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MEGHÍVÓ
Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ tisztelettel meg-
hívja  5-én  (cs)  „Keresztény  megújulási  mozgalmak (1500-
1800)”  című konferenciára Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szt. II. János Pál pápa termébe (Szentkirályi u. 28. II. em.).
Előadások  és  előadók:  9:30  Regisztráció  (Kávé,  üdítő),10ó
Megnyitó/köszöntő,  Katolikus  megújulás Elnök:  Vásárhelyi
Judit,  10:20 Szuromi Szabolcs Anzelm: A kánonjogtudomány
legjelentősebb szerzői  és  munkái 1545 és 1773 között,  10:40
Molnár Antal: A magyarországi katolikus megújulás és a hódolt
Magyarország,  11ó  Hargittay  Emil:  Pázmány  Péter  és  a
magyarországi katolikus megújulás, 11:20 Szelestei N. László:
Katolikus megújulás (katolikus felvilágosodás?) Magyarorszá-
gon, 11:40 Diszkusszió, 12ó Ebéd
Kegyesség és protestantizmus, Elnök: S.E.R. Varga Lajos, 13ó
Madas  Edit:  Kegyesség  és  anyanyelvűség  Magyarországon  a
16. század első harmadában, 13:20 Monok István: Kegyességi
irodalom Európában a 16. század elején, 14:40 Csepregi Zoltán:
A 16. századi magyarországi protestantizmus a hálózatkutatás
tükrében, 15ó Diszkusszió, 15:10 Kávészünet
Barokk  szentek,  szentkultusz  az  újkorban,  Elnök:  Sarbak
Gábor 15:30 S.E.R. Varga Lajos: Az Atlas Marianus teológiai
háttere, jelentősége a Tridenti Zsinat utáni megújulásban és ma-
gyarországi vonatkozásai, 15:50 Ajkay Alinka: Nepomuki Szent
János tisztelete a 17- 18.szd.-ban, 16:10 Boros István: A Patroni
menstrui „példánya” Vácott, 16:30 Diszkusszió 16:40 Zárszó. 

LMC FOGADALOMÚJÍTÓ LELKI NAP
(2017. 04.07. szombat - Bp., Tömő u.19. MC Rendház)

Szeretet,  szolgálat, lélekmentés! „Legyetek állhatatosak és ki-
tartók, szeretett Testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr
ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyéért való fáradozásotok
nem hiábavaló.” (1 Kor 15,58)
TÉMA: Lélekmentés a szolgáló szeretet által
PROGRAM:  8:30 Érkezés, regisztráció8:45  Reggeli zsolozs-
ma (kiosztjuk),  9ó Teréz  Anya szolgáló  szeretetéről Roska
Péter atya elmélkedése. 10ó Munka-megbeszélés a budapesti,
nyíregyházi, paksi és dombóvári csoportok jelenlegi tevékeny-
ségéről, terveiről. Minden csoport vezetője/képviselője kb. 15
perces anyaggal készüljön szóban és írásban is. Ismét kérem a
fogadalmasok pontos névsorát, kor, elérhetőség és az első foga-
dalom évszámának  feltüntetésével,  az  elmúlt  évre  vonatkozó
változásokkal. 11ó Az új fogadalmasok és jelöltek bemutatá-
sa, adategyeztetés, fogadalmak megírása (illetve a már elkészí-
tettek  összegyűjtése).  12ó  Az  „Úrangyala” imádság,  majd
ebédszünet (étkezés csomagból). 14ó  „Nyitott Tabernákulum
Órája”  Egyéni lelki  felkészülés a  fogadalomra a  kápolnában
(teljes csendben). 15ó Szünet, ill a Szentmise előkészítése. 16ó
Ünnepi Szentmise Kalkuttai  Szent Teréz Anyának ajánlva
az MC-ért és a LMC-ért.  A Szentmisét bemutatja:  Főtiszte-
lendő Michels Antal plébános atya (3 első fogadalom letételé-
re  kerül  sor  az  éves  fogadalomújítási  szertartás  mellett)  17ó
Agapé az MC nővérekkel és a vendégekkel
Kedves LMC-sek!  Ismét hangsúlyozni kell,  hogy  a kötelező
éves fogadalomtételre egyénileg kell mindenkinek felkészül-
nie, amihez minden lehetőség,  minden plébánián  adva  van a
nagyböjtben. A mi feladatunk a kereszten szenvedő Jézus szom-
jának enyhítése a lélekmentés által. Mi egész évben a Kálvárián
állunk a Kereszt tövében Szűzanyánkkal és Szent Teréz Anyá-
val. A helyi triduumok, lelkigyakorlatok, keresztúti elmélkedé-
sek, szent olvasmányok, böjtölés és kilenced, sok-sok lehetőség,
melyhez mindannyian ott csatlakozunk, ahova szolgálatunk állít

bennünket, korunk, egészségi állapotunk, családi és munkahelyi
kötelezettségeink lehetőségei szerint.  Dicsőség az Úrnak, kö-
szönet Teréz Anyának, hogy 3 első fogadalmas (két dombóvá-
ri, egy paksi) és Budapestről is 2 jelölt van, szolgálatukat évek
óta ismerjük. Adjunk hálát értük! Imával és szeretettel kívánok
áldott Nagyhetet és kegyelem teljes Húsvétot, a Feltámadás örö-
mével  várlak  benneteket!  Blaskovich  Erzsébet  LMC,  nemzeti
összekötő, mobil:30/9397040, email: dr.blaskovich@gmail.com

