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2019. szeptember 29.
KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A Katolikus Karitász szeretettel hívja a szervezésében megvalósuló 8 órás Időslátogató és otthoni segítségnyújtó tréning c.
képzésre, mely a karitász önkénteseinek és munkatársainak szól
október 12-én (szo) 9-17 óráig a plébániára.
Célja: A Karitász önkéntes munkatársai segítséget kapjanak ahhoz, hogy az idősek látogatásával, otthoni segítségnyújtásával
kapcsolatos készségeiket, szakmai tudásukat fejleszthessék, és
feladatukat kompetenciahatáraikat ismerve, új módszereket, ismereteket szerezve végezhessék.
Témái: az önkéntes motivációinak tisztázása az önkéntes kapcsolata az idős emberekkel, betegséggel, halállal az idősek biológiai, pszichoszociális jellemzőinek ismerete idősekkel végzett
tevékenységek és a felmerülő problémák kezelése kompetenciahatárok tisztázása (mit tehet az önkéntes és mit nem?) igényfelmérés, kapcsolatfelvétel módszereinek ismerete, gyakorlása
együttműködési készség fejlesztése
a segítő beszélgetés
alapjainak ismerete
Jelentkezés az alábbi címen: Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. e-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu Kérjük a tárgyban tüntessék fel: 2019.10.12. - Időslátogató tréning. Infó: Márton Andrea, 06-1-351-1977
BESZÉLGETÉS MAKLÁRY ÁKOSSAL
Idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját az 1989-ben létrejött Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). Ebből az
alkalomból 14-én (szo) jubileumi kongresszust rendeztek az Országházban. Makláry Ákos görögkatolikus parókussal, a KÉSZ
elnökével beszélgettünk. Részlet a beszélgetésből:
– Lehet-e a keresztény értelmiségnek kovász szerepe olyan értelemben, hogy a hatalmon lévők lelkét jobban áthassa a krisztusi
tanítás?
– Bő háromezer KÉSZ-tag van az országban, a keresztény értékeket magáénak valló értelmiség száma viszont ennek sokszorosa. A mi dolgunk, hogy feléjük is sugározzuk az erőt és a biztatást, hogy nem szabad meghunyászkodni és passzív maradni.
Az ország vezetőiért a keresztények istentiszteleteiken rendszeresen imádkoznak, ahogyan mindig is tették, mert ez a természetes és belülről fakad. Ki az, aki nem szorul rá a Szentlélek
bölcsességére? Ha megfigyeljük az USA elnökeinek megszólalásait, minden esetben imádságot kérnek vagy ígérnek, és Isten
oltalmát kérik az országra. Vannak olyan helyzetek, amikor a
vezetőknek tudomására kell hozni, hogy az evangélium alapján
mi az, amivel egyetértünk, és mi az, amivel nem, mit tartunk jónak, és mit nem. A némaság, a vélemény elhallgatása, egy viszszás dolog tisztességes fel nem tárása a mulasztás bűne lehet.
Ezért szeretnénk minden időben a keresztény magyar értelmiségieket – ami természetesen nem diplomafüggő státusz, hanem a
gondolkodó, a közjót szolgálni akaró emberekről van szó – erősíteni abban, hogy mindig mondják el őszintén véleményüket az
elöljáróknak; ha szükséges, fogalmazzák meg szolidáris kritikájukat.
– Milyen területeken lehet kiemelkedő a keresztény értelmiségiek szerepe a társadalom megújításában?
– Ha mi, keresztények egyénileg is felfedeznénk az imádság
fontosságát és örömét, akkor nagy lépést tennénk előre a társadalmi megújulás felé. Az Úr Jézus is gyakran elvonult imádkozni, szüksége volt arra, hogy közösségben legyen az Atyával. A
második, amiről az imént beszéltünk, az értékeket megélő közösséghez való tartozás. A harmadik pedig, hogy legyünk büszkék arra, hogy magyar keresztények vagyunk, arra hogy ezer év
után is a Kárpát-medencében élünk. Szent István eszméje ma is

