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ISMERJÜK MEG A SZENTSÉGEKET!
A BETEGEK KENETE
Bevezetés
A szentségek által Isten életünk határhelyzeteiben, nagy pillanataiban nyújt segítséget.
Ilyen határhelyzet a betegség, a szenvedés,
ahol az ember megtapasztalja gyöngeségét,
tehetetlenségét.
1. A szentség története
• Jézus és a betegek
Az evangéliumokban olvashatjuk, hogy
a jóságos Krisztus sokszor gyógyított betegeket, ezzel is megmutatta isteni hatalmát és
együttérző szeretetét. Nemcsak a lelket, a testet is gyógyította. Számos esetben – de nem
mindig!!!
Felszólította tanítványait, hogy gyógyítsák a betegeket és hirdessék Isten országának
eljövetelét.
Lk 10,9: „Gyógyítsátok a betegeket, és hirdessétek, hogy közel van Isten országa!”
Mk 6,13: „Sok ördögöt kiűztek, sok beteget
megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.”
• Az Egyház gyakorlata
Az. Apostolok Cselekedetei tanúskodik
arról, hogy az apostolok eleget tettek Jézus
parancsának. Jakab a szentség menetét írja le.
„Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház
papjait. Imádkozzanak felette, s kenjék meg
olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság
üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer!”
(Jak 5,14)
Az I-VII. században mindenféle betegségben szenvedők részesedhettek a szent kenetben.
A püspök által megáldott olajat a hívek haza vitték, s azzal betegeiket gyakran megkenték.
A VIII-IX. században a betegek kenetéből
utolsó kenet lett. A szentség ugyanis párosult
a bűnbocsánat szentségével, amelyet sokan
csak halálos ágyukon vettek fel.
II. Vatikáni Zsinat – Visszatérés az ősegyház szemléletéhez és gyakorlatához! Ajánlja
betegeknek és időseknek; a beteg lakásában való
szentség-kiszolgáltatást és az ünnepélyes formájú, templomban történő szent kenet feladását!
A haldoklók szentsége az Oltáriszentség
(viaticum = szent útravaló)
2. Kik részesedhetnek a szentségben?
A betegség és a szenvedés az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai közé tartoznak. A be-

tegeket és az időseket – kívánja megerősíteni
e szentség által Jézus!
A szentségben mindazok a betegek részesülhetnek, akik lelkileg felkészültek (szentgyónás és bűnbánat által) és tudatában vannak a szentség jelentőségének!
Eszméletlen betegek esetében akkor adható fel a szent kenet, ha feltételezhetően a beteg
maga is kérné ezt. Elhunytaknak nem, bizonytalanság esetében feltételesen kiszolgáltatható!
3. A szentség hatásai
II. Vatikáni Zsinat: ,A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház
ajánlja a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak
a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez és
halálához, szolgáljanak Isten népének javára.
• Megerősítés kegyelme
Az Úrnak e segítsége a Szentlélek erejében
akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához –
a halálban ne elmúlást, hanem hazatérést lássunk
– felkészít a reményteli átmenetre. „Az elmenők
szentsége.” Ugyanakkor a test gyógyulása is megtörténhet, ha ez Isten akarata. Krisztusnak hatalma ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
• Egyesülés Krisztus szenvedésével
A szenvedéssel egyetlen vallás sem tud
mit kezdeni (iszlám szerint ez a sors; buddhizmus szerint közömbösnek kell lenni iránta).
Eszköz lehet az örök élet elnyerésére!
• Egyház java
Az Egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor közbenjár a betegekért. A beteg viszont a szenvedése felajánlása által hozzájárul
az Egyház gyógyulásához. Az emberi szenvedés, amely Krisztus szenvedésével egyesül,
az üdvösség eszközévé válik. „Most pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből,
testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24).
Befejezés
Megtört az erőm: Engedd tudnom, mily
kevés napjaimnak száma. Az idő kezdetén te
teremtetted a földet, és az ég a te kezed alkotása. Ezek elmúlnak, de te megmaradsz, és
mint a köntös, elavulnak mind. Cseréled őket,
mint a ruhát, és megváltoznak. De te ugyanaz
maradsz, és éveid nem érnek véget. (Zsolt 102)

