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EVANGELIZÁCIÓS KÉPZÉS FIATALOKNAK
A hitünkről tanúságot tenni, bármilyen lelkesek is vagyunk,
nem egyszerű dolog. Találkoztál már olyan helyzetekkel, ami
kor nem tudtál mit mondani? Esetleg inkább elijesztetted a be
szélgető társadat? Ne add fel! Van megoldás! Gyere el a képzés
re és tanuld meg: Mit mondjak? Mit ne? Mikor? Hogyan? Hol
kezdődik a nyomulás? Meddig lehet elmenni Mikor vihetem
már közösségbe? – Aki találkozott már az Élő Jézussal, annak
ég a szíve a vágytól, hogy mások is megismerjék. És ebben so
kaknak segítségére is tud lenni. Csak meg kell tanulni, hogyan.
– Előadások, gyakorlatok, beszélgetések, kérdések és válaszok,
ima és még több gyakorlat. A képzés célja, hogy a hétköznapi
helyzetekben tudatosan, bát ran és hozzáértéssel tudd hirdetni
az Örömhírt. 18-ától 8 alkalommal hétfőnként 18ó-tól
szuterénben.
Bartha Angéla szociális testvér
MEGHÍVÓ FELNŐTT KATEKUMENÁTUSBA
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad
a hitről mélyebb ismereteket szerezni… Ha nem vagy megke
resztelve, és keresi a szíved Istent, de nem vagy benne biztos,
hogyan indulj felé… Ha nem tartozol semmilyen vallási feleke
zethez, de érdekel Egyházunk szeretet-közössége és tanítása…
Szeretettel meghívunk a katekumenátus csoportba, ahol megis
merheted (jobban) Istent és a keresztény élet teljességét, a Ró
mai Katolikus Egyház szeretet-közösségében.
A katekumenátus egy út, a keresztény élet megismerésének és
az abba való beavatásnak a folyamata. Mindenkit szeretettel vá
runk, azt is, aki egyszerűen csak kíváncsi a kereszténységre, és
azt is, aki már néhány lépést megtett az Isten felé vezető úton,
és vágya, hogy megkeresztelkedjen, elsőáldozó legyen, bérmál
kozzon. Felnőttek részére találkozóinkat szeptember 22. kezdet
tel, pén tek esténként tartjuk 18ó-tól 19ó-ig a Szent József Plé
bániatemplom hittantermében. Érdeklődni és jelentkezni lehet
előze tesen Michels Antal atyánál (harangszo@freemail.hu).
FELNŐTT KÉPZÉSI INTÉZET 2017. ŐSZI KÉPZÉSEI
LITURGIKUS MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSE
A li turgikus munkatársi (korábbi áldoztatói és lelkipásztori
mun katársi) feladatok végzéséhez, amelyekhez a Főegyházme
gye ad engedélyt, szükséges, hogy a jelöltek képzésen, illetve
az enge dély meghosszabbításához továbbképzésen vegyenek
részt. A Kanter Károly Felnőttképzési Intézet új jelöltek számá
ra 2017. november 10-én és 17-én péntek, délután 16.00-20.00ig tart képzést, (mindkét alkalmon részt kell venni a képzés tel
jesítéséhez). A meghosszabbításhoz szükséges továbbképzés pe
dig 2017. október 27-én, pénteken délután 16.00-20.00-ig tart.
A képzésre küldött munkatársat plébánosának előzetesen be kell
jelentenie, nevének, plébániájának és személyes e-mail címének
megadásával a kepzes@kkfi.hu címen.
IRODAVEZETŐ, EGYHÁZI ADMINISZTRÁTOR KÉPZÉS: szeptem
ber 27. – december 13. szerdánként. A 11 alkalmas képzés (no
vember 1-én nem lesz képzés) célja, hogy a plébánosok által ki
választott és felkért munkatársak jó és szakszerű munkát végez
hessenek. A képzés főbb témái az anya könyvezés, egyházi admi
nisztráció, alapvető pénzügyi műveletek (nyugta- és számlaadás,
per selypénz és stóla kezelés), iratkezelés, iktatás, postázás, szer
ződések, ingatlanok adminisztrációja, egy házi protokoll, segítő
kap csolat, az irodát segítő technikai eszkö zök, számítógépes
rend szerek ismerete. Jelentkezés: minden munkatársat a plébáno
sa je lenthet be a kepzes@kkfi.hu címen, kérjük, hogy írják meg
a munkatárs ne vét, plébániáját és e-mail címét.

TÚLTERHELTSÉG ÉS STRESSZ AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATBAN –
STRESSZKEZELŐ TRÉNING: Hogyan csökkenthetem a szolgála
tom kapcsán keletkező min dennapi feszültségeket? Hogyan
kommunikálhatok a rám bízot takkal és munkatársaimmal haté
konyan annak érdekében, hogy a közlésem-üzenetem célba ér
jen, és konstruktív együttműkö dést tudjak kialakítani
másokkal? Hogyan tudom kezelni a rám nehezedő munkahelyi
kihíváso kat? Lelkipásztorok, plébániák és katolikus
intézmények mun katársainak jelentkezését várjuk a
stresszkezelő, konfliktusmeg oldó, kommunikációs és
kapcsolati készségfejlesztő tréningre.
