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A hét szentje: A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a Fátima kisváros
melletti Cova da Iria nevű helyen. A gyermekek neve: Lúcia de Jesus dos
Santos (ekkor 10 éves, élt 2005-ig), unokaöccse, Francisco Marto (ekkor 9
éves, élt 1919-ig), unokahúga, Jacinta Marto (ekkor 7 éves, élt 1920-ig). A
déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis házat
építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt
láttak, amelyet villámnak véltek. Elhatározták, hogy hazamennek, de
rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, lent, és
egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy
hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezei között
rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három pásztorgyermeknek, hogy
sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy 5 egymást követő hónap
13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriaba. A gyermekek
így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. - Ferenc pápa száz
évvel a fatimai Mária jelenések után, a portugál kegyhelyre látogat!

Vendégünk: ARANY FERENC
Székesfehérváron születtem 1985. április 24-én, két gyermekes
család 2. gyermekeként. Szüleim már nyugdíjasok. Az általános
iskolai és a középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban
végeztem. Nem részesültem vallásos nevelésben. Általános
iskola 6. osztályába jártam, amikor először mentem hittan órára
egy osztálytársam invitálására. Érdekes mozzanata volt ez a
Gondviselésnek számomra, hiszen attól fogva rendszeresen
jártam hittan oktatásra, később a székesfehérvári Jézus Szíve
templom ministráns csapatának is oszlopos tagjává váltam,
elkezdett érdekelni az orgonálás és autodidakta módon sikerült
megtanulnom orgonán játszani. Időközben az az osztálytársam,
akinek a kérésére elmentem hittanra, teljesen eltávolodott a
vallástól.
Az érettségi megszerzése után felvételt nyertem a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Karára, de azon a nyáron mégis az erősödött meg bennem, hogy
a papi pályára lépjek. El is kezdetem teológiai tanulmányaimat
Esztergomban, de egy év elvégzése után a felelősség teljes
pálya súlya rám nehezedett és csak az az elhatározás enyhítette
ezt, hogy akkor befejezem a teológiai tanulmányaimat. Ezek
után tíz évet dolgoztam a Jézus Szíve templom sekrestyéseként
Kiss János helynök úr védő pártfogása alatt és később a munka
mellett sikerült egy kémia alapszakos diplomát szereznem.
Ezután kántori szolgálat következett Bodajkon. Minden
odautazásomkor úgy éreztem, hogy a Szűzanya tárt karokkal
vár engem. Ez megint sarkalatos pont volt az életemben, hiszen
itt is példás, hiteles, valóban Istentől rendelt papi életeket láttam
Mórocz Tamás és Horváth József atyák személyében. Egy
olyan közösséget, ahová jó tartozni. A Jóisten hívó szava újból
kezdte hallatni a hangját, feléledt a papi hivatás iránti érzésem.
Ezt jeleztem is Tamás atyának, aki arra kért, várjak egy évet,
mert ha valóban ez a Jóisten szándéka velem, akkor nem fog
gyengülni ez az érzés. Így is történt. Idén nyáron jelentkeztem
ismét Spányi Antal megyéspüspök úrnál és felvételt nyertem a
Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékeinek sorába. Most
a Központi Papnevelő Intézet első évfolyamos papnövendéke
vagyok.
KEDVES CSALÁDOK!
2017. május 25-28. között kerül megrendezésre a Családok
Budapesti Világtalálkozója, amelyre a világ minden tájáról
érkeznek családszervezeteknél, családok ügyeivel foglalkozó
szakmai szervezeteknél tevékenykedő résztvevők, vendégek.
25-én (cs) a hazai rendezésű Budapest Demográfiai Fórum II.
lesz, melyen magyar és nemzetközi szakértők és politikusok

