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LEGYEN ÖRÖM AZ ISKOLAKEZDÉS!
A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! címmel segélyakciót indított augusztus 1-jétől. A szervezet célja, hogy országos összefogás során mintegy 6000 gyermeknek segíthessenek még az iskolakezdés első napjaiban.
Hogy lehet csatlakozni az összefogáshoz egyszerűen, gyorsan?
1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500Ft támogatás)
On-line adományozással a Karitász honlapján: www.karitasz.hu
A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel – Raiffeisen Bank
12011148-00124534-00100008
A Katolikus Karitász egyházmegyei központjai örömmel fogadnak jó állapotban lévő iskolatáskákat, tornafelszerelést, és olyan
taneszközöket, amelyek szükségesek a diákok számára – tolltartó, tisztasági felszerelés, tornazsák…stb.
Mi mennyit ér? 1 hívás egy színesceruza készletet, 10 hívás egy
iskolatáskát, 1000 hívás 100 gyermek támogatását Mintegy 25
millió forintból 5000 iskolás gyermek támogatása tud megvalósulni. Csatlakozzon a Karitász tanévkezdési programjához!
A Karitász iskolakezdési akciója 2019. augusztus 1-jétől szeptember 15-ig tart. Az ebben az időszakban érkező hívásokat,
adományokat az iskolás gyermekek támogatására fordítják.
Katolikus Karitász

SZÁLLÁSHELYEK ELŐZETES FELMÉRÉSÉRŐL
Ferenc pápa döntése alapján 2020. szeptember 13-20. között
Budapesten lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Milyen programokra kerül sor? A kongresszus szeptember
13-án, vasárnap délután a Puskás Ferenc Stadionban megtartandó, elsőáldozással egybekötött ünnepi szentmisével kezdődik,
majd a hét folyamán a Hungexpo területén délelőttönként katekézisekre, tanúságtételekre, fórumokra, szentmisére kerül sor,
majd délutánonként a város számos pontján kulturális rendezvényekre, országonkénti találkozókra is sor kerül. Szombaton a
Kossuth téri szentmisét követően fáklyás körmenttel kísérjük az
Oltáriszentséget a Hősök terére, ahol másnap vasárnap a záró
szentmisével fejeződik be a kongresszus esemény-sorozata.
https://www.iec2020.hu/hu/milyen-fobb-esemenyek-varhatoak .
Kiknek keresünk szállást? A találkozóra sok külföldi vendég
is érkezik, akik különböző fejlettségű országokból jönnek közösen ünnepelni velünk. Sokan közülük szállodákban fognak szállást foglalni maguknak, de bizonyára lesznek közöttük olyanok
is, akik szívesen szállnának meg plébániai, egyházi fenntartású
közösségi szálláshelyeken is. Rajtuk kívül a kongresszus nyitóés zárórendezvényére az ország valamennyi egyházmegyéjéből
és a határon túlról csoportosan is érkeznek zarándokok, akiknek
akár az egész hétre vagy 1-1 éjszakára lesz szükségük szállásra.
Milyen típusú szálláshelyeket keresünk? Elsősorban olyan
szálláshelyeket keresünk, amelyekről Pest belvárosa ill. a találkozó központi helyszínei (Puskás Ferenc Stadion, Hungexpo)
közforgalmú közlekedéssel, elfogadható utazási idővel elérhető
(max. 1 óra). A résztvevők budapesti közlekedési jegyet is kapnak, így a városon belül korlátlanul igénybe vehetik a közösségi
közlekedési járműveket és szükség esetén az elővárosokban található szálláshelyekre is el tudnak utazni ezzel a jeggyel.
+ Közösségi szállások: iskolák tornatermei, plébániák közösségi termei és vendégszobái (ezek a szállások ingyenesek, túlnyomórészt padlón alvással matracokon, hálózsákban)
+ Egyházi fenntartású vendégházak: folyamatosan üzemelő
szálláshelyek, zarándokszállások, ágyban alvással (költségtérítéses szállások is szóba jöhetnek)
+ Családi szállások: a vendéglátónál egyszerű szálláshely.

