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A hét szentje: SZENT CHARBEL MAKHLOUF
Kelet  nagy  misztikusa  és  aszkétája,  a  maronita  egyház  három  nagy
szentjének egyike.
Youssef  Antoun  Makhlouf  az  észak-libanoni  Bkaakafra  nevű,  hegyi
faluban született 1828. május 8-án,  a család 5. gyermekeként. Maronita
vallású  anyja  szigorúan  megkövetelte  a  családban  az  imát,  a  napi
rózsafüzért és a misén való részvételt. Youssef két testvére is szerzetes lett.
A fiú sokat imádkozott egy barlangban, egy Szűzanya-kép előtt. Egyszer
eltévedt  kecskéjét  keresve,  egy  cédrus  közelében  imádkozva  hangot
hallott: „Hagyj el mindent, kövess engem!”.
Hallgatva az isteni szóra, 1851-ben titokban elhagyta családját, és belépett
a Mayfouki Boldogasszony kolostorba. Egy év noviciátus után átkerült az
Annaya-i  Szent  Maron  kolostorba,  és  a  Libanoni  Maronita  Rend
szerzetese lett. A korai antiochiai egyház mártírjának, Charbel nevét vette
fel,  aki  121-ben  szenvedett  vértanúságot.  Édesanyja  kétségbeesetten
kereste és kerestette. A kolostorban megtalált fiát az elöljárók jelenlétében
kérlelte, hogy térjen haza; de a fiú kitartott döntése mellett.
Charbel engedelmes és alázatos szerzetes volt, sokat dolgozott és tanult,
letette  a  hármas  fogadalmat,  majd  elöljárói  elküldték  a  Kfifan-i  Szent
Ciprián  kolostorba,  a  szemináriumba.  Lelkében  hatalmas  láng  gyúlt  a
Szentírás,  az  Oltáriszentség  és  a  Szűzanya  iránt.  1859.  július  23-án
szentelték  pappá.  Szavai  szerint  papnak  lenni  csakis  egyet  jelent:  a
Golgota  útját,  és  Isten  jelenlétének  a  tanúja  lenni  a  világban.  Egész
éjszakákat töltött imádsággal; de napközben élte a szerzetesek életét.  Jó
gyóntató  pap  lévén  sokan  felkeresték,  s  a  gyónás  után  nagy örömmel
tértek  haza  tőle  az  emberek.  16  évet  élt  az  Annaya-i  Szent  Maron
kolostorban.
Példaértékűen  gyakorolta  az  engedelmességet  elöljárói  iránt,  szigorúan
betartotta  a  monasztikus  szabályokat.  Aszketikus  életet  élt,  kereste  a
lemondásokat és az önmegtagadást, teljesen szabad volt a világtól; életét
visszavonhatatlanul az Úr és a lelkek üdvösségének szolgálatába állította.
Isteni sugallatra arra kérte elöljáróját, hogy hadd vonuljon re-
meteségbe, a Szent Péter és Pál kolostorba. Elöljárója eleinte vonakodott
megadni az engedélyt, ám egy isteni jel hatására megkapta az engedélyt:
Charbel olajat kért a lámpásába, ám, hogy próbára tegyék, vizet öntöttek
bele.  A lámpásban  mégis  fellobbant  a  láng.  Így  1875.  február  15-én
megkezdte a vágyott remeteéletet: magány, csend, ima, az Oltáriszentség
imádása,  mezei  munka.  Sosem hagyta  el  a  remeteséget,  csak elöljárója
parancsára. Mindig térdre borulva imádkozott az Oltáriszentség előtt, nem
egyszer az egész éjszakát imádságban töltve.
Már életében szentként tisztelték és egyszerű imájára csodák
történtek.  Súlyosan  megbetegedett,  1898 decemberében  az  átváltoztatás
után  nem  tudta  folytatni  a  misét,  szerzetestársa  segített  befejezni.
Elkezdődött  8  napig tartó  agóniája.  Ajkán  nem szűnt  meg az imádság.
1898.  december  24-én,  karácsony  vigíliáján  halt  meg.  A  kolostor
temploma mellett temették el.
Csodás  események  miatt  a  sírjából  kiemelt  koporsóját  a  kolostor
templomának egyik oratóriumában helyezték el. Teste épen maradt. Sírját
a  világ négy égtája  felől  keresik fel  a  zarándokok.  Közbenjárására  sok
imameghallgatás és gyógyulás történt.
VI. Pál Pápa 1965-ben boldoggá, 1977-ben szentté avatta. MK