tartanak előadásokat népesedés- és családpolitika témában.
(Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ)
26-27-én (p-szo) nemzetközi partnerünkkel, az amerikai
székhelyű World Congress of Families szervezettel karöltve
szervezzük a Családok XI. Világkongresszusát. (mottó:
„Építsünk családbarát nemzeteket – tegyük a családot újra
erőssé”)
–
Nemzetközi
konferencia
a
családról,
gondolatébresztő előadásokkal, szekcióülésekkel. (Helyszín:
Budapesti Kongresszusi Központ) A szervezők konferencia
ideje alatt a gyermekek számára egész napra programokat
biztosítanak és mindkét nap estéjén kulturális programok várják
a résztvevőket.
27-én (szo) életvédelem témában a One of Us – Egy Közülünk
szervezet rendez fórumot, kiegészülve magyar és európai civil
szervezetekkel, politikai és szakmai, valamint egyházi
résztvevőkkel. (Helyszín: Várkert Bazár) Mindhárom napon a
szakmai előadásokon és beszélgetéseken kívül számos családi
és kulturális program is színesíti a rendezvényeket.
28-án (v) a belváros szívében családfesztivált szervezünk,
amely temérdek érdekes és szórakoztató eseményt kínál a
résztvevő családoknak a házasság, a család értékeire,
fontosságára helyezve a hangsúlyt, megmutatva ezzel a
közösség és a szolidaritás fontosságát. A fesztivál része a
családok közös sétája az Andrássy út egy szakaszán.
A szervezők folyamatosan frissítik a rendezvény honlapját,
http://www.budapestfamilysummit.com/hu/
A részvétel minden programon regisztrációhoz kötött, az alábbi
linken lehet regisztrálni. (A NOE a főszervező, de nem NOE
tagok is regisztrálhatnak!)
http://www.budapestfamilysummit.com/hu/noeregistration1/
A Családok Budapesti Világtalálkozójának szervező csapata
KEDVES TÁBOROZÓ!
Idén is szeretettel várunk a kőszegi verbita missziós táborba,
amelyről a továbbiakban néhány információt szeretnék veled
megosztani. Jelentkezés: http://www.verbita.hu/missziostabor/
Helyszín ugyanaz: Őri István Ifjúsági Ház, Kőszeg - Park u. 1
+ Gyermek tábor
július 3–8.
7–14 évesek
+ Biblia-gyermek tábor július 17–22.
7–14 évesek
+ Ifjúsági tábor:
július 31–augusztus 5. 14–18 évesek
Hozz magaddal hálózsákot, túracipőt, esőkabátot, meleg ruhát,
szúnyog-, kullancsriasztót, törölközőt, tisztálkodási eszközöket,
gyógyszert (ha szükséges), zseblámpát, naptejet és a jókedved.
HOGYAN VISELKEDJEK? - tábor szabályzata
1. A missziós táborba a katolikus vallási erkölcsöknek
megfelelően viselkedem, társaimat sem szóval, sem tettekkel
nem botránkoztatom meg. 2. A tábor területét csak az illetékes
táborvezető engedélyével hagyom el. 3. Viselkedésemmel nem
zavarom
meg
a
környék
lakóinak
nyugalmát.
4. Nem rongálok, odafigyelek az épületek eszközeinek
épségére, a tábor tisztaságára ügyelek, nem szemetelek. 5. A
táborok eszközeire vigyázok, rendeltetésszerűen használom
őket, ellenkező esetben megtérítem az okozott anyagi kárt. 6.
Tiszteletet tanúsítok az atyákkal, a nővérekkel, a tábor
vezetőségével és a civil segítőkkel szemben. 7. A
mobiltelefonomat nem használom, napközben le kell adnom a
táborvezetőnek, akitől esténként 10 percre elkérhetem, hogy a
szüleimmel beszélhessek. 8. Mivel a tábor teljes ellátással
rendelkezik, külön vásárlásra nem lesz szükség.
A tábor vezetősége jogot formál arra, hogy bármely résztvevőt,
aki nem tartja be a tábori szabályzatot, azonnali hatállyal
eltanácsolja a táborból. Kiskorú esetén a szülőt (vagy a
megnevezett személyt) értesítjük, akinek gondoskodni kell a
gyermek azonnali távozásáról. A tábor területére első nap 12óig minden résztvevő érkezzen meg, ekkor kezdődnek a
programok.

A tábor ajánlott anyagi hozzájárulása bruttó 16.000,- Ft/fő. Ezt
az összeget a Missziós Titkárság új bankszámlaszámára (CIB
Bank: 10700024-69018251-51100005) kell előre befizetni a
közlemény rovatban a megfelelőt feltüntetve: „Gyermek
tábor” / ”Biblia Gyermek tábor” / ”Ifjúsági tábor” - "A
résztvevő neve". Pártoló támogatást is elfogadunk, ez esetben a
közlemény rovatba ezt kell beírni: "Missziós Táborok
támogatása".
Jelentkezni Konrád Ágnes hitoktatónál vagy Tóni atyánál lehet.
FOGADALOMÚJÍTÁS
Ünnepi misét mutatott be Michels Antal atya a Szeretet
Misszionáriusai (MC) Nővérek Tömő utcai rendházában
Irgalmasság Vasárnapja vigíliáján. E nap Teréz Anya
harmadrendje, a Világi Szeretet Misszionáriusok nemzetközi
szervezetének (Lay MC) liturgikus ünnepe is: az éves
fogadalomújítás napja.
A Szeretet Misszionáriusai világi ága 1984-ben alakult meg
Rómában, Teréz Anya és Fr. Sebastian Vazhakala MC
vezetésével. Teréz Anya azt mondta az első világi
fogadalmasoknak: „Tegyetek meg mindent, amit a szerzetesek
nem tehetnek, mivel klauzúrában élnek, szenteljétek meg a
családi életet, szenteljétek meg magatok körül a világot” A
fogadalom által Teréz Anya szerzetes rendjének tagjaivá
válhatnak az arra meghívást érző, és a 2 éves jelöltidőt hűséggel
teljesítő világiak is. Most e napon 42 országában közel ezer
LMC tag erősítette meg fogadalmát, köztük 21 magyar LMC-s
is. A fogadalom segíti hivatásunkat.
A világi élet és a szerzetesi fogadalom bizonyos ellentmondást
hordoz, amelyet azonban a napi életvitel részeként végzett
szeretetszolgálat képes feloldani. Célunk a kereszten szenvedő
Jézus végtelen szomjának enyhítése, aki az Eucharisztia és a
szegények legszegényebbjeinek „színe alatt” a lelkek
szeretetére vágyódik. Szolgálatunkat a Rendi Alkotmány szerint
végezzük. Ehhez az életformához olyan lelkipásztorok
segítségére van szükségük, akikről Teréz Anya azt mondta:
„Azért kaptuk Őket, hogy Krisztus szeretete élő legyen
számunkra”
Ezért szeretnénk megköszönni Antal atya miséjét és áldását
szolgálatunkra és fogadalmi keresztjeinkre az Irgalmasság
ünnepén, ahol a tagok fogadalom-újítása mellett 3, több
évtizede szolgáló testvérünk végső életfelajánló fogadalmat tett,
és 3 új jelölt csatlakozott a mozgalomhoz. Hálásak vagyunk a
Szeretet Misszionáriusai nővéreknek is, akik 1990 (a magyar
LMC megalakulása) óta mindenben támogatnak bennünket.
Imával és szeretettel: a magyar LMC budapesti csoportja