HITTANOSOK KERESZTÚTJA A TERMÉSZETBEN 
A hosszantartó  zord  időjárás  miatt,  március  24-én  reggel  re-
ménykedve tekintettünk fel az égre, bízva egy kis napsütésben.
A templom oldalában gyülekező gyermekek döbbenten látták,
hogy a tűzoltók a lehullott törmelékek miatt lezárják a terepet.
Busszal mentünk át Budára, ahol felsétáltunk a kiscelli dombol-
dalra. Nagyböjti túránk Jézus keresztútjának végig járására, át-
elmélkedésére épült.  Örömmel nyugtáztuk,  hogy éppen 14-en
voltunk.  Egy-egy állomás  között  énekelve,  nézelődve  adtunk
hálát a jó Istennek a „nyiladozó” rügyek és virágok látványáért.
Lelkiekben  feltöltekezve  érkeztünk  meg  a  „Kálváriára”,  ahol
egy közös fotóval tettük felejthetetlenné az eseményt. A finom
falatok és az önfeledt, vidám játékok sem hiányoztak ez alka-
lommal sem. 
A hideg azonban indulásra ösztönzött minket… de legközelebb
is találkozunk - április 21.-én - és várunk minden gyermeket,
aki szívesen játszana egy jó csapatban, és készülődne, készítene
velünk szép ajándékokat a közelgő anyák napjára.  – Ági néni

PLÉBÁNIAI  KARITÁSZ MÁRIABESNYŐN
A lelkigyakorlatunknak (márc. 4-7 ig) a Mater Salvatoris Kapu-
cinus Rendház adott helyet, amelyen rajtam kívül még négy ka-
ritász társammal vettem részt. A részvételi költségünket a Köz-
ponti Karitász és templomunk karitász csoportja közösen vállal-
ta. Izgatottan vártuk a lelkigyakorlatra való indulást.
A lelkigyakorlatos ház csendesen bújik meg a besnyői dombok
között és helyet ad számos egyházi és világi rendezvénynek. Az
épületet, az előtte elhelyezkedő stációkat és a templomot hatal-
mas zöldövezet veszi körül. A templomhoz kapcsolódó történel-
mi legendák és a szép környezet végett,  az emberek számára
manapság egyik közkedvelt zarándokhely Magyarországon.
Első nap de: Écsy Gábor atya éves beszámolóját hallgattuk. Du:
Szijártó László atya a Veszprém megyei karitász igazgatója tar-
totta az elmélkedést.
A lelkigyakorlatunknak a gerince a megváltás és a megszólítás.
Az Ószövetségen keresztül mutatta be az atya, hogyan vagyunk
megszólítva Isten által :” Sámuel, Sámuel” Itt vagyok Uram”
A megszólítás  az Újszövetségben folytatódik.  Jézus hívja  Pé-
tert, Jakabot és Jánost. Fölkészíti őket, hogy segíteni tudjanak.
Ez  már  elhívatottság.  Ahhoz,  hogy tiszta  szívvel  tudjál Jézus
munkatársa lenni tudnod kell:  „Kinek tartanak engem” Kinek
tartod magad. Kinek tartanak mások.
Ha elfogadom - mint Péter- Krisztus az élő Isten fia, akkor Isten
végtelen, határtalan irgalmába mindig belekapaszkodhatok.
Az atya kiemelte a bűnbánat fontosságát. Péter: „hányszor sza-
bad megbocsájtani” Isten mindig megbocsájt.
Majd megnéztünk egy rövidfilmet a gyónásról. Isten nagylelkű
megbocsájtó szeretetéről. Utána lehetőség volt gyónásra.
Következő nap Bartimeusról a vak koldusról elmélkedtünk: Jé-
zus,  gyógyító erejéről.  Úgy kell  segíteni,  hogy megérezze az
ember Jézus közeledését úgy, mint Bartimeus.
A szemerkélő eső ellenére a szabadban tartottuk a keresztutat,
nagyon közel éreztük Jézust, hogy velünk, mellettünk van, s ez
méltó befejezése volt lelkigyakorlatunknak.
Köszönöm a lehetőséget, hogy négy társammal együtt részt ve-
hettem a lelkigyakorlaton. Szaszkóné Vali
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KOCSIS FÜLÖP PÜSPÖK LELKI DÉLUTÁNJA
Kocsis Fülöp püspök Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-met-
ropolitája tartott lelki délutánt Esztergomban a Boldog Ceferino
Roma Misszió közösségének március 23-án, pénteken. A Foga-
dalmi Szűz Mária bemutatása (szegényházi) kápolna padsorai-
ban helyet foglaló résztvevők nagy érdeklődéssel fogadták az
érsek atya szavait. Megragadó előadása és személyének közvet-
lensége mélyen megmozgatta a résztvevőket. Két előadás hang-
zott el, melyet kiscsoportos beszélgetések követtek, illetve gyó-
násra és lelkibeszélgetésre volt lehetőség. Michels Antal plébá-
niai  kormányzó atya megnyitó köszöntésében kiemelte  annak
jelentőségét, hogy a keleti országrész nehézségeit, szegénységi
gondjait és az ottani roma embereket ismerő érsek tartja az el-
mélkedéseket. Ez segített abban, hogy a közvetlensége és a taní-
tó szava elérje a résztvevők szívét. A jelenlévő 50-60 résztvevő
majd mindegyike arról számolt be, hogy van konkrét felismeré-
se és szándéka a lelkiéletében, Istenkapcsolatában. A nap végén
az esti asztalközösséghez a helyi görögkatolikus hívek közül is
sokan eljöttek, miután közös liturgián vettünk részt, amelyet az
érsek atya celebrált.             Tóth László állandó diakónus


