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AZ IRGALMASSÁG KONFERENCIA ÜDVÖZLETEI
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek:
Isteni irgalmasság konferenciát tartunk, a Szentatya pedig az
„Irgalmasság Évét” hirdette meg. A „szomjazom” – mottó, amit
a szervezők az idei konferenciára választottak, nagyon jól jelzi,
hogy néha az a pohár víz, amire valaki vágyik, az is alkalom
arra, hogy más az Isten iránti szeretetet kifejezze, az ember
iránti segítőkészséget kifejezze, és nem csupán fizikai szomjúság létezik, hanem éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek,
sőt éhe az Istennel való találkozásnak. Szomjúság a szeretet
után. Krisztus a mi szeretetünket szomjazza. Hogyan? Személyes imával, személyes imádással, és az embertársak iránt tanúsított szeretettel. És akkor Jézus példabeszéde jut eszünkbe,
hogy aki egy pohár vizet ad a legkisebbnek, az nekem adja. Ebben az értelemben az emberiség nagy szomjúságát Istenre és az
ő szeretetére, oltsuk azzal, hogy a körülöttünk lévő embereknek
az apró-cseprő gondjaiban megpróbálunk segíteni.
Christoph Schönborn, Bécs érseke:
Szívből köszöntöm az Irgalmasság Konferenciát Budapesten.
Ezekben a napokban és hetekben Európa nagy kihívásokkal néz
szembe. Ezrek menekülnek a háború, az ínség és a nyomor elől
elhagyva otthonaikat és nálunk keresnek menedéket. Szülők
hozzák a gyerekeiket, öregek és fiatalok érkeznek, de egyszerűen emberek, egyszerű emberek.
Jézus azt mondja: „ Amit egynek a legkisebb testvéreim közül
tesztek, nekem teszitek.” Ha Jézust észrevesszük a szegényekben, akkor kinyílik fölöttünk az ég.
Kedves Testvéreim és Nővéreim, ez egy nagy lehetőség és kegyelem. Óriási a kihívás Európa számára. De talán ezáltal Európa fölött kinyílik az ég, elfordul az önzéstől és a magára figyeléstől. Kívánom, hogy az Irgalmasság Konferencia Budapesten
hozzásegítsen ahhoz, hogy mindig az egyes embert lássuk, aki
bajban van. Akkor valóban kinyílik fölöttünk az ég.
Katona István, egri nyugalmazott s. püspök:
Bárcsak minél több helyen rendeznének ilyen regionális konferenciát, készülve a Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Irgalmasság rendkívüli Jubileumi Szent évre.
Szent II. János Pál pápa 1980. Advent első vasárnapján adta át
az Egyháznak „Dives in misericordia” – „Az irgalomban gazdag Isten” kezdetű enciklikáját. Ezt nagyon jól meg kell ismerni, átelmélkedni és életünkben valóra váltani. Ugyancsak az ő
álma volt, hogy épüljön Krakkóban egy hatalmas Bazilika az
Eucharisztia méltó ünneplésére. Álma megvalósult és az egész
világról zarándokolnak az Irgalmasság szentélyébe.
Ferenc pápa: „Az irgalmasság az evangélium szíve.” Így az
evangélium szerint élő ember szíve is legyen „irgalmas szív”!
Nem elég szép gondolatokat mondani az irgalmasságról, hanem
irgalmas szívvel kell fordulni embertáraink felé…
Az irgalmasság konferenciáknak gyümölcsei: az irgalmasság
testi és lelki cselekedetei.
Szívből kívánom, hogy ez a konferencia is bővelkedjen bőséges
gyümölcsökkel. Segítsen mindannyiunkat Szent II. János Pál
pápa és Szent Fausztina nővér közbenjárása.
HELYI REGNUM LEGIFJABB ELSŐ TÁBORA (08. 4-9.)
Indulás előtti este közös misén kértük a Szentlélek segítségét.
Másnap reggel indult autóbuszunk. Jásdra érkezve a forró
napon vízi csatát kezdtünk egy faluszéli kútnál. Felfrissülve és
egy lehorzsolt térddel gazdagodva érkeztünk táborhelyünkre.
Sándor atya Suzukija is megérkezett a felszereléssel, így építeni
kezdtünk. Megtanultuk együtt felverni a sátrakat. A szomszéd
réten nagy métacsatát vívtunk, az este a napi misével zárult. A

