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A hét szentje: SZENT LÁSZLÓ 
1046 táján  született  Lengyelországban,  apja  a  számkivetésben  élő  Béla
magyar herceg, anyja Rizika lengyel királylány volt.
Már 4-5 éves  korában  hazakerült  Magyarországra  és  a  tiszántúli  Bihar
várában  nevelkedett.  Nagyon  vallásos  anyjától  kapta  mély  hitét,  és
alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott, amit később Kázmér lengyel
király  udvarában  mélyített  el  igazán.  1061-ben  tért  vissza  ismét,  de
hamarosan vissza kellett menekülnie Lengyelországba. 1064-ben bátyjával
Gézával tért vissza, hogy a lázadó Salamonnal harcban leszámoljon.
A  püspökök  békítése  után  ismét  Biharban  uralkodott  az  ország  keleti
harmadában. A pogány besenyők ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat
beszéltek  hősiességéről.  Békét  sikerült  kivívnia  a  besenyőkkel  és  a
kunokkal  szemben  1085-ben,  1091-ben  és  1092-ben.  Ünnepelt  hősként
fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István útját.
Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Seregei
vitézül  harcoltak vele  együtt,  legendák fonódtak köré.  (Tordai  hasadék,
Szent László pénze, füve, forrásfakasztás, stb.) A háborúskodás számára
keserű teher volt.  Az országban is rendet teremtett,  szigorú törvényeket
hozott.  Létrehozta  a  zágrábi  püspökséget,  a  kalocsai  érseket  Bácsra
költöztette,  az  erdélyi  érseket  Gyulafehérvárra,  a  biharit  pedig
Nagyváradra. Megalapította a Szent Jobb-apátságot a Szent Jobb őrzésére.
Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett.
1083-ban  Szent  István,  Szent  Imre  és  Szent  Gellért  szenté  avatását
szorgalmazta.  Szentül  élt,  nagylelkű  volt,  keresztes  hadjáratot  is  akart
indítani, azonban ez nem valósulhatott meg. 1092-ben Szabolcs városában
zsinatot  tartott.  1095.  július  29-én  meghalt  Nyitra  mellett.  Földi
maradványait  előbb  a  somogyvári  monostorba,  majd  a  nagyváradi
székesegyházban  temették  el.  Sírjánál  csodák  történtek,  legendák
keringtek  csodálatos  közreműködéséről  csatákban.  Ügyét  kivizsgálva
1192. június 27-én III.  Celesztin pápa követe (Gergely bíboros) Váradon
szentté avatta.
A Debrecen-Nyíregyházi, valamint a Kaposvári egyházmegyéknek: Szent
László király, az egyházmegye védőszentje. 

ELSŐÁLDOZÁS A TEMPLOMUNKBAN június 18-án
A  2016/2017-es  tanévben  9  gyermek  jelentkezett  és  kérte
Michels Antal plébános atyától, hogy elsőáldozásra készítse fel
őket: Bíró Bendegúz, Galgóczy-Boros András, Galgóczy-Boros
Péter, Heiss Vivien, Nagy Marcell, Hundék Máté Tamás, Vass
Noémi, Horváth Bettina és Lukács Dániel. Egy tanuló, Horváth
Miklós Zoltán a HVSZSZ közösségben több éve készült arra,
hogy  szívébe  fogadja  az  Úr  Jézust  az  Oltáriszentségben,
rendszeresen  ministrál  évek  óta  és  az  iskolai  hittanórákon is
tanúságot  tett  hitéről.  A  második  félévtől  a  Fazekas  Mihály
Gyakorló Általános Iskola tanulója, Fejes Anna is csatlakozott a
közösséghez,  ő  Erdélyben  lett  elsőáldozó.  A  tanév  első
vasárnapjától,  a  9  órai  szentmisét  követően,  a  templomi
hittanteremben  folyt  a  lelkes  készület.  A  kis  katekumenek
hétről-hétre  szorgalmasan  járták  Jézus  útját,  keresve  és
megtalálva az „isteni útmutatások” életszerű megoldásait, életté
váltva  a  főparancs  tanítását.  Májusban  lelkileg  felkészülten
fogadták a Bűnbocsánat szentségében, az Irgalmas és Szerető
Isten  kegyelmét.  Június  11-én,  a  ”vizsgán”  pedig  szüleik
jelenlétében  kitűnő  jelét  adták  annak,  hogy  hitismeretekben
megerősödve kérik az Eucharisztiát. A Szentséget ünnepélyes
keretek,  között  Úr  napján,  Székely  János  püspök  atya
szolgáltatta ki számukra. Arra kérte és biztatta őket, hogy ebben
a  lelkületben  fogadják  az  Úr  Jézust  egy  egész  életen  át.
