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ÖKUMENIKUS IMÁDSÁG
a Sant’Egidio közösséggel a pharrajimos és
a kislétai gyilkosság évfordulóján
„Találjanak bennetek a cigányok olyan testvérekre, akik azzal a
szeretettel szeretik őket, amellyel Krisztus szerette a leginkább
kitaszítottakat." - Ferenc pápa
„Isten minden embert saját képére és hasonlatosságára
teremtette. A rasszizmus ezért istenkáromlás, eretnekség." Desmond Tutu
2009. augusztus 2-ról 3-ra virradóra kislétai házában, álmában
agyonlőtték Balogh Máriát, és súlyosan megsebesítették
tizenhárom éves lányát. A bűncselekmény egy hat életet kioltó
és tucatnyi sérültet követelő gyilkosságsorozat utolsó epizódja
volt. Az áldozatok valamennyien cigányok voltak. Hatvanöt
évvel korábban, 1944-ben ugyanezen az éjszakán gyilkolták
meg az auschwitz-birkenaui haláltáborban addig életben maradt
több mint háromezer romát és szintit.
Az imaórát vezeti és szentbeszédet mond: Székely János
szombathelyi püspök, a Caritas in Veritate-bizottság elnöke.
Tanúságot tesz: Fahidi Éva holokauszt-túlélő.
Hely és idő: Jézus Szíve templom, Budapest, VIII. Mária
utca 25. (Lőrincz pap tér) 2018. augusztus 2. (cs) 20 ó
A PAPSÁG RENESZÁNSZA
Kedves Testvérek!
Az elmúlt időszakban két olyan programon is részt vettem, ahol
az volt az érzésem, hogy a papi hivatás ázsiója emelkedik.
Az egyik a czestohowai zarándoklaton volt, ahol a lengyel testvérek szabályszerűen tálcán vittek minket. Azon kb. 20-an vettünk részt kárpát-medencéből magyar papok. A pálosok kitettek
magukért, és érdekes volt megélni, hogy mennyire sokra tartják
a papokat. Olykor azt éreztem, hogy kényeztetnek.
Az egyik szemináriumba szállásoltak Tarnówban, ahol a 300
helyen 100 kispap élt év közben. Arról panaszkodtak, hogy náluk is kevesebb a hivatás. Bárcsak ennyi kispap lenne az esztergomi szemináriumban! - gondoltam.
A másik élmény a medjugorjei papi lelkigyakorlathoz kötődik,
ahol fiatal atyák, és szeminaristák is részt vettek. Megdobogtatta a szívemet, hogy fiatal atyákat is lehet látni. Hála Istennek!
Ezek nyomán érlelődött bennem, hogy bár Európában a hivatások hiányáról beszélünk, de akkor is vannak papi elköteleződések. A fiatalok egy teljes elköteleződésre vágynak teljes szívükből, amit férfivá válásukban a papi hivatásban találnak meg. Isten útjai kifürkészhetetlenek!
Szeretettel: Tóni a.
NAGYCSERKÉSZ TÁBOR 2018
Idén a nagycserkészekkel a Bakonyszentlászló melletti Ördögrétet vettük célba, ott töltöttünk el 10 felejthetetlen napot.
És hogy mi történt ez alatt az idő alatt? Az első napokban kialakítottuk az erdei életterünket, elkészültek a sátrak és az őrsi körletek is. A későbbiekben rengeteget kalandoztunk a Cuha-patak
varázslatos völgyében, összemérhették az őrsök erejüket a
sportnap keretében, megismerkedhettünk módszerekkel a vadonban történő túléléshez, tábortüzeztünk, népdalt tanultunk,
meglátogattuk a pannonhalmi apátságot. Külön kiemelném,
hogy a főzőversenyt pedig az Eprek nyerték, amely őrsbe a legfiatalabb lányok tartoznak. Innen is gratulálunk a szabad tűzön
készített príma ananászos csirkéjükhöz! Idén sem maradt el a
kétnapos portya, amikor az őrsök a szabad ég alatt alszanak. A
fordított nap során sokat nevettünk: takarodóval kezdtük a napot, fordítva mondtuk az étkezés előtti, -utáni imát, és visszafelé lépkedtünk. A 9. napon megtartottuk a szokásos vásárnapot,

ezen a napon több vendég, régi cserkész is ellátogatott hozzánk.
