvevőktől egyházi ajánlást kérnek. A jelentkező világiak felvételi
beszélgetésen vesznek részt.
A papokon és diakónusokon kívül olyan személyek jelentkezését is várják,
akik házastársukkal együtt működnének közre a jegyesek felkészítésében,
és lehetőleg a képzésen is együtt vennének részt. Jelentkezési határidő
szeptember 15.
A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk. A részvétel díjmentes,
szeretettel várnak minden érdeklődőt. Magyar Kurír

Meghívó KATEKUMENÁTUSBA
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitről
mélyebb ismereteket szerezni… Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a
szíved Istent, de nem vagy benne biztos, hogyan indulj felé… Ha nem
tartozol semmilyen vallási felekezethez, de érdekel Egyházunk szeretetközössége és tanítása… Szeretettel meghívunk a katekumenátus
csoportba, ahol megismerheted (jobban megismerheted) Istent és a
keresztény élet teljességét, a Római Katolikus Egyház szeretetközösségében. A katekumenátus egy út, a keresztény élet megismerésének
és az abba való beavatásnak a folyamata. Mindenkit szeretettel várunk, azt
is, aki egyszerűen csak kíváncsi a kereszténységre, és azt is, aki már
néhány lépést megtett az Isten felé vezető úton, és vágya, hogy
megkeresztelkedjen, elsőáldozó legyen, bérmálkozzon. Felnőttek részére
találkozóinkat szeptember 11-től péntek esténként tartjuk 18ó-tól 19óig a Szent József Templom emeleti termébe (Horváth Mihály tér). Érdeklődni és jelentkezni lehet előzetesen Michels Antal atyánál (e-mail:
harangszo@freemail.hu).

A MIGRÁNSOK KÉRDŐRE VONNAK MINKET,
AZ IRGALMASSÁG EVANGÉLIUMÁVAL VÁLASZOLJUNK
„A migránsok és menekültek kérdőre vonnak bennünket. A válasz az
irgalmasság Evangéliuma” – ez a témája Ferenc pápa üzenetének a
Migránsok és menekültek 102. világnapjára, 2016. január 17-re. Az
Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsának közleménye hangsúlyozza,

hogy a téma beilleszkedik az Irgalmasság éve kontextusába, amely
december 8-án kezdődik és 2016. november 20-án ér véget.
„A migránsok és menekültek kérdőre vonnak bennünket.”
A dikasztérium két aspektust emel ki. Az egyik a téma első része: „A
migránsok és menekültek kérdőre vonnak bennünket.” Ezzel azoknak a
drámai helyzetére utal a pápa, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják
saját földjüket. Nem szabad elfelejteni a jelenlegi tengeri tragédiákat,
amelyek áldozatai a migránsok. Annak veszélye láttán, hogy erről a
jelenségről megfeledkeznek, a Szentatya bemutatja a bevándorlók és
menekültek drámáját, amely kérdőre von bennünket. A Misericordiae
vultus k. pápai bulla megállapítja: „Ne essünk a közönyösség állapotába,
amely megaláz és a megszokások tespedtségébe, amely érzéstelenné teszi
a lelket és megakadályozza az újdonság felfedezését, illetve ne uralkodjon
el rajtunk a pusztító cinizmus. Nyissuk ki szemünket és vegyük észre a
világ nyomorát, a méltóságuktól megfosztott testvéreink sebeit és halljuk
meg segítségkérésüket […] Kiáltásuk váljon a mi kiáltásunkká és együtt
leküzdhetjük a közöny falait, amely gyakran eluralkodik az álszentség és
az önzés elkendőzésére.” (15)
A válasz az irgalmasság Evangéliuma
A téma második része: „A válasz az irgalmasság Evangéliuma”. Ezzel a
pápa egyértelműen össze akarja kötni az elvándorlás jelenségét a világ és
különösen is az egyház válaszával. A Szentatya arra hívja a keresztény
népet, hogy a jubileumi év során gondolkodjon el az irgalmasság testi és
lelki cselekedeteiről, amelyek közé tartozik az is, hogy az utasoknak
szállást adunk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Krisztus jelen van a
legkisebbek között és, hogy életünk végén az alapján ítélnek majd meg
bennünket, hogy szeretettel válaszoltunk-e (vö. Mt 25,31-45). Jézus
tanítványaként az egyház hivatása, hogy hirdesse a megszabadulást
azoknak, akik a modern társadalom új rabszolgaságának foglyai
(Misericordiae vultus, 16). Ugyanakkor el kell mélyíteni az igazságosság
és az irgalmasság közötti kapcsolatot, amely ugyanannak a valóságnak a
két dimenziója (vö. Misericordiae vultus, 20).
Az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa javaslatai
A Szentatya akaratával összhangban, aki szeretné, ha a helyi egyházak
közvetlenül bevonva élnék meg ezt a szentévet (Misericordiae vultus, 3),
az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa a következő javaslatokat teszi
közzé:
- a jubileumi napot kiemelten is ünnepeljék meg egyházmegyei és
országos szinten a bevándorlókhoz és menekültekhez legközelebb állva, az
ő részvételükkel, a keresztény közösségeket is bevonva;
- a jubileum központi eseménye 2016. január 17-re kerüljön, a Migránsok
és menekültek világnapjával egy napra;
- az egyházmegyék és keresztény közösségek, amelyek még nem tették
meg, indítsanak kezdeményezéseket felhasználva az alkalmat, amelyet az
Irgalmasság szentéve kínál;
- ne feledkezzünk meg arról, hogy a keresztény közösség érzékenységét
felkeltsük az elvándorlás jelensége iránt;
- a migránsok és helyzetük felé irányuló figyelem ne korlátozódjon
egyetlen napra;
- fontos, hogy a szolidaritás konkrét jeleit mutassuk, amelyeknek jelképes
értékük van és fejezzék ki a migránsok és menekültek iránti közelséget és
figyelmet.
A Migránsok és menekültek világnapja alkalmából közzé teszik majd a
hagyományoknak megfelelően a pápa üzenetét.
1915. február 21-én ünnepelték először ezt az emléknapot
Ennek az emléknapnak az eredete a „Fájdalom és aggodalom” k.
körlevélre vezethető vissza, amelyet a Püspöki Kongregáció küldött 1914.
december 6-án az olasz főpásztoroknak. Ebben annak a kérésének adott
hangot – első alkalommal –, hogy állítsanak fel a migráció jelensége iránti
érzékenység felkeltésére egy évente megünneplésre kerülő napot.
Rendezzenek továbbá gyűjtést az olasz kivándorlók pasztorális ellátása
céljára és az emigráció misszionáriusainak felkészítésére. Ennek
következtében 1915. február 21-én első alkalommal került rá sor, hogy
megünnepelték ezt az emléknapot.
(sv)