Imádkozzunk Értük!      Konrád Ágnes hitoktató
Ps: Bérmálkozók 2017. június 18. - Szücs János Attila, Simon
Péter István, Kunszabó Péter Illés, Kunszabó András Gabriel,
Kunszabó Katalin, Dunai Dániel Zoltán, Gólya Bertalan Márk,
Néma Balázs, Pulay Domonkos Patrik,  Schviler Csaba, Bene
Zoltán Ferenc, Bene Ildikó Mária, Barta Anna Sára, Horváth
Ádám, Milák Katalin,  Matolcsy Ágnes,  Heim Dorottya,  Gaál
Eszter  Ráhel,  Horváth  Renáta,  Csapodi  Borbála,  Bársony
Kristóf, Bolla Gitta. Isten éltesse őket sokáig!

EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK
Március végén kezdődött Angéla testvér és kis csapatának 8+1
alkalmas  evangelizációs  szemináriuma,  a  Szent  József-
Plébániatemplom  plébániáján.  (Köszönet  a  helyért  Michels
Antal atyának.) A szeminárium alatt mind gyakorlatban, mind
elméletben megismerkedtek a résztvevők az evangelizálás egy-
egy lehetséges módszerével, de fontos kihangsúlyozni, hogy az
evangelizáció nem egy technika, Istenből kell töltődni először
is, az Ő szeretetét kell megérezni és azt átadni az embereknek.
Az  Egyház  alapvető  küldetése  az  evangelizáció.
Mindannyiunknak  ez  a  küldetése,  mindannyiunkat  az
evangélium hirdetésére is meghívott az Úr. A szemináriumon
minden korosztály képviseltette magát. Az idősebb testvérek is
boldogan,  nyitottan  álltak  a  fiatalabbakhoz  és  viszont  is  így
történt. Tudatosan felépített, egymásra épülő hetek tekintetében
egyre mélyebbre és mélyebbre hatoltak a résztvevők a kérügma
titkaiba. Minden alkalommal volt úgymond „házi feladat”. Az
alkalmak  dicsőítéssel  és  egy-egy  saját  szavas  rövid  imával
kezdődtek,  hogy  valóban  megérkezzen  mindenki  az  Úr
jelenlétébe, a napi problémákat, nehézségeket mindenki le tudja
tenni  –  még  ha  egy  kis  időre  is  –  és  nyitott  szívvel  tudja
befogadni  a  tanításokat.  Ezt  követte  megosztás,  tanítás,  vagy
tanúságtevés,  illetve megosztás a heti  házi  feladatot  érintően.
Az  alkalmak  mindegyikén  volt  az  élethelyzetekből  vett
szituációs  gyakorlat,  amikor  is  volt  egy  evangelizálandó  és
evangelizáló  személy.  Ezen  szituációs  gyakorlatoknál
tanulhatták meg a résztvevők egymás hibájából, vagy esetleg a
sajátjukból,  a  kielemzést  követően,  hogy  mi  az,  ami  célra
vezethet,  valamint,  hogy  hogyan  közelítsék  meg  azon
embereket,  akiknek  épp  az  Úr  szeretetét,  örömhírét  akarják
továbbadni. Amennyiben úgy érezték a tanítók, hogy szükséges,
akkor  akár  saját  maguk  is  megmutatták,  hogy  az  adott
helyzetben  ők  hogyan  csinálnák,  így  láthatták  a  résztvevők,
hogy egy gyakorlott evangelizáló hogyan közelíti meg bizonyos
helyzetben az embert, hogyan nyitja meg a hit elől esetlegesen
elzárkózó, vagy az Úrtól éppen elfordult személyt az Úrnak. Az
alkalmak  jó  hangulatban,  időnként  nagyon  komoly,  nehéz
témával,  tanúságtevéssel  teltek,  valamint  lehetőség  volt
betöltekezni,  töltődni  a  Szentlélekkel,  így az  alkalmak végén
széles mosoly terült szét az arcokon, amit nagyon jó volt látni.
A szeminárium ideje alatt  többször is lehetőség adódott arra,
hogy  akár  „élesben”,  valódi,  utcai  evangelizálásban  legyen
részük a résztvevőknek, úgy, hogy Angéla testvér és kis csapata
„fogta  még a  kezüket”,  segítette,  bevezette  őket  az  idegenek
megszólításába.  Dicsőség  és  hála  az  Úrnak  a  csapat
szolgálatáért!
„Nagyon  élveztem  a  szeminárium  minden  egyes  napját,
sajnálom, hogy ilyen hamar vége lett.  Sokat tanultam, sokkal
bátrabb lettem, most már tudom, hogy mit, hogyan csináljak és
ezt  már  a  gyakorlatban  is  alkalmazom.  Az  Úrhoz  sokkal
közelebb kerültem, az Ő végtelen szeretete átjár, megerősít nap,
mint nap és egyre nagyobb a vágy bennem, hogy minél több
emberhez  eljusson  az  evangélium  örömhíre,  hogy  minél
többekkel megismertethessem az Úr szeretetét. A szolgálókat is
nagyon megkedveltem,  nagyon jól  éreztem magam közöttük,
szívesen  veszem,  ha  a  későbbiekben  is  részese  lehetek
bármilyen módon a szolgálatuknak. Amennyiben valaki elhívást
érez az evangelizálásra és még kételkedik magában, vagy csak a
bátorságra  vár,  itt  a  lehetőség,  Angéla  testvér  és  csapata
megadja  a  szükséges  támogatást,  még  ha  a  családon  belüli
evangelizáláshoz  is  van  rá  szüksége,  mert  sokszor  ott  a
legnehezebb evangelizálni. Isten áldása kísérje a csapat minden
tagját  és  munkájukat  a  továbbiakban  is.  Köszönöm,  amit
kaptam tőlük.”           
