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SZENT MÁRTON ZARÁNDOKVONAT - Szombathely
Július 9-én (szo) - Fővédnök: Dr. Veres András püspök, 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 
Lelkivezető: Bábel Balázs érsek

Utazás: különvonat, 2. osztályú termes kocsik, vonatrádió han-
gosítással. Indulás: 06:30 óra Budapest, Déli pályaudvar
Érkezők  fogadása  a  Déli  pályaudvaron,  majd  a  zarándokok
megáldása után útnak indul zarándokvonatunk. A zarándoklat
lelki  programjának  része  a  vonatos  utazás  is,  melyet  közös
programok, imák, éneklések és a látnivalók ismertetése tesz tar-
talmassá.  Utazás  a  Székesfehérvár  –  Veszprém  útvonalon
Szombathelyre.  A vasútállomásról  közös  keresztaljként,  éne-
kelve és imádkozva vonulunk (3 km) a Szent Márton emlékév
központi eseményeként bemutatott ünnepi mise helyszínére.  A
mise után a Püspöki Palota mellett elhaladva a Sarlós Boldog-
asszony székesegyháznál folytatódik zarándoklatunk program-
ja. Az irgalmasság szentévében a  Szent Márton évi bronzka-
pun keresztül jutunk a bazilikába, mely egyben az irgalmasság
kapuja is. A bronzkapu kazettáiban Szent Márton életének egy-
egy eseményei  láthatóak.  A Szent Márton születésének 1700.
évfordulójára  meghirdetett  jubileumi  évre  készült,  rendkívül
nagy művészeti értéket képviselő bronzkapu Veres Gábor szob-
rászművész  alkotása.  Közös  ima és ének a  székesegyházban,
majd rövid szabadprogram után a Szent Márton templom érin-
tésével visszavonulás a vasútállomásra, ahonnan zarándokvona-
tunkkal robogunk vissza Budapestre. Hazautazás közben tovább
folytatódnak a programok, élménybeszámolók, közös éneklések
a vonaton. Hazaérkezés a Déli pályaudvarra az esti órákban.
A menetrend és ezáltal a program is változhat! A menetrend vál-
toztatás jogát a vasúti szolgáltatók fenntartják!
Részvételi díj: 8.990 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a vona-
tos utazás költségét, a csoportkísérést, a programokat a teljes út
alatt és a zarándok csomagot.       MISSZIÓ TOURS 
1082 Bp.,Horváth Mihály tér. 2.  missziotours@missziotours.hu 

Tel: +36(20)5653258 , +36(1)612 5300

MEGHÍVÓ AZ ALPHA-KURZUSRA
 Szeretnénk meghívni és bátorítani, hogy vegyen részt egy
Alpha-kurzuson, gazdagodjon ismeretekben - lelkiekben.
Mindazokat tárt karokkal várjuk, akik keresnek egy lehetőséget,
hogy megtalálják életük értelmét - keresnek egy baráti társasá-
got, ahol elfogadják, és bármiről lehet beszélgetni - válaszokat
várnak a nagy kérdésekre: a világ keletkezése, szenvedés stb. -
ha  nem  is  hívő,  de  kíváncsi  a  keresztény  hitre
-  szívesen  elfogadják  vacsora-meghívásunkat.  És  mindezt  in-
gyen, mert hisszük, hogy mi gazdagodunk akkor, ha adunk. 
Az Alpha-kurzus ideális mindazok számára, akik hiteles forrás-
ból akarnak többet tudni a keresztény hitről és azoknak, akiket
csupán az érdekel, hogy milyen valódi tanításai vannak a ke-
reszténységnek.  A kurzuson  nincsenek  elvárásaink,  nem kell
döntenie, csak nyitottnak kell lenni az információkra és a be-
szélgetésekre. Magában foglal néhány estét és egy közösen el-
töltött jó hangulatú hétvégi napot (vagy igény szerint hétvégét).
A kurzust egy team (csapat) fogja vezetni. Tíz héten keresztül
minden este vacsorával kezdődik, magában foglal egy előadást
és egy lehetőséget arra, hogy közösen beszélgessünk. A hely-
szín: a jelentkezők igényétől függ (több lehetőségünk van). Az
Alpha-kurzus a legsikeresebb keresztény ismertető tanfolyam.
Jelenleg is 152 országban folyik, eddig 25 év alatt 13 millió em-
ber vett rajta részt! (sőt idővel egyre többen és többen....)

