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KONKURZUS
Tisztelettel jelzem, hogy a papságra jelentkezők idei
konkurzusára június 28-án kerül sor Esztergomban. A jelentkezők
az Érseki Papnevelő Intézetben háromnapos együttlét keretében
ismerkednek a szemináriummal. Ennek végeztével kerül sor a
főpásztorral való személyes találkozásra és a felvételi
beszélgetésre.
Kérem, hogy mindazok, akik az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye papnövendékének szándékoznak jelentkezni,
hozzám intézett írásbeli felvételi kérelmüket legkésőbb 2017.
május 31-ig juttassák el a Főegyházmegyei Hivatalba. A
kérelemhez mellékelni kell érettségi bizonyítványuk másolatát,
esetleges korábban végzett felsőfokú tanulmányaikat, ill. nyelvi
végzettségüket igazoló dokumentumaik másolatát, három
hónapnál nem régebbi, „nagyalakú” (tehát a bérmálást,
elsőáldozást és esetleg egyéb anyakönyvi információkat is
tartalmazó) keresztlevelüket, részletes, saját kézzel írt
önéletrajzukat, plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánlását. Lényeges, hogy a levélben az állandó lakcím vagy tartózkodási
hely megjelölése mellett legyen feltüntetve olyan elérhetőség
(telefonszám és/ vagy email-cím), melyen keresztül a
jelentkezővel rövid időn belül kapcsolatba tudunk lépni. A
konkurzus menetéről a szeminárium küld a jelentkezőknek
tájékoztatást.
Erdő Péter bíboros,
prímás, érsek
NYÍLT NAP A DIAKÓNUSI HIVATÁSRÓL
A Kanter Károly Felnőttképzési Intézet szervezésében
tájékoztatást tart a 2015 nyarán közzétett főegyházmegyei
diakónus koncepció és a szentszéki dokumentumok alapján az
állandó diakónus küldetéséről, szerepéről, helyéről az
Egyházban. A szerpapi életről diakónusok és feleségeik tesznek
tanúságot. A KKFI várja a diakonátus iránt érdeklődő férfiak és
feleségük, valamint plébánosuk jelentkezését a kepzes@kkfi.hu
címen. A nyílt nap 2017. április 29-én, szombaton 9-12 között
lesz a KKFI-ben (1035 Bp., Kórház u. 37.), további információ:
www.kkfi.hu
A PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
2017. március 20-án (h) este 18 órától ismét ülésezett. Két fő
kivételével voltak jelen a képviselőtestület tagjai.
A találkozót ismét imával kezdtük, hálát adtunk az Istennek
felújított plébániánkért és az emberekért, akik oly sokat tettek
az elkészült épületért. Ezt követően sorra vettük az elmúlt
időszak eseményeit. Először mind elmeséltük az elmúlt hónap
történéseit, élményeit saját életünkre vonatkozóan, majd szót
ejtettünk a Farsangi bálról, a Modesta miséről, az előadássorozatokról. A központi gyűjtés során, amely a katolikus
iskolák javára szólt, 130 ezer forint gyűlt össze. A március 19-i
templombúcsú és plébániánk megáldása sokakban emlékezetes
nap marad.
A következő időszak eseményei közül a legfontosabb, melyről
szó esett, a további nagyböjti és Húsvéti időszak átbeszélése
volt. 31-én a Regnumi közösséggel, április 7-én pedig a
családosok, hittanosok kíséretével járhatunk keresztutat.
Idén Pécelen Tóni atya fog triduumot tartani, a mi
templomunkban Sebastian atya tart előadásokat április 7-9. (pv) között.
Plébániánk további programjai a Harangszóban olvashatók, és
lesz sok érdekes előadást, beszélgetést, koncertet meghallgatni.
A programok átbeszélése után a munkacsoportok tartottak rövid
beszámolót munkájukról, az elvégzett feladatokról. A találkozó
végén két ünnepeltet köszönthettünk fel születésnapja, ill.
névnapja alkalmából, majd imával zártuk.
Nemesné Boros
Anita

Bérmálkozóink: HORVÁTH DALMA
1989. március 1-én születtem Székesfehérváron, a
gyerekkoromat Gárdonyban töltöttem és 12 éve élek
Budapesten. Vállalkozó vagyok, azon belül is kisállat szitter,
ami a mi kis országunkban még nagy újdonság, de külföldön
már többen ismerik ezt a fogalmat. Ugyanúgy működik mint
egy bébiszitter, csak itt háziállatokra kell vigyázni míg a gazdi
távol van.
A hobbim elsősorban a sport. 2000-ben OB ezüstérmes lettem
evezésből, jelenleg pedig lassan egy éve hosszútávú futó
vagyok. 2016 októberében volt az első futóesemény, ahol érmet
is sikerült szereznem. Idén már túl vagyok egy téli
félmaratonon, de még vár rám egy tavaszi, nyári és egy őszi is.
A sportoláson kívül szeretem a felnőtt színezőket, valamint a
kisállat szitter vállalkozásomnak van egy videó csatornája,
ahová állatokról és azoknak tartásáról forgatok videókat.
A vallást az életemben a vőlegényemnek és a családjának
köszönhetem. Kiskoromban sajnos a helyi pap nem keresztelt
meg, mert anyám nem volt összeházasodva az apámmal.