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KEDVES TÁBOROZÓK!
Az alábbiakban küldjük Nektek a táborral kapcsolatos infókat.
Az  idei  évben  több  helyben  maradós,  kevesebb  távoli
programot  tervezünk,  így  több  időnk  marad  a  közös
együttlétekre, beszélgetésekre, játékra. 
Hely: Miskolctapolca, Katona József u. 34. Szt. József Karitász 
ház. Időpont: 2017. július 10-16. Indulás: 10-én reggel.
Érkezés: 10-én dél környékén.
Utazás: autóval egyénileg és/vagy vonattal csoportosan (utazási
idő: 2 óra – kb. 180 km)
Vonat indulása: Keleti pu-ról: 8.30 Szinva IC A helyjegy 
miatt ajánlott a jegyvásárlást előző héten lebonyolítani!
Idén is megpróbáljuk megoldani, hogy aki autóval érkezik, az
kimegy a vonattal érkezők elé a Tiszai pu-ra.
Parkolás: a ház udvarán és a ház előtt
Szállásköltség: 3000 Ft/fő/hét
Étkezés:
+ a táborban a Karitász (és Éva )  jóvoltából ismételten   nem
kell  fizetnünk a  reggeli  és  vacsora  étkezésekért1,  csak  az
éttermi  menüért  (ebéd  vagy  vacsora)  vagy  a  saját  készítésű
meleg ebédért2;
+  első  nap  kérjük,  mindenki  oldja  meg  a  hideg  étkezést  az
utazás ideje alatt. A táborba érkezve már tudunk fogyasztani az
előre bevásárolt ételekből; 
+  az  ételallergiában,  ételérzékenységben  szenvedők  étkezését
külön vásárlással megoldjuk;
+  a  közös  étkezésekhez,  hogy  minél  változatosabb  legyen,
adományként elfogadunk kakaóport, lekvárt, teát, mézet, stb.
Programok: a programok fakultatív jellegűek, a részvétel nem
kötelező! Az ezzel járó költségek egyénileg fizetendők.
Rossz idő esetén a programok felcserélése lehetséges.
Misék  lesznek,  amikor  Tóni  atya  velünk  tud  lenni.  Lelki
beszélgetések  vezetésére  szeretnénk  megkérni  Konrád  Ági
hitoktatót. 
Hétfő: érkezés, kipakolás, tábornyitó, séta, beszélgetés.
Kedd: reggeli a szálláson, majd kirándulás az Avalon Parkba
(800  m-re  van  a  szállásunktól).  Indulás  9ó-kor,  egész  napos
program.  Este  pihenés,  szabadprogram,  foci,  ének,  közös
vacsorakészítés (paprikás krumpli és/vagy lecsó), beszélgetés.
Szerda:  reggeli  a  szálláson,  délelőtt  a  városi  strandfürdőt
néznénk meg, délután pihenés, játék, verseny, kézműveskedés,
ének, vacsora a szálláson, este beszélgetés/szentségimádás.
Csütörtök:  reggeli  a  szálláson,  délelőtt  közös  ebédkészítés
(gulyásleves,  palacsinta),  délután  pihenés,  majd  indulás
Miskolcra (városnézés),  vacsora  saját  tábori  készítésű  vagy
Miskolcon megállunk valahol, este visszaérkezés, beszélgetés.
Péntek:  reggeli  a  szálláson,  majd  aki  vállalja,  túra (idén  is
túlélő  túra   14-16  km vagy túra-light   5-6  km).  Délután 
visszaérkezés,  majd  pihenés,  vacsora  a  szálláson,  este
beszélgetés
Szombat: reggeli a szálláson, délelőtt játékos feladatok, ebéd a
szálláson,  délután  Kalandpark  és  Bobpálya,  vacsora  a
szálláson, este beszélgetés, éneklés
Vasárnap: reggeli a szálláson, pakolás, takarítás, hazaindulás 
Kérnénk mindenkit,  hogy aki az adatlapját  még nem adta  le,
mielőbb juttassa el hozzánk valamilyen formában!
Kérnénk még, hogy jelezzétek, ki hogyan, autóval vagy vonattal
szeretné/tudja megoldani az oda és visszautazását! Köszönjük!
Reméljük, mindenki nagyon jól fogja érezni magát a táborban!
Ha  kérésetek,  kérdésetek  lenne,  forduljatok  hozzánk
bizalommal! 

Szeretettel: A Szervezők

1 A szervezők által felkínált reggeli és vacsora. Egyéb extra igényeket egyénileg 
kell megoldani.
2A táborban egy-egy ebédet magunk készítünk el!