Időpontok: négy szerdai napon, október 4., 11., 18., 25. 9:0013:00 óráig, össz 16 óra Hely: KKFI, 1035 Bp., Kórház u. 37.
Költség: 12.000 Ft/fő a tréning térítési díja, amennyiben a je
lentkező Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei intézmény, plé
bánia munkatársa (21.000 Ft/fő támogatást a KKFI ad). Más
egyházmegyékben, szerzetesrendi intézményekben dolgozó je
lentkezők részére 33.000 Ft/fő a tréning költsége. Jelentkezés:
a kepzes@kkfi.hu címen szeptember 27-éig lehet név, plébánia/
egyházi munkáltató és személyes e-mail cím megadásával.
ELŐKÉSZÍTŐ ÉV A DIAKÓNUS HIVATÁSRA: Az elmúlt évek ta
pasztalatai alapján és a római képzési szabály zat szerint előké
szítő év indul az állandó konkubinátusra jelent kezni szándéko
zók számára. Célja a jelentkezők bevezetése a diakonátus teoló
giájának, lelkiségének és szolgálatának megis merése, a jelent
kezők közösségének kialakítása, a jelentkezők és családjuk
megismerése, a hivatás tisztázása és előkészület a konkurzusra
és a 2018-2020-as képzésre. Az előkészítő év nyi tott, várunk
minden érdeklődőt, aki megfelel a KKFI honlapján leírt kon
cepciónak és feltételeknek. Az év folyamán 8 pén tek délután ta
lálkozunk (első alkalom IX. 22.), részleteket e-mailben küldünk
a jelentkezőknek. Jelentke zés: kepzes@kkfi.hu Üdvözlettel,
Vető Zsuzsanna titkárságvezető, oktatásszervező, Kanter Ká
roly Felnőttképzési Intézet, 1035 Bp, Kórház u. 37. www.kkfi.hu
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2017 SZEPTEMBERÉBEN (I.)
– Bíró László püspök levele
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket,
a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit,
aki a család és az élet mellett áll!
A tízéves érettségi találkozóra a többség házastársával együtt
jött el. Voltak egyedülállók is, és voltak, akik férjüket, vagy fe
leségüket osztály-, vagy iskolatársaik közül választották. Mind
nyájan nagy örömmel jöttek feleleveníteni a közös élményeket,
elbeszélni az elmúlt tíz évben történteket. Osztályfőnökük úgy
köszöntötte őket, mintha még most is az „ő osztálya” volnának.
Meséljétek el – mondta –, hogyan éltek. Sokatokról tudom,
hogy mi történt veletek, hol dolgoztok, kinek hány gyereke van,
de most legjobban az érdekelne, hogyan érzitek magatokat,
hogyan értékelitek az érettségi óta eltelt éveiteket. Szeretném,
ha nem panaszkodnátok, inkább azt mondjátok el, hogy min
munkál kodtok, mit tesztek azért, hogy vágyaitok teljesüljenek,
hogy életetek jobb és szebb legyen, hogy azok az esetleges
gondok, nehézségek, amelyek miatt panaszkodhatnátok,
elháruljanak. A fiúk-lányok sorra beszámoltak dolgaikról,
egyesek kicsit vissza fogottan, mások őszintén és az
osztályfőnök kérését komolyan véve. Egy lány azonban, aki
még egyedül élt, és az osztályban a legmagasabb, közel két
méter magas volt, kicsit keserűen be szélt. Könnyű volt nektek
– mondta –, nekem folyton kosárlab dáznom kellett, naponta
edzés, heti két-három meccs, vidéken és külföldön. Én nem
értem rá randevúzni, folyton csak a kosár labdáztam. Most,
hogy már kezdek kiöregedni, a kosarazást is be kell fejeznem. A
korban hozzám illő fiúk már mind elkeltek, szóval alig
remélhetek egy komoly találkozást. Te szép sport karriert
futottál be – szólt közbe az egyik osztálytárs –, a sikere idnek

csak örülsz? Túl nagy ára van ezeknek a „sikereknek” –
válaszolt a kosaras lány –, és mire megyek vele? Az biztos,
hogy ha újra kezdhetném, nem ezt az utat választanám.
Keresztényként arra vagyunk hivatva, hogy meghaladva önma
gunkat és korlátainkat fáradhatatlanul törekedjünk a szeretet és
az egység teljessége felé. Ne csüggedjünk tökéletlenségeink lát
tán, és ne ítéljük keményszívűen el azokat, akik nagyfokú töré
kenység állapotában élnek. Annak tudatában éljünk, hogy az a
teljesség, amire ígéretet kaptunk, minden képzeletet meghalad,
de csak odaát lehet benne részünk. (vö. AL 325)
Hogyan tudjátok gyerekeiteket arra tanítani, hogy kellő önisme
rettel fáradhatatlanul törekedjenek a szeretet, s az egység teljes
sége felé? Mi segít az esetleges kudarcok után az újrakezdésbe?