ÖRÖKIMÁDÁS BUDAPEST
Hozzávalók :)
+  Lelkes  klerikusok  és  laikusok,  aki  elkötelezettek  az
Oltáriszentség tisztelete, imádása iránt, akik felismerik az idők
jeleit,  s  úgy gondolják,  hogy most  van itt  az  alkalmas idő…
Budapesten is el kell indítani a 0-24 órás szentségimádást, hisz
nem szervezhetünk  Eucharisztikus  Világkongresszust  anélkül,
hogy fővárosunk ne rendelkezne egy ilyen hatalmas kinccsel
+  Ha  már  megvan  a  lelki  indíttatásunk,  akkor  jöhetnek  a
nélkülözhetetlen  elemek:  ima,  ima,  és  még  több  ima,  böjt,
áldozathozatal,  (egyik  legfontosabb  imaszándék,  hogy  a
Mennyei  Atya  akarata  szerint  történjen  minden,  s  ne  a  mi
elképzeléseinkhez/terveinkhez  ragaszkodjunk,  folyamatosan  a
szervezés alatt imádkoznunk kell az egységért és védelemért is)
+ Szükség van tehát egy elszánt plébánosra és egy kápolnára, a
helyi  ordinárius  támogatására,  a  környékbeli  plébánosok
(esetleges) ellenállásának a leszerelésére.
+  A  város  katolikusainak,  (közösségeinek,  lelkiségi
mozgalmaknak)  a  felbuzdítása,  megnyerése  az  ügynek,  hogy

vállaljanak a hívek heti  egy órát,  amikor jelen vannak az Úr
előtt.
+  Gondoskodni  kell  megfelelő  koordinátorokról,  akik
szívügyüknek  tekintik  a  dolgot,  és  biztosítják  a  folyamatos
szentségimádást. A működtető struktúrához szükség van négy
napszakfelelősre  (délelőtt,  délután,  este  -  éjfélig  -  éjféltől
reggelig.) Fontos az is, hogy minden órának is legyen felelőse,
aki az egész héten, a hét minden napján 3-4 óráért felel. Ez már
28 személy. Ezen felül kell egy főkoordinátor is.
+  A koordinátoroknak,  napszak-felelősöknek  a  szervezésben
óriási  feladata  van,  ők  tartják  a  kapcsolatot  a  jelentkezőkkel
telefonon,  emailen,  időpontokat  egyeztetnek,  hogy  ki-mikor
vállal egy órát, kell tehát, hogy minden nap minden órájának
legyen  egy  „gazdája”,  összesen  24x7=168  ember
„elköteleződésétől” már elindulhat az örökimádás
Ízelítőül  :)  http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-ev-minden-
perceben-nyitva-all-vaci-szentsegimado-kapolna-videoval
http://www.magyarkurir.hu/kitekinto/az-orokimadas-kapolna-
mindent-megvaltoztatott-mexikoi-juarezben
Én pedig Kis Krisztina vagyok, legkisebb a „szentek” között,
jelenleg  a  Magyar  Kurírnál  dolgozom,  és  a  Pázmány  Péter
Katolikus  Egyetemen  tanulok  jogot  és  teológiát.  A  váci
örökimádás  elindításánál  végig  jelen  voltam,  s  van  egy  kis
csapatunk,  akikkel  örömmel  felajánlanánk  segítségünket  a
szolgálatban  a  budapesti  örökimádás  megszervezéséhez.  Az
Eucharisztikus Kongresszusra készülve Dr. Fábry Kornél atya
meghívására volt szerencsém mind a három missziós küldöttek
képzési  alkalmán  részt  venni,  ahol  már  említésre  került  a
esetleges együtt-munkálkodás lehetősége. 