Ps: Alpha kurzus indul a plébánián 2016. október 4-én, ked-
den, este  18órakor a plébániai  szuterénban. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezés a plébániai irodán!

KI AZ ÖNKÉNTES?
Önkéntes az, aki szabad akaratából közvetlen anyagi haszonnal
nem járó tevékenységet végez anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Tudjuk-e valójában mit jelent önkéntesnek lenni? Az igazi ön-
kéntesség pontosan olyan komoly, mint az a munka, amiért fi-
zetség jár. Aki önkéntes munkára vállalkozik, tudnia kell, hogy
számítanak rá, és számítanak a folyamatos részvételére is. Az
emberek hajlamosak arra az elgondolásra, hogy ez a munka egy
hősies  tett  az  embereken segíteni  és  nem látják,  hogy ehhez
azért sok lelkierő is kell, külső-belső életünk rendezettsége.
Sokan, szakmai körökből vitatják az önkéntes munka hasznos-
ságát,  komolyságát,  a szakmai képzettséget  tartják fontosnak,
de ez csak részben igaz. Persze a szakértelem is fontos, bár nem
mindegy, hogy milyen munkáról van szó. Az ún. élelmiszerse-
gély többkilónyi lisztjeit, tésztáit kihordani ahhoz inkább erő és
teherbírás  szükséges,  a  segítő  beszélgetéshez  már  inkább  ta-
pasztaltabb segítő kell, és itt a képzés szükségessége is felme-
rül. Viszont a bennünk lévő jó szándékú segíteni akarás már egy
jó alap ahhoz, hogy megfelelő segítővé válhassunk.
A jól felkészített önkéntes egészséges erőt, találékonyságot tud
vinni egy – egy nehéz helyzetben lévőhöz és adott esetben to-
vább tudja irányítani szakemberhez, mert felismeri, ha már az ő
kompetenciája véget ér.
A Karitász önkéntes munka minőségét és presztízsét is növelni
igyekszik azzal, hogy képzéseket szervez azért, hogy „karban-
tartsa” az önkéntesei tudását, de a segítő munkára irányuló jó-
kedvüket is. Csoportunk célja az alapok elsajátítása, megfelelő
empátiakészség fejlesztése, jó problémamegoldás és a feltétel-
nélküli elfogadás elérése a segítségre szorulók számára.
A segítő munka a humanitárius és demokratikus eszmékből nőtt
ki, az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapszik. A felelős-
sége meghatározó, hiszen a szociális munkások feladatköréhez
igazodik ezért meg kell felelnie egy bizonyos Etikai Kódex el-
várásainak. 

Szent Antal Karitász csoport Etikai Kódex alapelvei:
1. Az önkéntes segítő alapvető elvárása, hogy tevékenységét eti-
kai tudatossággal végezze.
2. Az önkéntes segítő tiszteletben tartja minden ember méltósá-
gát,  értékét,  jogait,  védelmezi  testi-,  lelki-,  értelmi-,
erkölcsi-,jól-létét.
3. Az önkéntes segítő tartózkodik minden olyan megnyilvánu-
lástól,  tevékenységtől,  illetve  kifejezés  használatától,  amely
sértheti a kliens méltóságát, vagy negatív diszkriminációt ered-
ményez életkor, nem, nemi azonosság, szexuális irányultság, et-
nikai hovatartozás, kultúra, nemzetiség, vallás, fogyatékosság,
gazdasági-szociális helyzet, vagy egyéb ok alapján.
4. Az önkéntes segítő az általános adatvédelmi szabályokon túl
is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős ke-
zelését.
5. Az önkéntes segítő a kliensét nem avathatja be a karitász cso-
port vitáiba.
6. Az önkéntes segítő a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él
vissza, a kliens érdekeit képviseli, de emellett tiszteletben tartja
mások érdekeit is. Törekedni kell az egyenrangú kapcsolat ki-
alakítására.
7. Az önkéntes segítő a kliens számára juttatott javakból a szo-
ciális munkás nem részesülhet. A templom számára érkező tá-
mogatásokból a segítő részesülhet, amennyiben azok elosztásá-
ról a templom vezetősége egyértelműen úgy ítéli meg.
8. Az önkéntes segítő tiszteletben tartja munkatársainak és más
szakembereknek a sajátjától eltérő véleményét és munkamód-
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szerét. Kritikájának felelős módon, az érintett  bevonásával ad
hangot.
Az önkéntes segítő munka célja a társadalmi változás elősegíté-
se, a társadalmi fejlődés, a társadalmi összetartozás, valamint az
emberek hatalommal való felruházása és felszabadítása.
A segítő  munka  egyszerre  olyan  gyakorlati  szakma  és  tudo-
mányág, amely elismeri, hogy egymáshoz szorosan kapcsolódó
történelmi, társadalmi-gazdasági, kulturális, térbeli, politikai és
személyes tényezők kedvezően és/vagy kedvezőtlenül befolyá-
solják az emberiség jóllétét és fejlődését.
Ps: 12 Karitász önkéntes templomunkban 17-én (p) 17ó-i mi-
sében  átvette  elkészült  igazolványát:  Dr.  Alexi  Erzsébet,
Kerékgyártóné  Zalka  Cecília,  Csirszka  János,  Varga  Éva
Anikó, Kovács Ferencné Katalin, Kiss Ferencné Etelka, Tóth
Sándorné Éva, Havasné Kerezsi Anna, Király Emma, Bodoni
György, Boros Anita, Hámori Gergely. Isten éltesse őket!

