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A hét szentje: KALKUTTAI SZENT TERÉZ SZŰZ
Teréz anya 1910 augusztusában született Agnes Gonxha Bojax-
hiu néven az akkor az Oszmán birodalmi Szkopjéban.
18  évesen  felvételét  kérte  az  angolkisasszonyok  írországi
anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Innen
hamarosan  Indiába  küldték,  hogy  megkezdje  noviciátusát
Darjeelingben. Itt tett szerzetesi fogadalmat 1931. május 25-én.
A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent
Teréz iránti tiszteletből választotta. 1946. szeptember 10-én hal-
lotta meg Jézus hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a leg-
szegényebbek között.
1948-ban vetette le a Loreto nővérek ruháját. Fehér száriba öl-
tözött, kék szegéllyel, a vállán kereszttel. A Szeretet Misszioná-
riusai  rend 1950 októberében kapta  meg a jóváhagyást,  majd
1965 februárjában pápai jogú társasággá lett.
Teréz anya tevékenységét  az  egész világon elismerték,  1979-
ben megkapta a  Nobel-békedíjat.  1997.  szeptember  5-én halt
meg. 2003. október 19-én avatta boldoggá II. János Pál pápa.

FIATALOK A KERESZTÉNY EURÓPÁÉRT
Szeretettel hívunk Titeket is, arra kérve, hogy a közösségi él-
mény, a jó cél, a figyelemfelhívás és a közös imádság érdeké-
ben csatlakozzatok hozzánk szeptember 10-én (szo) a Margit-
szigeten  egy  nagyszabású  gitáros  szentmisén,  találkozón.  Ha
tudsz, hozz gitárt és zenélj te is, ha nem akkor a hangodat!
A találkozó  programja:  10ó  gyülekezés,  találkozási  alkalom,
10:45 megnyitó, köszöntés, 11ó gitáros mise, 12ó Böjte Csaba
atya előadása, 12:30 közös éneklés, 13ó szendvicsebéd
A találkozó szervezésének megkönnyítése és az ebéded biztosí-
tása  érdekében,  kérünk,  regisztrálj  az  alábbi  link  segítségé-
vel: http://goo.gl/forms/xq3TV0wiuUUdPA9x1
Infó: https://www.facebook.com/events/1803778216523466/
A rendezvény az Ifi Világtalálkozó utótalálkozója is. Mindenkit
várunk szeretettel! Szervezők nevében Horváth István 

LEHET PÁLYÁZNI A SZENT IMRE-ÖSZTÖNDÍJRA
A Katolikus Központi Alapítvány 2016-ban is pályázatot hirdet
a Szent Imre-ösztöndíjra. Pályázhat minden magyarországi kö-
zépiskolában  tanuló  vagy felsőoktatási  intézményben  nappali
tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő katolikus fiatal.
A pályázatok elbírálása a taneredmény, az 1 főre jutó jövede-
lem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közössé-
gi életben való részvétel alapján történik. A döntés s a kiértesí-
tés decemberben várható, melynek postázásához a pályázathoz
bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet nyerni. A kuratórium döntése
után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt a díj folyó-
sításának  feltételeiről.  A megkötött  szerződés  egy tanulmányi
évre szól, a díj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.
Az  ösztöndíjra  pályázni  kizárólag  pályázati  űrlapon  lehet.
Nyomtatványt az Alapítványtól bélyeggel ellátott válaszboríték-
kal lehet igényelni, illetve az MKPK honlapjáról is  letölthető
doc formátumban. Infó: 06(1)3426959 számon (munkaidőben).
A pályázathoz csatolandó a helyi plébános, hitoktató ajánlása,
az iskolalátogatási igazolás vagy a hallgatói jogviszony igazolá-
sa, a felbélyegzett válaszboríték, s a jövedelemigazolások.
A pályázatokat 2016. szeptember 20-ig kell benyújtani postán a
Katolikus Központi Alapítvány címére: 1406 Budapest, Pf. 79.
A borítékra kérik ráírni: „Ösztöndíjpályázat”. Csak a határidőre
beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudják elbírálni. A
pályázatokat nem őrzik meg és nem küldik vissza.      MKPK

ALPHA KURZUS
Idén  október  4-én  (k)  Alpha-kurzust  indítunk  plébánián-
kon. A kurzus során vidám, baráti légkörben, terített asztal mel-
lett ismerkedhetünk meg a kereszténység alapvető tanításaival
és a keresztény életstílussal. A kurzuson való részvétel semmi-
féle előképzettséget nem igényel! Nagy szeretettel várjuk a kí-
vülállókat!  Az ő meghívásukban nagyon számítunk templomi
közösségünk segítségére. Hívjuk meg templomba nem járó ro-
konainkat,  barátainkat,  szomszédainkat,  16-tól  55  éves  korig.
Olyan gyakorló katolikusok is jöhetnek, akik érzik, hogy hitü-
ket újra kell építeniük az alapoktól kezdve. Jelentkezési lapokat
hátul találnak. Kérjük, hogy személyes meghívás keretében ad-
ják át azokat a megfelelő személyeknek!
Aki bármilyen segítséget tudna nyújtani októbertől keddenként
a kurzus sikeres lebonyolításában a konyhai szolgálattól kezdve
a háttérimáig, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. Köszönjük,
hogy segíteni fogják egyházközségünk misszióját! Kunszabó Z.

