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A hét szentje: NAGY SZENT GERGELY pápa, egyháztanító
Rómában született 540 táján, patrícius családból. Állami szolgá-
latba lépett és később ő lett Róma városának prefektusa. Apja
halála  után  családi  házában  alapította  meg  a  Szent  András-
kolostort, melynek szerzeteseiből küldte el Ágostont és 40 társát
az angolszászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain to-
vábbi hat kolostort létesített. Ő maga is bencés szerzetes lett az
András-kolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nem-
sokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstanti-
nápolyba küldték.  590. szeptember 3-án, Szent Péter  székébe
választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegé-
nyek segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház
ügyét Itáliában, őrködött a keleti és nyugati Egyház egysége fö-
lött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszer-
vezte és megreformálta a liturgiát. Mindezen külső tevékenysé-
ge mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és hittudomá-
nyi kérdésekről sokat írt.  Szent Ágoston püspök volt rá nagy
hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya
egyike. 604. március 12-én halt meg. Ünnepe: szeptember 3.

FOLYTATÓDIK A PÁZMÁNY SZENIOR EGYETEM
2016 őszétől folytatódik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet-  és  Társadalomtudományi  Karán  szervezett  Páz-
mány Szenior Egyetem (PSZE), amelynek keretében művészet-
történeti, történelmi és pszichológiai kurzusokon vehetnek részt
az érdeklődők.
A kurzusok a kar budapesti képzési helyszínén, a Mikszáth Kál-
mán téri Sophianum épületében folynak. 
Az  őszi  programkínálatban  többek  között  látogatható  lesz A
portré művészete című kurzus, amely bemutatja a mindenkori
portré kettősségét: a külső az individuum felismerhető sajátos-
ságait, a belső pedig egyfajta szellemi magatartást vagy társa-
dalmi szerepet tükröz.  E kettősség hangsúlyának váltakozását
követik nyomon az előadások az ókortól napjainkig.
A lélek rejtelmei című kurzus előadásai a lelki fejlődés fő állo-
másait mutatják be a csecsemőkortól az időskorig.
A Királyi székvárosok a középkori Magyarországon című kur-
zus átfogó képet ad a középkori magyar városfejlődésről, amely
nagymértékben meghatározza hazánk jelenlegi városszövetét.
A fenti művészettörténeti, pszichológiai és történelmi kurzusok
mellett  a  kínálatban  szerepel  még  irodalomtörténeti,  társada-
lomtudományi és interdiszciplináris kurzus is.
A szervezők várják azokat a nyugdíjas éveikhez közeledő vagy
már nyugdíjas érdeklődőket, akik bővülő szabadidejükben gya-
rapítani szeretnék tudásukat.
A kurzusokról és a beiratkozás részleteiről bővebb információt
az egyetemhonlapján lehet olvasni, vagy érdeklődni lehet a 06
(1) 235-3033-as telefonszámon (munkanapokon 8 és 16 óra kö-
zött). PPKE BTK Dékáni Hivatal

FOTÓPÁLYÁZAT
A Katolikus Karitász jubileumi éve alkalmából fotópályáza-
tot hirdetnek „Szegénység (h)arcai” címmel.
A pályázat célja, hogy a résztvevők a fényképezés művészi esz-
közével bemutassák a körülöttük érzékelt, általuk megtapasztalt
szegénységet,  a szegénységben élő embereket,  valamint meg-
mutassák a segítés lehetőségeit,  a Katolikus Karitász karitatív
tevékenységét  és  kifejezzék  a  téma  iránti  érzékenységüket.
A  pályaművek  számos  szempont  alapján  készülhetnek,  mint
például a szegénységben élők mindennapos küzdelmei pillanat-
képekben,  a  szegénységben,  nyomorban,  nehéz  körülmények
között élők portréi, vagy a 25 éve újjáalakult Katolikus Karitász

sokszor küzdelmes, embersegítő munkájának megörökítése. A
felsorolt szempontok nem kötelező jellegűek. 
A pályázatra profi és amatőr fotósok egyaránt jelentkezhetnek.
Az alsó korhatár 14 év. Egy pályázó max. 5 pályaművet küldhet
A pályázatok beküldési határideje: 2016. szeptember 16. 

Filmvetítés: SZENT CHARBEL (A szív csendje)
Ő egy maronita szerzetes, Kelet nagy misztikus szentje (akit VI.
Pál  pápa  1968-ban  boldoggá,  majd  1977-ben  szentté  avatott)
1828 és 1898 között élt Libanonban. Évekkel halálát követően
sírját árvíz öntötte el, a mocsár felszínén lebegő holttestét pedig
sértetlen állapotban találták meg. Karjai a mellkasán összefonva
nyugodtak, kezében kereszt volt, míg bordájából vízzel elegye-
dett vér szivárgott. A holttest több mint ötven éven át verejtéke-
zett. A rózsaszín folyadék átütött Szent Charbel ruháján, ame-
lyet gyakorta kellett cserélni. Végül átszivárgott a koporsó falán
is, később pedig, amikor a testet kriptába zárták, annak fala is
ontotta a szent folyamatosan kiáradó vérét. A titokzatos vérsza-
porodás előtt az esetet vizsgáló orvosok értetlenül álltak. Char-
bel atya sírjához zarándokok tömegei indultak meg, a nyughely-
nél pedig számos imameghallgatás és csodás gyógyulás történt.
-  A filmet mindazoknak ajánljuk, akik kedvelik a libanoni
maroniták misztikus világát. (libanoni, 2009. 103 perc)