Igen betegek kenete és nem az utolsó kenet (bár
segíti az eltávozást). Ezt megerősíthetem hiszen
már kétszer tapasztalhattam ennek a szentségnek erősítő, gyógyító és megtartó erejét.
Első alkalommal Egerszalókon az Ifjúsági Találkozón vettem fel a betegek kenetét nagyon erős
ízületi fájdalmaim miatt, ami aludni sem hagyott.
s vártam a csodát, hogy „egy csapásra” elmúlik
belőlem a fájdalom és a szenvedés, de nem ez történt, hanem csak erőt kaptam Istentől ezeknek
az elhordozására. A lelkem gyógyult meg s az értelmem világosodott meg: a szenvedésnek értéke
van, s nem elfutni kell tőle, hanem átkarolni (mint
keresztet). S ezt nem egyedül kell viselni, az Úr
mindig velem van, támogat, erősít, sőt még át is
veszi mindezen megpróbáltatások nagyrészt.
Másodszor pár év múlva szintén egészségi
állapotom romlása miatt fordultam e Szentséghez. Nagyon gyenge voltam, a szüleim jöttek értem, hogy hazavigyenek. Én mégis arra kértem
őket vigyenek el egy evangelizációra, ahol volt
közbenjáró szolgálat is. Elvittek, s kézrátétellel
imádkoztak értem, majd az atya megkérdezte
nem venném- e fel a Betegek kenetét. Rábólintottam. MIÉRT IS NE?! Ártani csak nem árt. Semmi
rendkívülit nem éreztem ezúttal sem. Nemsokára kórházba kerültem, tervezett vesebiopszia
miatt, ami után haza engedtek volna, de a várva
várt pillanat elmaradt, befulladtam s még az oxigén rásegítése sem segített, ezért felkerültem az
intenzív osztályra lélegeztető gépre. Szinte kilenc
napon át kérdéses volt életben maradok-e vagy
sem. Életben maradtam, nem lehet objektíven bizonyítani, hogy ez a betegek szentégének köszönhető, de én meg vagyok győződve, hogy az Isteni
segítség nélkül nem lennék vagy legalábbis nem
így (tolókocsi, fogyatékosság) lennék itt.
Tudom teljes felépülésemhez hozzájárult annak a szeretteimnek, barátaimnak, ismerőseimnek az imája, melyet értem mondtak. Így válasz
vagyok az ő imájukra is.
Zárásképpen kijelenthetem, hogy a betegek
szentsége a hittel és kitartóan végzett imával egy
olyan fegyver, amellyel eredményesen harcolhatunk a fájdalom és a szenvedés ellen. Bátorítok
mindenkit tehát, hogy éljen ezzel a lehetőséggel!
Ferenczi Éva
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A HÚSVÉTI ÖRÖM TITK A
Megkeresztelkedés (ahogy én emlékszem)
Ülünk egy padban, idegenek együtt, most,
mikor a kétkedésben érlelt várakozások, türelemre ítélt bizonytalan vágyak nyugtalanságában megszületik a bizonyosság. Végre! Szívemben az űr tátong, abban a bizonyos
Isten alakban, kétségek nélkül.
„Isten magának választott.
Tiszta lettél minden bűntől” –
hangzik, és az igazi kegyelem
az, hogy elhiszem, magasabbról
csepeg fejemre Laci atya felemelt
kezénél a szeretet, bűnbocsánat
és öröm.
Hunyadi Barbara
Felnőttként vágytam arra,
hogy keresztanya legyek. Főleg miután, tudatossá és élővé vált a hitem. Igazából, a vágyat a
szívembe valószínű az Isten adta, magyarázatom nem volt rá sosem.
Isten úgy alakította, teljesen véletlenül, és
azt hiszem az emberi ésszel megmagyarázhatatlan módon, hogy debreceni életemben először barátnőmmé vált ember keresztanyukája
lettem, templomunkban 2014.április 19-én a
húsvéti vigíliai szentmisén.
Ezzel a barátnőmmel, (mint ahogyan azt
hiszem az Igaz-barátnőknél szokásos) nem
volt felhőtlen a kapcsolatunk,viszont az Isten
úgy alakította életünket, hogy ismét egymás
barátságára találtunk. De ez már a felnőtté
Vált, utat Megtett, kipróbált Ember egymásra
találása volt.