Szeretettel: Kis Krisztina

PÓTFELVÉTELI A SAPIENTIA FŐISKOLÁN
Teológia osztatlan mesterképzés /10–12 félév
Papságra  készülőknek  és  a  teológia  tudományával
foglalkozni kívánó civileknek
Teológiai-pszichológiai  továbbképzés  papok  és  diakónusok
számára  (9  alkalom/félév,  a  Családteológiai  Intézet  képzése)
Pasztorációs  problémáinak  teológiai-pszichológiai  áttekintése,
mely során a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban
felismerjék és megértsék a hozzájuk forduló emberek és csopor-
tok problémáit, és segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján.
Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzés /6 félév
Teológiai, hitoktatói és pasztorális alapismeretek, 
továbblépési lehetőség a hitéleti mesterképzésekre
Tanári mesterképzések pedagógus diplomára épülő /3–5 félév
Hittanár – nevelőtanár
Teológiai részismereti képzés /2 félév
Pasztorális tanácsadás szak - szükséges 50 kredit tanulmány
Család-,  gyermek-  és  ifjúságvédő  szakpedagógus  szakirányú
továbbképzés /2 félév
Felkészítés gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó továbbképzés /4 félév
Felkészítés  a  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézményekben
szakmai feladat ellátására és vezetői munkakör betöltésére
Pasztorális tanácsadás,szervezetfejlesztés mesterképzés /4 félév
Pasztorális tanácsadó (lelkigondozó) specializáció
Pasztorális szervezetfejlesztő specializáció
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 11.
A pótfelvételi időpontja: 2017. augusztus 21–22.
Infó:  Tanulmányi  Osztály:  tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu
http://www.sapientia.hu/foiskolank/jelentkezes/jelentkezes

JEGYESOKTATÓK KÉPZÉSE
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai
Intézete  60  órás  képzést  indít lelkipásztorok,  valamint  a
jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára. 
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 A képzés  célja: az  Egyházban  folyó  jegyesfelkészítésben
tevékenykedők szakmai támogatása, továbbképzése. 
 Témák: a  házasság  működésének  pszichológiája-teológiája,
önismeret,  a  házas  életstílus,  morális  kérdések,  a
jegyesfelkészítés módszerei, kérdőívek és szituációs játékok.  
Időpontok: 6 alkalom – péntek - 9.30-17.30 óra között
2017. október 6., 13., 20., 27., november 10., 17. 
A jelentkezés módja: 
- Kérjük, hogy a Családteológiai Intézet honlapjáról töltsék le a
jelentkezési  lapot,  és  elektronikusan  küldjék  vissza  a
csaladteologiasapientia.hu címre.
- A résztvevőktől egyházi ajánlás és 1 oldalas motivációs levél
- Jelentkező világiak egy felvételi beszélgetésen vesznek részt.
-  A  papokon  és  diakónusokon  kívül  olyan  személyek
jelentkezését  várjuk,  akik  házastársukkal  együtt  fognak  részt
venni  a  jegyesek  felkészítésében,  és  a  képzésen  is  együtt
vesznek részt. 
- A képzés sikeres teljesítéséről tanúsítványt állítunk ki.
Info Rőder Tamásné 486-4428, csaladteologia@sapientia.hu 
Kérjük, hogy szeptember 15-ig jelentkezzenek!