FOLYTATÓDIK A PÁZMÁNY SZENIOR EGYETEM
Ősztől folytatódik a Pázmány Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi  Karán  szervezett  Pázmány  Szenior
Egyetem, amelynek keretében művészettörténeti, történelmi és
pszichológiai kurzusokon vehetnek részt az érdeklődők, melyek
a Mikszáth Kálmán téri Sophianum épületében folynak. 
A szervezők várják azokat a nyugdíjas éveikhez közeledő vagy
már nyugdíjasokat, akik gyarapítani szeretnék tudásukat.
A kurzusokról és a beiratkozás részleteiről információt az egye-
temhonlapján, vagy érdeklődni lehet 06(1)2353033-as számon. 

PPKE BTK Dékáni Hivatal

MISKOLCTAPOLCAI ZENEI TÁBOR
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 gyerekek a ház kápolnájában összegyűlve
közösen imádkoztunk, elmélkedtünk Tóni atya vezetésével.
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 tűzijátékban gyönyörködtünk és fájó szívvel vettük
tudomásul, hogy eltelt egy hét, másnap indulunk haza.
A sok program mellett 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 szervezést Varga Évának, Boros Anitának és Há-
mori Gergőnek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg .

                                                Ny-K. Márta
A 2016-OS KISCSERKÉSZTÁBOR

Az idén is tartott  kiscserkésztábort csapatunk a már szokásos
augusztus 11-étől 15-éig, Kosdon. A keretmeséje az őrült tudós
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volt. Egy Szervezet nevű szervezet elpusztította a világot, ezért
a mi szervezetünk, az Antiszervezet visszautazik az időben, és
megpróbálja  ezt  megakadályozni  az  Eszköz  létrehozásával,
mely  legyőzi  a  Szervezetet,  és  a  gyerekek  segítsége  nélkül
esélytelen, hogy sikerüljön. Minden nap próbáltuk megvalósí-
tani, de csak az utolsó napon sikerült,  a többin vissza kellett
utaznunk az időben.
1. nap: A gyerekek „elteleportáltak” buszon a táborhelyig, ahol
már várták őket az előtáborban mindenre felkészült tudósok. A
lepakolás után már csak a mókával és kacagással teli játék várt
a kis tanoncokra. A keretmese köpenyük elkészítése, és a tábor-
induló megtanulása. Mikor végeztek, akkor jött a napot  megko-
ronázó tábortűz, ahol sokat játszottunk, s énekeltünk velük, amit
csak az őrsileg előadott számok tettek még élvezetesebbé.
2.  nap:  Feladatot  kaptak  a  növendékek:  egy kiránduláson  fel
kellett deríteni a Szervezet bázisát, mert megtaláltuk az ehhez
vezető térképet. Közben ebédeltünk, és a kimerültség után már
csak  népdaltanítás,  temérdek  játék,  szórakozás  következett.
Miután befejeztük a vacsorát s mindenki megfürdött, a megér-
demelt tábortűz melegét élvezhettük. Este viszont lefekvés után
meglepetés várta a gyerekeket: egy meseerdővel készültünk ne-
kik, melynek keretében Harry Pottert kellett kiszabadítaniuk. 
3. nap: Le lehet győzni a Szervezetet anélkül, hogy szeressük és
elfogadjuk  egymást,  és  lelkiekben  is  együtt  vagyunk?  Ugye,
hogy nem? Pontosan ezért tartottunk egy lelki délelőttöt, ahol
minden állomáson egy szeretetnyelvünkről  beszélhettünk.  Ezt
megspékeltük egy főzőversennyel, ahol kókuszgolyó alapanya-
gokból,  és  háztartási  kekszekből  házat  építettünk,  majd  ezek
után egy bábelőadás következett.  Mivel a Szervezet át akarta
mosni az agyunkat, ezért egy Antiagymosást kellett végrehajta-
nunk, amit köznyelven misének neveznek. Ezt Tóni atya tartotta
nekünk, aki már előző nap este leutazott hozzánk, és nem csak
részt vett, hanem segített is a programok lebonyolításában. Ez-
után elbúcsúztunk tőle, és következhetett egy izgalmas métázás.
A következő nagy programpont már csak a tábortűz volt.
4.  nap:  Vácra  utaztunk,  hogy  egy  vetélkedő  kvíz  keretében
megismerjük  a  várost.  Sok  nehéz  kérdésre  kellett  választ  ta-
lálnunk, de jól teljesítettük őrsönként. A közös találkozási pont
a strand volt! Ott sokat időztünk, fürödtünk, napoztunk, fagyit
ettünk. Miután hazaérkeztünk még játszottunk, és a fergeteges
tábortűz  után  egy  fogadalomtételen  kiscserkésszé  avattuk
azokat a gyerekeket, akik még nem kaptak nyakkendőt. 
5. nap: Elérkezett a hazautazás napja. Mivel nem haltunk meg,
és nem lett világvége, ezért úgy tűnik, hogy sikerült megmente-
ni  a  világot,  a  Szervezet  elbukott!  Ezt  megünnepeltük,  majd
összepakoltunk, még játszottunk egy nagyot, elkészítettünk pár
csoportképet, és már mentünk is haza.                Pánczér Eszter