Már így érintette meg Isten Lelke a szívét
barátnőmnek, hogy Ő római katolikus keresztény akar lenni. Ez a vágy régóta ott élt a
szívében, de valahol Isten pont most, pont itt,
pont így akarta megpecsételni életét, és örök
kötelékkel magához láncolni.
A felkészítő időszakban,
imáimban Isten elé vittem, hogy
a keresztség szentsége valóban
meghozza szívébe azt a mély
változást, amit kegyelemnek hívunk, és igazából szavakba sem
fogalmazható meg. Tudtam,
hogy Isten Örök-szövetségre hívja, és már évek óta nagyon várja.
Olyan Isteni Békét, és Erőt akar
neki adni, amivel a Hite megerősödik, letisztul és megváltozik. Tudtam, hogy
Isten szeretetére, csak ezzel a szeretettel lehet
válaszolni. És reméltem, hogy minden nehézség és vihar ellenére a válasza Igen lesz!
Boldogan álltam mögötte, azon az estén,
tudtam, Most minden a helyére kerül az életében… Még ha csak a tudatos hittel fogja érezni, de akkor is, örök nyom lett a keresztsége
immár. Annak a boldogságát éreztem, hogy
Isten engem, méltatlan, apró szolgáját, ennek
a nagy csodának a részesévé tett, és megengedte, hogy én álljak mögötte, és Isten eszköze
lehessek az Ő életében, bármilyen gyarló és
parányi, esendő ember vagyok én is. Ez a pillanat volt az én szívemben is, amikor éreztem,
Krisztus Valóban Él, Feltámadt!
Jakab Zsuzsanna

Veres József ikonfestő kiállítása
2014. április 25-től
május 15-ig lehetett
megtekinteni az ikonokat
templomunkban. Az alkotó így
vallott
művészetéről:
„Az ikon az örökkévalóság képét tárja elénk, ha
nem is színről-színre, de
a tükör által homályosan
lehetőségével. Az ikon
felhívja az embert, hogy
túllépjen a láthatón,
hogy egyesüljön a láthatatlannal; az Isten képi igéje, amely válaszra
vár és döntésre indít. Az ikon festett vallásosság, képes igehirdetés, amelyet imában,
imával készítenek, a dolgozva imádkozz, és
imádkozva dolgozz tanítás szerint.
Az ikonfestéssel az Isten-dicséretnek új
imádságát ismertem meg tíz éve, amikor

2

ecsetet vettem a kezembe. Ezt a szentlelkes
ajándékot azóta is, úgy próbálom megköszönni munkás-áhítatom kiváltságos óráiban, napjaiban, hogy kérem, tegye teljessé
benne azt, ami bennem töredékes.” (Veres
József)