Viszont azt sem mondhatnám, hogy teljesen kimaradt az
életemből. Volt gyerek Bibliám, kedvenc mesesorozatom volt a
Könyvek könyve. A sorozat főszereplői egy kisfiú és egy
kislány, akik a Biblia kalandozói. Minden rész egy adott
problémáról szólt, amire a Könyvek könyve egy Bibliai
történetet ajánlott fel. Ilyenkor mindig visszautaztak a könyvel
az időben, hogy megszülethessen az epizód végére a tanulság.
Másik kedvenc mesém még a Szentikék: A kis Dávid kalandjai
volt. Ez a mese tele van bájos betétdalokkal. A bátorságról,
Istenbe vetett hitünkről és arról szól, hogy a hit csodákra képes.
Minden szülőnek bátran ajánlom mind a két mesét.
Izgalommal várom a keresztelőmet, az elsőáldozásomat és a
bérmálásomat. Szeretem a közösséget ahová csöppentem,
örülök, hogy velük járhatom végig ezt az utat, és hogy
segíthetek a Plébániának, vagy azon keresztül másnak, ott ahol
tudok.
A legkedvesebb történetem a Bibliából már gyermekkorom óta,
Salamon ítélete (1Kir 3,16-28). Isten bölcsességgel ajándékozza
meg azokat, akik kérik Őt, s a bölcs ítélet igazságot szolgáltat.
Az anyai (szülői) szeretet számára a gyermek a legfontosabb.
AGUSTÍN DELOUVROY MSP ATYA
… ez alkalommal egy hónapot töltött a Harmadik Világ
Szegényei Missziós Mozgalmunk budapesti Szűz Mária
Magyarok Nagyasszonya Központjában. Belga származású
misszionárius papunk az év hosszabb részét Olaszországban, ill.
Peruban tölti, közben pedig gyakran ellátogat Magyarországra
is. A mostani idő alatt részt vett egy 3 hetes intenzív magyar
nyelvtanfolyamon. A nyelvtanulásra fordított erőfeszítés
gyümölcsei egyre jobban megtapasztalhatók… ittléte során
megkérdezte valaki: „Ágoston atya, nehéz-e a magyar nyelv
tanulása?”— mire ő magyarul így felelt: „Szerintem nem nehéz,
hanem lehetetlen.”
Azonban most sem csak a nyelvtanulás miatt jött el, hanem
elsősorban azért, hogy kivegye részét a missziós munkából.
Központunkba a fiúk a délelőtti iskolai tanulmányaikat
követően érkeznek, délután pedig részt vesznek a tanulásban,
imádságban, szabadidős programokban, közös étkezésekben.
Ezeket a programokat év közben mi, családos laikusok
vezetjük. A gyerekek számára mindig különleges, amikor egy
pap osztozik az ő idejükben, legyen szó az említett események
bármelyikéről, ugyanakkor az oltárnál is láthatják szolgálni őt
mint Isten papját. Habár szó nem esik róla, úgy véljük, hogy
már most is érzékelnek ezek a fiúk valamit abból az
önátadásból, amit egy misszionárius pap él meg, bár lehet, hogy
csak később, felnőtt korukban fog kikristályosodni a kérdés:
miért vállalja valaki, hogy család nélkül éljen, és hazáját,
családját, anyanyelvét elhagyva ingyen szolgáljon szegény

gyermekeket? Ráadásul nem csak mulandó földi javakkal,
hanem megfizethetetlen értékű kincsekkel, hiszen ami a
Mennyből érkezik, az ilyen. Ágoston atya ittléte során is
folytatta két nagyobb fiú, Miklós (14) és Sándor (17)
felkészítését a bevezető szentségek felvételére. Ők lettek
Egyházunk számára bemutatva a 9ó-i vasárnapi misén. 4 évnyi
készületet követően mindketten a húsvéti Feltámadási Misén
válhatnak Isten gyermekévé. Hálát adunk az Atyának azért a
nagy kegyelemért, hogy elvezette hozzánk ezeket a fiúkat, és
azért is, hogy megerősítette őket elhatározásukban egészen
mostanáig.
Kedves Olvasó, egyházközségünk tagja, Önhöz fordulunk azzal
a bizalommal teli kéréssel, hogy kísérje imádságával,
fohászaival e fiúkat, s azokat a szegény sorsú és elhagyott és
elfeledett árvákat, akik ugyancsak ezen a Húsvéton fognak
részesülni a keresztség szentségében Peruban, Kubában,
Mexikóban.
Ágoston atya idejében még egy fontos program szerepelt: ő
vezette a péntektől vasárnapig tartó női lelkigyakorlatot Érden a
Ciszterci Apátságban. 19-en vettek részt ezen az ünnepélyes
eseményen, akik közül többen az ország távoli részeiről
érkeztek. A következő lelkigyakorlat a férfiak számára lesz
ősszel, ahová szeretettel látjuk a „hazai pályáról” is a részt
venni szándékozókat!
Végül szeretettel ajánljuk figyelmébe ingyenes kiadványunkat,
melynek nagyböjti számában újabb hírek olvashatók a
Szegények
Szolgái
távolban
s
közelben
szolgáló
misszionáriusainak
munkájáról.
Bakonyi Gábor