természetben Istent is közelebb érezhettük magunkhoz. A nap
fénypontja a tábortűz volt: csapatunk ekkor kapta nevét. Nagy
öröm fogadta a Fácán nevet!
Szerdán Sándor atya a Turákók közelben táborozó csapatához
utazott lelki napot tartani. Mi túrázni mentünk. Ebédünket két
nagy hátizsákban, felváltva vittük. Jó volt látni, milyen
figyelmesen váltották egymást a gyerekek, amikor látták, hogy
a másiknak már nehéz. Végül egy kilátóhoz értünk. Hazaérve
meleg vacsora várt, utána fürdés, szentmise.
Sándor atya a lelki napon Sámuel történetéből mutatta meg,
hogy Isten szavára érdemes akár éjszaka háromszor is felkelni.
Az elveszett bárány példabeszédéből megtanultuk: Jézus akkor
is szeret, ha rosszak voltunk.
Másnap baleset történt: Kristóf elbotlott, úgy tűnt, hogy bokája
megrándult. Odasiettünk. A színjáték után (ez csak csel volt)
gyakoroltuk, hogy kell ilyenkor segíteni. Dél körül befutottak a
Turákók, tele élménnyel. Ebéd után sorverseny: három csapat
fej-fej mellett haladt. Végül dinnyével ünnepeltük a versenyzőket. A napot bolondos tábortűzzel zártuk.
Pénteken közös akadályverseny volt. A pályán, nagy meglepetésre, ismeretlen állomásba is futottak. Késői ebéddel zárult a
verseny, együtt a versenyre érkezett segítőkkel. A záró tábortűz
fergetegesen sikerült. Eredményhirdetés, ajándékosztás, Ki-MitTud, ének, játék, hucipuci.
Másnap félig fájó szívvel bontottunk tábort. Hazafelé már lestük a Budapest táblát: Szüleink várnak!
Köszönjük Jézus, hogy veled együtt tölthettük ezt a hetet, szeretetben, békességben. Áldd meg azokat, akik segítettek, és add,
hogy amit a táborban kaptunk, szívünkben megőrizzük, és tovább adhassuk!
Csordás Eszter
Ps: Ősszel újabb csapat indult, jelentkezni Sándor atyánál!

ÖSSZEFOGLALÓ
2015. március 11-én ’Modernkori rabszolgaság’ előadásról
Az előadáson Cecilia Taylor-Camara elmondta, hogy ma már a
migráció egy globális jelenség, mely alól egyetlen ország sem
vonhatja ki magát, minden államnak szembe kell néznie vele és
hatásaival, következményeivel. Ilyen az emberkereskedelem is,
mely az illegális fegyverkereskedelem után a második legjobban jövedelmező tevékenység. Az ember a legjobban „hasznosítható termék”, mert nemegyszer egy személyt akár többször is
eladhatnak-vehetnek, és ez minden alkalommal haszonnal jár az
emberkereskedő számára.
Az emberkereskedelemnek több célja is lehet. A legismertebb a
szexuális célú emberkereskedelem, ezt követi a munkára kényszerítés (akár munkahelyen, akár háztartásokban), van akiket
bűnözésre kényszerítenek és sokak az emberi szervkereskedelem áldozatai lesznek, sőt kombináltan is előfordulhat.
Elsősorban a helyi közösségeknek van szerepe a modernkori
rabszolgaság elleni küzdelemben.
Egyrészt, ismerni kell mik azok a jelek és cselekmények, cselekedetek, amelyek arra utalhatnak, hogy a közvetlen környezetünkben valami „nincs rendben”. Ezeknek a felismeréséhez
nyújtanak segítséget jó gyakorlatok átadásával és bemutatásával, képzéssel és felvilágosítással.
Ugyanígy az áldozatok segítésében is nagy feladat hárul az
egyes egyházi (egyházközségi) közösségekre.
Maga az Angol Katolikus Egyház modernkori rabszolgaság ellenes tevékenysége a Szt. Bakhíta Kezdeményezésben (The
Bakhita Initiative) testesül meg. Szt. Bakhíta 1869-ben született
Szudánban, akit hét éves korában arab rabszolgakereskedők elraboltak és többször eladtak. Olyan rettenetes szenvedéseknek
volt kitéve, hogy elfelejtette saját nevét, ekkor nevezték el Bakhitának, azaz Szerencsésnek. Az ötödik tulajdonosával Olaszországba került, ahol a tulajdonos rábízta saját gyermekeit, amíg
az országtól ügyei intézésében távol volt. Ezen idő alatt Bakhíta

a rábízott gyermekekkel velencei apácák intézetében élt. Amikor a tulajdonos visszatért nem csak gyermekeit kérte vissza,
hanem rabszolgáját is. Bakhíta addigra már megismerkedett a
katolikus vallással, 1890-ben meg is keresztelkedett és nem
akart többé rabszolga lenni. Mivel az olasz törvények nem ismerték a rabszolgaság tényét, így végül a bíróságra vitt ügyben
kimondták, hogy Bakhíta szabad ember. 1896-ban Bakhíta belépett az apácák közé majd még ötven évig apácaként élte életét,
1947-ben halt meg, 2000-ben avatták szentté. Emléknapja február 8. Ő az emberkereskedelem áldozatainak és mindazoknak
a védőszentje, akik az emberkereskedelem ellen dolgoznak.
Ezen a napon először az Angol Katolikus Egyházban szerveztek
imanapot, majd ez kiterjedt az Egyesült Államokra és az elmúlt
években már közös – nemzetközi imanap kerül megrendezésre.
Ps: 18-án (v) 15ó Bakhita imanap lesz templomunkban!

AKCIÓ
A párKatt.hu katolikus társkereső honlap előfizetési akciója!
A nyár folyamán megújult párKatt.hu-n a kedvezményes előfizetési lehetőség egy héten át, október 10-ig tart.
A honlap egyedi újdonsága a keresztény szempontú párkapcsolati teszt, amely hasznos támpontokat ad az önismerethez és a
társkereséshez egyaránt. Máshol ilyet nem találsz, próbáld ki!
A párKatt.hu-n szerzett tapasztalatok alapján két gondolat:
- Ne szerezni akarj valakit magadnak, hanem te magad válj
ajándékká!
- Ne várj! A diploma és a biztos egzisztencia nem segíti a pártalálást! A tiszta élet annál inkább.
A Jóisten áldását kéri minden házasságra vágyóra a lap csapata.