A tábor tematikája idén cirkuszos volt. A résztvevőket szakágakra bontottuk: voltak zsonglőrök, artisták, kötéltáncosok,
bűvészek (akik az ételt „bűvölték”) és természetesen veteránok
is. A tábor során megtanulhattunk zsonglőrködni, lőhettünk légpuskával, készítettünk botkenyeret. Amelyik őrs jól teljesített az
egyes feladatokban, dirhámot kapott, amit a cirkusz büféjében
szotyira, pufira, vagy ropira válthatott be. A települést, ahol éltünk Máriasavanyának neveztük, és célként azt tűztük ki, hogy
boldoggá tegyük a körülöttünk levőket! Azt hiszem, hogy sikeresnek mondható az akció, mert egy jó hangulatú, vidám, családias és igazán cserkészies tábort hagytunk a hátunk mögött.
Már komolyan készülünk a kiscserkészek számára szervezett
augusztusi táborunkra, szeptemberben pedig nagy szeretettel
várjuk a hozzánk újonnan csatlakozni vágyókat!
Bujk Zsuzsi és Schreiner Dénes
A ZARÁNDOK MEGÁLDÁSA
Pap: Szólítom a Római zarándoklatra induló ministránst!
Drippey Mátét.
Válasz: Itt vagyok!
Közös ima: Urunk, Istenünk! Add, hogy Szent Tarzíciusz hűséges hitével és békéjével tudjon szolgálni Téged az Eucharisztiában, és ministrálásában meglátszódjék az elhivatottsága. Segítsd
ezen a zarándoklaton, hogy nyitott szívvel megértse, és elfogadja a Te akaratodat. Gondolataiban és cselekedeteiben Téged keressen, és a feléd vezető úton járhasson. Oltalmazd meg minden
bajtól, hogy mindig tiszta szívvel szeressen Téged, és soha ne
veszítse el a Beléd vetett bizalmunkat!
Pap: Szent Atyánk! Egykor a pusztában te magad lettél vezére
és útja vándorló népednek: Jóságosan oltalmazd azokat, akik ezt
az utat megkezdik, hogy minden veszélyt legyőzve boldogan
térjenek vissza otthonukba.
Válasz.: Kísérd Urunk, kegyesen utunkat.
Pap: Aki egyszülöttedet mintegy útként adtad nekünk, hogy általa jussunk el hozzád, add, hogy hűségesen és állhatatosan kövessük őt.
V.: Kísérd Urunk, kegyesen utunkat.
Pap: Aki a mindenkor Szűz Máriát Krisztus követése mintájaként és példájaként adtad nekünk, add, hogy mindig őrá tekintve méltó módon haladjunk előre megújult életünkben.
V.: Kísérd Urunk, kegyesen utunkat.
Pap: Aki földön zarándokló egyházadat a Szentlélek által vezeted el magadhoz, add, hogy mindenek fölött téged keresve járjunk parancsaid útján
V.: Kísérd Urunk, kegyesen utunkat.
Pap: Aki minket az igazság és a béke útján hívsz magadhoz,
add, hogy egykor az örök hazába szemlélhessünk téged.
v.: Kísérd Urunk, kegyesen utunkat.
Pap: Mindenható Istenünk, Aki mindig irgalmasan fordulsz
azok felé, akik szeretnek téged, és sehol sem vagy távol a téged
keresőktől; légy zarándokló szolgáiddal! Irányítsd akaratod szerint útjukat, hogy nappal árnyékoddal üdvösen védve, éjjel kegyelmed fényétől megvilágítva kíséreteddel örömmel érkezzenek meg zarándoklásuk céljához! Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
KEDVES TÁBOROZÓK!
Az alábbiakban küldjük Nektek a táborral kapcsolatos információkat: Helyszín: Lunka Apartmanház Zamárdi, Eötvös u. 1.
https://www.facebook.com/lunkaapartmanhaz/
Időpont: 2018. augusztus 12-18.