él, ezt az örökséget büszke magyar keresztényként kell tovább
adnunk gyermekeinknek.
Bodnár Dániel/Magyar Kurír
Ps: 30-án (h) 18ó kávéházi est Tóni atyával a Hungarióban, a
plébánián. Vendége Makláry Ákos lesz!
1 MILLIÓ GYERMEK IMÁDKOZZA A RÓZSAFÜZÉRT
E kezdeményezés szerint 2019. október 18-án (p), helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a
békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos
helyén csatlakoztak az eseményhez.
Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzel foghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az, a Szent Páter Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez az alkalom ebben a
formájában októbernek, mint a Rózsafüzér hónapjának kiemelt
hangsúlyt adhat.
Ferenc pápa 2019 októberét a világmisszió rendkívüli hónapjának nevezte ki. Eleget téve a pápa kívánságának, az idei „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért“ elnevezésű, világméretű imakezdeményezésnek a misszió lesz a témája, és a gyermekekkel főként a misszionáriusokért és új missziós hivatásokért imádkoznak. Célja, hogy a gyermekek imája legyen különös módon is az Egyház missziós megújulásának a lelke.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából az Országos
Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket - és ezért kéri a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket -,
hogy mint az előző években is, kapcsolódjanak be a gyermekek
nagy ima-misszójába és október 18-án 9 órakor (vagy a nap
jobban megfelelő más órájában) imádkozzák a gyermekekkel a
rózsafüzért, lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon.
A Szükséget Szenvedő Egyház (ACN International) nemzetközi
segélyszervezet szeretné, ha ez az imakezdeményezés „szüntelen misszióvá“ lenne - amint a pápa kéri - , méghozzá úgy, hogy
a gyermekek „élő rózsafüzér csoportokat – rózsákat“ alkossanak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a gyermekek közt egy hónapra kiosztják a rózsafüzér húsz titkát. Segítségként a rózsafüzér titkát kis képen oda lehet adni a gyermekeknek. Minden
gyermeknek az a feladata, hogy naponta elimádkozza a rózsafüzérnek azt a tizedét, amely titkot kapta. Így a csoport naponta
elimádkozza az egész rózsafüzért és elmélkedik Jézus egész
életéről. A hónap végén új rózsafüzér titkot kap minden gyermek (titokcsere). Az ima így élő valósággá lesz, amely megváltoztatja életünket, hordozza az Egyház misszióját, s békét és
egységet ad a világnak.
Visszajelzéseket a rózsafüzér imádkozásáról örömmel fogadunk
az oli@katolikus.hu email címen.
Előre is köszönjük a segítséget!
Gáspár István

HÍREK CSERKÉSZEINKRŐL
Nagytábor 2019 - Somogybabod
Az idei nagytábor, az ̶ Anglia helyett somogybabodi ̶ Roxfortba kalauzolt el minket, ahol a bölcs Dumbledore igazgatósága
alatt töltöttünk el 10 élménydús napot. A Teszlek Süveg szavára
bekerültünk a négy ház egyikébe és megkezdtük a tanulmányainkat boszorkányokként és varázslókként.
Most sem maradhattak el a felejthetetlen programok, mint a meseerdő (amire másnap senki sem emlékszik), az egésznapos túrázás, a főzőverseny vagy éppen a meghitt Bi-Pi tűz.

Volt, amikor háromnapos portyafelszerelésünket összeszedve,
elkirándultunk a lellei strandra. Másik alkalommal pedig Balatonszárszóra látogattunk el városvetélkedőre, hogy bepillantást
nyerjünk a muglik számunkra bizarr életébe.
Ha esős volt az idő behúzódtunk sátrainkba, teát főztünk és kártyáztunk, ha pedig sütött a nap akkor táncoltunk, métáztunk és
játszottunk.
A cserkész korosztály a tábor alatt új tagokkal is bővült, akik
immáron büszkén viselhetik a zöld nyakkendőt.
Végső soron egy sikeres tábort zárhattunk le, amiről valóban elmondhatjuk, hogy megkoronázta cserkészévünket.
JM

Kiscserkész tábor 2019 - Bernecebaráti
Augusztus 11-16 között plébániánk cserkészcsapatának legifjabb tagjai Wekerle telepi és szigetszentmiklósi társaikkal
együtt vettek részt a cserkészévet lezáró kiscserkész táborban
Nagybörzsönyben. A több mint 40 résztvevő együtt élhette meg
a közösségbe tartozás érzését lelki- illetve sport program, túra,
és persze sok játék keretében. Az Agymanók című mesére reflektáló környezetben többek között batikolásban, indián eszközök készítésében, izgalmas számháborúban és egyéb hadijáté-

kokban valamint rengeteg mókában volt részünk. A gyönyörű
környezet kiválóan alkalmas volt az aktív kikapcsolódásra a
gyerekek és a vezetők számára is. Szívből köszönjük a plébánia
közösségének támogatását, szeptembertől szeretettel várjuk új
gyerekek jelentkezését is csapatunkba.

Az éves cserkészcsapat program
Szeptember 7.
Jubileum
Október 11-13.
Scout trail run
Október 26.
Újonckirándulás
December 8.
Mikulás túra
December 21.
Csapatkarácsony
Január 17-19.
Téli portya
Február 15.
Farsang
Február 15.
Országos cserkészbál
Április 25.
Csapatpiknik
Június 6-7.
Csapatpróba
Június 14.
Te Deum
Július 10-19.
Kerületi Nagytábor
Augusztus 13-17.
Kiscserkész tábor