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2016 júniusában (I.)
A társaság vidám falatozása és  beszélgetése közben az egyik
férfi  megjegyezte:  „A  házigazdáék  süteménye  olyan  finom,
hogy ez számomra valóságos válóok; az én drága kis feleségem
ugyanis huszonkét évi házasságunk alatt még egyszer sem volt
képes ilyen süteményt produkálni!” „Hát, ami igaz, az igaz –
vette át a szót az érintett feleség elvörösödve –, eddig még nem
sikerült olyat sütnöm, amit az én drága férjem megdicsért volna.
Viszont remekül tud kritizálni, ledorongolni, de elvárja, hogy ha
néhány szál hervadóban lévő virággal meglep, akkor én ódákat
zengjek az ő kifinomult ízléséről.” „Ja, kedves barátaim – szó-
lalt  meg a  társaság  egy másik  férfi  tagja  –,  a  házasság  nem
könnyű műfaj, nem csak a mézeshetekből áll! A házasság állan-
dó küzdelem, mindkét félnek küzdenie kell azért, hogy jogait és
érdekeit érvényesíteni tudja, hogy se a másik kénye-kedvének
kiszolgáltatva ne legyen, se ne váljon rabszolgává.” „De ez nem
csak ma van így – szólt közbe egy orvos házaspár női tagja –,
erre vonatkozik az állítólag az antik görögöktől származó mon-
dás, hogy a házasság olyan, mint az ostromlott vár, aki belül
van, az ki akar belőle törni, aki meg kívül, az be szeretne jutni.
Vagyis az a szerencsés, aki idejében el tud válni, majd újraháza-
sodni.” „Ha aztán netán a házasságból család lesz – mondta kel-
lő határozottsággal a süteményt dicsérő férj –, olyan és annyi
gond szakad az emberre, hogy magára már gondolni sem tud.
Ezért mondom, hogy Dante valójában nem a házasság, hanem a
család kapujára szánta híres feliratát: »Ha itten belépsz, hagyj
fel minden reménnyel!«”
Ha valaki összeszámlálná, hogy jelenleg a magyarországi mo-
zikban futó filmek közül hány alkotás támogatja a hagyomá-
nyos házasság és család értékeit, és mennyi van ellene, azt hi-
szem elszomorító adatot kapna. A közbeszédben, baráti társa-
ságban vagy a munkahelyen általános beszédtéma a „modern”
család, a többedik házasság vagy a házasságot elutasító életfor-
ma. Szokás a kikapós menyecskét vagy a többedik kapcsolatát
sem legalizálni óhajtó férfit példaképként, pozitív hősként beál-
lítani. Még keresztény körökben is gyakran hallani házasságel-
lenes tréfás vagy gúnyos megjegyzéseket.
Idézzetek fel  olyan beszélgetéseket,  amelyekben egyesek a
házasság „árnyoldalait” vagy „személyiségromboló” hatása-
it – esetleg tréfásan – fejtegették. Hogyan tudtok ilyen est-
ben kiállni a keresztény házasság értékei mellett? Hogyan
reagáltok arra, amikor jelenlétetekben egy házaspár „jópo-
fáskodva” felhánytorgatja egymás gyengéit?       Bíró László 
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