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19. (h) Szent József ünnepe. Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el
minket? Hálát adok szüleimért, nagyszüleimért, tanítóimért,
Szent József közbenjárását kérem az édesapákért.
20. (k) Imádkozzunk a földi és mennyei egyház közösségében.
Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét! Ma inkább
a mellettem lévő emberekre figyelek, nem magamra.
21. (sze) Segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival,
a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az egyház
számos karitatív szervezetének köszönhetően. Örömmel szolgálom a körülöttem lévőket és igyekszem ma a lehető legtöbb dolgot megdicsérni.
22. (cs) A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely
egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket.
Meglátogatom nagyszüleimet vagy rokonaimat, vagy egy idős
ismerőst és segítek nekik (pl. bevásárlás, takarítás).
23. (p) A másik szenvedése megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, és az Istentől és a
testvérektől való függőségemre. Böjtölök a családokért, a krízisben lévő házasokért és részt veszek a keresztúton. Időt szánok a szentgyónásra való készületre.
24. (szo) Kérjük alázattal Isten kegyelmét, és fogadjuk el lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. Így
ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a
világot. A Szűzanyát kérem a nehéz helyzetben lévőkért. Megtervezem az ünnepi előkészületeket, hogy szívem az Istenre figyelhessen!
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HIVATÁSTISZTÁZÓ PROGRAMOK
Kérem a testvéreket, amennyiben
ismeretségi körükben tudnak olyan 17-35 év
közötti alkalmas fiatalemberről, aki
érdeklődik a papi hivatás iránt, hívják fel
figyelmét az alábbi programokra, melyek
segítséget nyújthatnak számára hivatásának
tisztázásában. Március 23-án és május 4-én
nyílt este lesz a Központi Szemináriumban.
Mindkét alkalom az Egyetemi Templomban
tartandó 18 órai misével kezdődik. Ezt
követően a sekrestyében találkoznak az
érdeklődők és közösen mennek át a
Szemináriumba.
Április 14-én (szo) 10-16ó között nyílt napot tartanak az esztergomi szemináriumban. Jelentkezni április 1-jéig lehet a gabcsep77@gmail.com email címen vagy a 30/539-8557 számon.
Augusztus 23-26. között hivatástisztázó lelkigyakorlatot tart a
Főegyházmegye hivatásgondozó referatúrája Dömösön. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet szintén a gabcsep77@gmail.com
email címen vagy a 30/539-8557 telefonszámon.
KONKURZUS
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 2018. május 31-ig juttassák el a Főegyházmegyei Hivatalba. A kérelemhez mellékelni
kell érettségi bizonyítványuk másolatát, esetleges korábban végzett felsőfokú tanulmányaikat, illetve 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, valamint plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánlását. Lényeges, hogy a levélben az állandó lakcím
vagy tartózkodási hely megjelölése mellett legyen feltüntetve
olyan elérhetőség (telefonszám és email-cím), melyen keresztül
a jelentkezővel rövid időn belül kapcsolatba tudunk lépni.
A konkurzus menetéről a szeminárium küld a jelentkezőknek
tájékoztatást.
TARTÓS SZERETET
Márciusban rendezik meg hazánk templomaiban az immár
hagyományos nagyböjti élelmiszergyűjtést. A „Tartós szeretet”
mottóval meghirdetett országos gyűjtés során a hívek a
templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el
felajánlásaikat.
Az
elmúlt
évekhez
hasonlóan
az
egyházmegyei
karitászközpontok és adománypontok is fogadják az
adományokat munkaidőben.
Az összegyűlt adományokból a Karitász önkéntesei állítanak
össze élelmiszercsomagokat, amelyeket még húsvét előtt
eljuttatnak a rászoruló családoknak. A kisgyermekes családok
esetében a csoportok édességgel, apró ajándékokkal is
kiegészítik a csomagokat.
Hogyan lehet bekapcsolódni a gyűjtésbe?
• Bármilyen tartós élelmiszer felajánlásával: liszt, cukor, rizs,
tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej,
keksz, édesség, lekvár, kávé, tea – akár egy kilogramm liszt is
segítség;
• a 1356-os adományvonal hívásával – ez hívásonként 500
forint támogatást jelent;

• vagy a gyűjtés hírének terjesztésével – például a Facebookfelhívás megosztásával.
A tavalyi évben mintegy 190 tonna élelmiszer gyűlt össze,
amelyből több mint 25 ezer családnak, idős, beteg, egyedülálló
embernek tudott a segélyszervezet támogatást nyújtani.
Magyar Kurír