AZ EGYEDÜLLÉTBŐL AZ EGYÜTTLÉTBE:
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 7-én

2017.  október  7-én  rendezik  meg  a  következő  Nagymarosi
Ifjúsági  Találkozót,  amelynek  programjai  ez  alkalommal  az
imádság köré  szövődnek majd.  Az őszi  találkozó  főelőadását
Nagy  Bálint  jezsuita  atya,  a  magyar  jezsuita  rendtartomány
hivatásgondozója tartja.  Meghívólevelében kifejti:  az imádság
nem  magányos  gyakorlat,  hanem  egy  olyan  belső  otthon,
amelyben  személyes  tér  nyílik  a  teremtő  Istennel  való
találkozásra. 
“Az imádság az egyik legizgalmasabb dolog a világon. Titka és
öröme nem kívül keresendő, nem kell távolra elmennünk, hogy
tanuljunk róla. Egészen közel van. Csak mernünk kell megállni,
hogy észrevegyük” – fogalmaz Nagy Bálint a Levélben.
Gyere, hívunk, hogy tapasztaljuk meg együtt Nagymaroson az
imádság örömét és kalandját! Abban szeretnénk segíteni, hogy
ez a találkozó különösképpen is rólad és az Úrról szóljon, aki
nap  mint  nap  keresi  a  veled  való  találkozást.  Az  októberi
találkozón  épp  ezért  a  megszokottnál  több,  kisebb  létszámú
imaműhely  vár  benneteket  a  fakultációk  idősávjában,  hogy
minél több imamódszert kipróbálhassatok, megtapasztalva, mi a
ti közös nyelvetek Istennel. 

- szervezők -

CSERKÉSZTÁBOR BALATON-FELVIDÉKEN
Természetesen  az  idei  évben  sem  maradhatott  el  a  432.
Pázmány  Péter  cserkészcsapat  nyári  nagycserkész  tábora.  A
szezonban  ez  az  első  a  sorban,  hiszen  a  mostani,  nomád
körülmények között, erdőben megrendezett tábort augusztusban
egy  kisebbeknek  szóló  másik  követi.  Helyszínül  a
Monostorapáti  mellett  található  Széles-forrás  szolgált,  amely
szépségével  minden  látogatót  teljesen  lenyűgözött.  A
táborhelyen  keresztül  csordogáló  patak  nem csupán a  szemet
gyönyörködtette, hanem az igen felfrissítő fürdések alapjául is
szolgált.  A  résztvevők  a  15.  századi  Japán  világába
csöppenhettek  bele,  a  küldetésünk  nyomán.  Britekként
feladatunk  volt  fejleszteni  a  kereskedelmi  kapcsolatokat  és
elősegíteni az éhínség visszaszorítását. Programok terén is nagy
változatosságnak  örvendett  a  tábor.  Többek  között  részt
vehettünk  rohampályán,  megtanultunk  pálcával  enni,
elcsendesültünk  a  tradicionális  teaszertartások  alatt,
ellátogattunk a kapolcsi falumalomba és a rengeteg méta mellett
természetesen  a  portya  sem maradhatott  el.  Ennek keretében
őrsökre  szétágazva  jártuk  be  a  Balaton-felvidék  és  a  Káli
medence  elkápráztató  tájait,  hogy  aztán  egy  közös  ponton
találkozva  kint  eltölthessünk  egy  éjszakát  az  Eötvös  Károly
kilátóban. Összességében 10 felejthetetlen napot tölthettünk el

közösen, ami új lendületet adhat a következő cserkészévre is.
Szeptemberben  ismét  várjuk  azokat,  akik  csatlakozni
szeretnének  cserkészcsapatunkhoz.  Első  osztályos  kortól
fogadunk szeretettel minden érdeklődőt!
Köszönetet  szeretnénk mondani  Tóni  atyának,  az  Esztergom-
Budapesti  főegyházmegyének  és  a  Józsefvárosi
önkormányzatnak,  akik  támogatásukkal  elősegítették  a  tábor
létrejöttét.
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