ISMÉT MAGYARORSZÁGON
Nick Vujicic, a láb és kar nélkül született prédikátor, tréner 

„Mindenki  elég  gazdag  ahhoz,  hogy  másokon  segítsen,  csak
nyitott szívvel kell, hogy forduljon a világ és mások felé” – ezt a
gondolatot tűzte 8 évvel ezelőtt a sérült és hátrányos helyzetben
élő embereket,  fiatalokat  segítő  és  velük  együttműködő Nem
Adom Fel Alapítvány a zászlajára azzal a céllal, hogy mindenki
számára bizonyítsa és bemutassa, hogy a sérültek is, mint Ma-
gyarország minden polgára, képes az értékteremtő munkára, és
nem csak kapni, hanem adni is tud. 
A „NEM ADOM FEL” nem pusztán egy együttes, illetve egy
szervezet neve, hanem egy lelkület,  egy életérzés, egy újfajta
megközelítés,  amely  áthatja  a  Nem  Adom  Fel  Alapítvány
csapatát,  szűkebb,  tágabb  környezetét..  Célunk,  hogy  a
társadalom  hátrányos  helyzetű  tagjai  (fogyatékos  emberek,
tanulásban  akadályozottak,  szociálisan  hátrányos  helyzetű
fiatalok, időskorúak, stb.) higgyenek abban, hogy szükség van a
tehetségükre, és ha nem adják fel, képesek lehetnek a sikerre, az
értékteremtésre. Ahhoz szeretnénk hozzásegíteni Őket, hogy a
saját  erejüket,  tehetségüket  megélve,  felhasználva
programjainknak aktív közreműködői, sőt létrehozói legyenek,
sajátjuknak, saját teljesítményüknek érezve azokat.
A „nemadomfel lelkület” egyik leghitelesebb nagykövete, a vi-
lághírű prédikátor és motivációs tréner, a kéz és láb nélkül szü-
letett Nick Vujicic a Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében
ismét Magyarországra látogat 2016. szeptember 21-én és 22-én:
21-én (sze) 18.30 – előadás a Tüskecsarnokban
21-én (sze) – előadás a Körcsarnokban. Résztvevők: budapesti
és vidéki középiskolások, egyetemisták, főiskolások – 3000 fő
22-én (cs) 18.30 – előadás a Tüskecsarnokban
22-én  (cs)  11ó-tól  csak  a  középiskolás  korosztálynak
szóló, őket érintő motivációs előadást tart a Tüskecsarnokban.
Erre iskolák jelentkezését várjuk. 
Felvezetésként bemutatkozik az ország első sérültekből álló Ne-
ver Give Up Gospel Kórus, közösen a Golgota Gospel kórussal.
Közreműködik a Nemadomfel Együttes. Jegyek online is vagy a
Nem Adom Fel Kávézóban is vásárolhatóak:  http:// jegy.nem-
adomfel.hu/  Info: www.nemadomfel.hu/nickvujicic

MISKOLCTAPOLCAI ZENEI TÁBOR
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A Karitász szervezésében és támogatásával augusztus 15-én a
reggeli szentmise után egyénileg indultunk Miskolctapolcára. 

Miután elfoglaltuk a helyünket, ismerkedéssel folytattuk a na-
pot. Nagyon színes társaság gyűlt össze 2-70 éves korig, a 10
gyerek vidámságot vitt 19 felnőtt életébe. 
Minden reggel kihúztuk egymás nevét, akinek az angyalkái vol-
tunk, akire jobban odafigyeltünk, apró figyelmességekkel lep-
tük meg és este igyekeztük kitalálni, ki vigyázott ránk.
Közösen készítettük a reggelit, vacsorát és nagyon jó hangulat-
ban fogyasztottuk el.
A napirendhez igazítva, zenei programjaink is voltak, új éneke-
ket tanultunk a gitárosok kíséretével.
Este  a  felnőttek  és  a  nagyobb  gyerekek  a  ház  kápolnájában
összegyűlve közösen imádkoztunk, elmélkedtünk Tóni atya ve-
zetésével.
Megnéztük Miskolctapolcát: fürödtünk a Barlangfürdőben, bo-
boztunk,  kalandparkban tettük  próbára  ügyességünket,  vízibi-
cikliztünk. A diósgyőri várban két csapatot alkotva 4 próbát ki-
állva kincset kerestünk. Lillafüreden - ahová a bátrabbak gyalog
mentek - a Szent István-barlang csodás cseppkövei közt kalau-
zolt az idegenvezető. Sétáltunk a kastély kertjében és megnéz-
tük a vízesést, majd kisvasútra szálltunk.
Miskolcon  csodálatos  tűzijátékban  gyönyörködtünk  és  fájó
szívvel vettük tudomásul, hogy eltelt egy hét, másnap indulunk
haza.
A sok érdekes, izgalmas program mellett rengeteget játszottunk:
volt foci, pingpong, tollas, társasjáték, vetélkedő, gyöngyfűzés,
vízibomba csata. 
A vasárnap esti szentmisén, ami egyben táborzáró is volt, csillo-
gó szemmel fedeztük fel új barátainkat a padokban.
Köszönjük  a  rengeteg  szervezést  Varga  Évának,  Nemesné
Boros  Anitának  és  Hámori  Gergőnek,  akik  nélkül  nem
valósulhatott volna meg ez a tábor.                              

Ny-K. Márta
l.
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