Indulás: 12-én reggel a 9.00 órai szentmisét követően
Érkezés: 12-én dél környékén
Utazás: autóval egyénileg és/vagy vonattal csoportosan (utazási
idő: 1 óra 28 perc – kb. 124 km)
Vonat indulása: 8.35 Balaton Expressz (Bp.- Déli pu.) érkezé-

se: 10.03 Zamárdi, ezután óránként indul ugyanez a vonat
(mármint másik vonat minden óra 35 perckor! :)
A felnőtt jegyár: 100% 2700,-Ft, a diákjegy: 50% 1440,-Ft.
Ismét megoldjuk, hogy kimegyünk a vonattal érkezők elé a vasútállomásra, ha tudjuk, melyik vonattal érkeznek. A ház és a
vasútállomás kb. 200 méterre van egymástól.
Parkolás: A ház kertjében 6-7 autó fér el. Általános infók:
Szállásköltség: mivel a tábor idén nem Karitász-tábor, így az
árak sajnos megemelkedtek. A felnőtt: 21.000,-Ft/fő/hét, gyerek: 15.000,-Ft/fő/hét Kérünk Benneteket, a július 16-i nappal
kezdődő héttől legyetek szívesek keresni Évát a szállásköltség
befizetésével (ha lehet, készpénzben)!
Étkezés: A táborban plébániai pályázat jóvoltából valószínűleg
idén is meg tudjuk oldani a reggeli és vacsora étkezéseket1, csak
az éttermi menüért kell majd fizetnünk.
- első nap kérjük, mindenki oldja meg a hideg étkezést az utazás
ideje alatt. A táborba érkezve már tudunk fogyasztani az előre
bevásárolt ételekből;
- az ebédet a szántódi erdészet által kínált menükből tudjuk beszerezni: http://www.szantodiebed.hu/
- az aktuális étlapot megküldjük nektek a tábor előtti héten;
- a közös étkezésekhez, hogy minél változatosabb legyen, adományként idén is elfogadunk kakaóport, lekvárt, teát, mézet stb.
Programok: a programok fakultatív jellegűek lesznek, a részvétel nem kötelező! Ezzel járó költségek egyénileg fizetendők,
de megfelelő létszám esetén igénybe csoportkedvezményt
kapunk. Rossz idő esetén a programok felcserélése lehetséges.
Program-tervezet: Csodabogyós-barlang (Balatonederics), Zamárdi szamárkő, utazás komppal Tihanyba, barátlakások megtekintése, aug. 12-én vitorlásverseny, kertmozi, kalandpark-bobpálya, Kő-hegyi kilátó, népi játszóház (nemezelés, virágszövés,
agyagozás, csuhézás, ajándékkészítés - választható), borkóstoló,
foci, strand, stb. – SZERVEZÉS ALATT!
Egyéb információk:
- a ház egy teljesen zárt, pázsitos, sok helyen kellemesen árnyékos területen fekszik, az apartmanok a telek középső és hátsó
részén helyezkednek el, a gyerekek biztonságban lesznek;
- szemben cukrászda és CBA élelmiszerbolt, a ház frontján
zöldség-gyümölcs árusító bódé van;
- bográcsozási lehetőség;
- a nagy hátsó udvaron gyerekeknek favár, trambulin, homokozó van (a trambulinon egyszerre max. 3 gyerek tartózkodhat!)
- strand az utca végén, a háztól kb. 200-300 méterre található
(szabad strand , tőle jobbra 2 játszótér, balra egy kisebb kikötő és szintén játszótér van)
- apartmanok alapfelszereltsége: hűtő, mikró, TV, főzőlap, ruhaszárító, kávéfőző, étkészlet, evőeszközök, edények, ventilátor
- 2 szobába klímát is beszereltek, viszont fizetős: 1500 Ft/nap
Kérnénk még, hogy jelezzétek, ki hogyan, autóval vagy vonattal
szeretné/tudja megoldani az oda és visszautazását! Köszönjük!
Reméljük, idén is mindenki nagyszerűen fogja érezni magát a
táborban! Ha kérésetek, kérdésetek lenne, forduljatok hozzánk
bizalommal! Szeretettel: A Szervezők (Éva: +36-20-262-6419,
Anita: +36-20-411-6858, Gergő: +36-30-389-2390)
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A szervezők által felkínált reggeli és vacsora.
Egyéb extra igényeket egyénileg kell megoldani.