Kölcsönösen szükség van arra, hogy a szálláshely ügyeit intéző helyi felelős vagy családfő tartsa a kapcsolatot munkatársunkkal (elérhetőségeit az űrlapon kérjük megadni), aki az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címen vagy a +36 20 262 6989es telefonszámon is elérhető.
Mit vállal az, aki felajánlja szállását, milyen kötelezettségei
vannak? Egyszerű szálláslehetőséget kérünk, ahol tisztálkodásra is van mód, de étkezést nem kell biztosítani. A szálláshelyen
szobákban és nagyobb közösségi terekben is elhelyezhetők a
vendégek. - A családi szállásoknál örömmel vesszük, ha reggelit
tudnak adni a vendégeknek a szállásadók.
A szálláshely bejelentése: A közösségi és az egyházi fenntartású szálláshelyeket honlapon elérhetően tudja bejelenteni.
A családos szállás felajánlását honlapon tudja beküldeni.
Az űrlapokon olyan kérdések szerepelnek, amelyek az előzetes
felméréshez fontosak számunkra, ezért kérjük, hogy minden
pontra lényegre törően szíveskedjen válaszolni.
Amennyiben változás történik a szálláshely rendelkezésre állásával kapcsolatban, akkor kérjük azt az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címre küldött levélben jelezni.
Saját szervezésben lekötött szálláshelyek: Elképzelhető, hogy
egy-egy plébánia, iskola testvérvárosi kapcsolatai vagy saját
szervezése révén, ill. szerzetesrendek saját hazai és külföldi
csoportjaik számára már felajánlották szálláslehetőségeiket a
kongresszus idejére. A szervezési feladatok (pl. közlekedésszervezés) megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az űrlap megjegyzés rovatában ezt jelezve ők is töltsék ki ezt az oldalt.
Hogyan és mikor adjuk meg, hogy ki fog a felajánlott szálláshelyre kerülni? A konkrét igénybejelentés és kongresszusi
regisztráció után várhatóan egy hónappal igyekszünk a vendéget és a szállásadót összekapcsolni. Minden esetben előre jelezni fogjuk, ha a felajánlott szálláshelyet kiajánlottuk a vendégeknek. A kongresszus előtti hónapokban lesz várhatóan a legtöbb
szállásigény bejelentés.
Meddig várjuk a szálláshelyek regisztrálását? A felajánlott
szálláshelyek előzetes bejelentését 2019. szeptember 30-ig várjuk, de az űrlap később is kitölthető lesz.
A NEK Titkárság szervező csapata
A TEVÉKENY SZERETET LEROMBOLJA A KÖZÖNY
KORLÁTAIT – Imádság a kislétai gyilkosság évfordulóján
A budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban
tartottak ökumenikus imádságot augusztus 1-jén a Sant’Egidio
közösség szervezésében a roma holokauszt 75., illetve a kislétai
gyilkosság 10. évfordulóján. Az imaórát Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezette.
Tíz évvel ezelőtt, 2009. augusztus 2-áról 3-ára 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.
Hetvenöt éve annak, hogy 1944-ben ugyanezen az éjszakán az
auschwitz-birkenaui haláltáborban a nácik meggyilkolták az addig életben maradt több mint háromezer romát és szintit.
A Sant’Egidio közösség évről évre megrendezi az imádságot a
megsebzettekkel való közösség iránti vágyból, küzdve a gyűlölet és a közöny ellen, kérve az Urat, hogy szője újra az emberség erőszakkal felszakított szövetét. Az idei alkalomnak Horváth Zoltán terézvárosi plébános adott otthont. A testvéregyházakat Gáncs Péter evangélikus püspök, Aaron Stevens skót
presbiteriánus lelkész, a zsidó közösséget Radnóti Zoltán főrabbi képviselte. A püspökön kívül az oltár mellett szolgált Horváth Zoltán terézvárosi plébános; Dúl Géza, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense; Sajgó
Szabolcs jezsuita szerzetes, Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára; Michels Antal józsefvá-

rosi plébános és Szőcs László, Nyergesújfalu plébánosa. Szőcs
László nem egyedül érkezett: hatvan roma gyereket hozott aznap budapesti városnézésre Nyergesújfaluból, Csobánkáról, Bajótról; közös programjuk zárásaként vettek részt az imádságon,
majd zenéltek, énekeltek az udvaron rendezett agapén. Az
imádságon jelen volt Vecsei Miklós társadalmi felzárkóztatásért
felelős miniszteri megbízott, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alelnöke; és üzenetet küldött a résztvevőknek Járóka Lívia, az
Európai Parlament alelnöke.
Az évente megrendezett megemlékezés szeretettel várt vendégei a cigánygyilkosság-sorozat áldozatainak családtagjai. Idén
is eljött a tatárszentgyörgyi Csorba család és Kislétáról Balogh
Aranka rokonai. Az évek során elmélyülő barátság és az imádság összeköti őket a közösség tagjaival, vigaszt és reményt jelent a szűkölködést és félelmet ma sem nélkülöző hétköznapjaikban. Jelenlétük, hűségük az emlékezéshez tanúság az imádság
vigasztaló erejéről. „Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak
nem vagyunk. Cserépedényben hordozzuk drága kincsünket…”
– ahogyan a közösség énekében hangzott a gyertyagyújtás alatt.
„Amikor egy nép vagy egy csoport elkezd egy másikról előítéleteket táplálni, egy identitással szemben a magáét különbnek
gondolni, akkor bekövetkezhet az az állapot, amelyről Márai

Sándor írta 1938-ban: »Még nincs háború, de már béke
sincs.«… Isten a béke Istene. Ő nem elégszik meg azzal, ha
nincs háború… A békéhez nem elég nem gyűlölni, de szeretni
kell. A békét a szívünkben kell építeni mindennap” – ezekkel a
szavakkal vezette be az ökumenikus imádságot Szőke Péter, a
Sant’Egidio közösség budapesti vezetője.
Beöthe Anna, a közösség égisze alatt szerveződött Fiatalok a
békéért mozgalom tagja, aki szabadidejében monori cigány
gyerekeknek tart foglalkozásokat, tanúságot tett arról, hogy a
fiatalok egy falak nélküli világban szeretnének élni, ahol az emberek segítik, befogadják a gyengébbeket, a szenvedőket.
Az irgalmas szamaritánus történetének evangéliumi szakaszát
megrendítő felsorolás követte: a gyilkosságsorozat áldozatainak
neve, története. A józan ész és az együttérző szív számára felfoghatatlan, fájdalmas történetek. Minden történet után a béke
Urához imádkoztak, és gyertyát gyújtottak az áldozatokért,
majd a cigány holokauszt és minden fajgyűlölet áldozataiért.
Ezt követően minden résztvevő meggyújthatta az emlékezés
gyertyáját az oltár előtt.
Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