Fülöp kurzus
a Megtestesülés
Plébánián
Április első hétvégéjén népes csapat
gyűlt össze a harmadik debreceni Fülöp
kurzusra a Megtestesülés Plébánián. A
Fülöp kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola bevezető lelkigyakorlata. Célját
hármas kapocsban tudnám összefoglalni,
hogy lépésről lépésre közelebb kerüljünk a
szerető Atyához, a megváltó Fiúhoz és az új
életet adó Szentlélekhez. A lelkigyakorlatot
Bartha Angéla szociális testvérünk vezette,
az ő munkáját segítették közösségünkből
is. A kurzus résztvevői nemcsak Debrecenből, hanem az egész keleti régióból érkeztek, többek között Miskolcról, Nyíregyházáról, Kisvárdáról is.
Az egész hétvégét felölelő lelkigyakorlat különféle programokból állt, például
előadásokból, imából, énekekből. Fokról
fokra a tanítások, tanúságtételek közben és
után mindenki megtapasztalhatta az Isten
határtalan és végtelen szeretetét, átformáló erejét. Ezáltal is jobban megismerhettük magunkat és egymást, egyre jobb kis
közösség formálódott a résztvevőkből.
Azok az emberek, akik lelki felüdülésre,
feltöltődésre vágytak, a lelkigyakorlat során bőven megkapták a számtalan közös
imádság alkalmával is. Felismertük, hogy
a közösség összetartó ereje a személyes
céljaink, elhatározásaink eléréséhez visz
közelebb az Úr áldásával. Az Atya szeretete
feltétlen és végtelen minden ember számára, így engem is határtalanul szeret. Ennek
köszönhetően lélekben megerősödve mindenki könnyebben hordozza saját keresztjét a hétköznapokban.
Így, hogy a Nagyböjt idejében volt a lelkigyakorlat Jézus Krisztus keresztje kiemelt
szerepet kapott. Egyrészről, hogy az Isten
egyszülött ﬁa minden egyes emberért, így
én értem is meghalt a kereszten. Másrészről, újra és újra fel kell ismerni, hogy a mi
keresztünk súlya mennyivel kisebb Jézusénál. Ennek a megértéséhez, megénekléséhez
is kiváló lehetőség nyílt a Fülöp kurzuson.
Húsvét ünnepére készülődve a Nagyböjt lelki megtisztulásához, megújulásához járult
hozzá nagyon nagy mértékben.
Minden résztvevő hitbéli megerősödését szolgálta a Szentlélek eljövetelének felidézése, és annak kérése, hogy mindenki
életében munkálkodjon az Ő ereje..! Ha szeretnél nyitottabbá válni az Isten és az emberek felé is, mosolygósabb lenni a hétköznapokban, vegyél részt egy Fülöp Kurzuson!”
Terjék András
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„szeressétek e dr ága házat:
szeressétek a templomot” (Csiha K álmán)
Már régen vártuk ezt a napot, mivel a tervezés és egyeztetés, valamint a hívek tájékoztatása a templomépítési szándékról már nagyon régen kb. 2 éve történt, és nagyon lassan zajlottak a dolgok, pedig egymás között mindig kérdeztük, hogy mikor lesz már új templom?
Egy kis kitérő: én 1987-ben kerültem Józsára. Akkor még csak kb. 4000 ember lakhatott
itt. Budapesten jártam egyetemre, és vállaji
születésű vagyok. Anyám, mikor meglátta ezt
a helyet, és az igen szegényes templomot vasárnap, amikor alig voltunk a misén, teljesen
kétségbe esett – úr Isten, hová kerültem én?
És ez nagyon sokáig így volt! Volt Kálmán
atya, aztán János atya, de szerencsére, jött
Laci „papa”. (Mi otthon csak így hívjuk a ﬁú
gyerekemmel, mert addig kallódtunk, jártunk a Füredi utcára, utána a szépen megnövő
Megtestesülésbe, és Felföldi L. atya hatására
írattam be őt a Sz. József Gimnáziumba, ami
életem egyik legjobb döntése volt.) És a picike öreg templomunk szépen, fokozatosan
megtelt emberekkel, egyre ﬁatalabbakkal, és
sok-sok kicsi gyerekkel, úgy, hogy már vasárnaponként alig lehet elférni benne! Nagyon
szükségszerűvé vált már, hogy olyan szakrális
helyet építsünk valami központi helyen. Április 26-án reggel 8-kor már nagy sürgés-forgás
volt a területen Az ünnepélyes ceremónia 10
órakor kezdődött. Bosák Nándor püspök atya,
Laci atya, Dezső atya, a társegyházak lelkipásztorai, Kósa Lajos polgármester úr, a helyi

képviselők, a tervező, Győrﬀ y Zoltán, a kivitelező Hajas László építészek mind eljöttek, ami
nagy örömünkre szolgált.
A templom a Szent György nevet fogja viselni, mivel ennek Józsán történelmi hagyományai vannak. Innen nem messze, a Klastromparton a mai mapig
láthatóak a XIII. században épített kőtemplom
romjai, valamint utca és
településrész is őrzi ezt a
nevet. A régi paraszti kultúrában nagy jelentősége
volt ennek a napnak, hiszen ekkor kellett az
állatokat a legelőre kihajtani egész évre, és itt
főként gazdálkodásból, állattartásból éltek az
emberek.
Az evangélium, valamint Bosák Nándor
püspök atya mondanivalója egybecsengett: megvetettem az alapot, de más épít rá, de az
alap az maga Jézus Krisztus. Aki húsvéti időben templomot épít, azaz, amit Isten elkezdett
közöttünk, feladatot vállal, hogy jövőt építsünk, gyerekeket, fejlődő nemzetet teremtsünk, hogy az Krisztus egyházává váljon, ahol
ő maga a SZEGLETKŐ.

Az új római katolikus Szent György-templom
alapkőletétele
Polgármester úr, valamint az építész tervismertetője után került sor az alapító okirat
felolvasására, valamint az alapkő letételre.
A templom kb. 200 fő befogadására lesz alkalmas, kőből épül, mint a korábbi, 13.sz-i templom, a kivitelezők helyi mesterek lesznek, és
az építés költségei kb 200 millió ft-ba fognak
kerülni.
Erdős Erika

Versről versre – pillanatképek a versmar atonról
Hamisítatlan tavaszi nap. A Költészet Napja! 2014. április 11. A plébánián a költészetet, a verseket kedvelő emberek, „soha nem volt” eseményre készülnek . VERSMARATON!
12 órán át versfolyam! (déltől-éjfélig)
Emberpróbáló esemény! Órákon át a versek világában élni, átélni, azonosulni a költővel, és talán a verset kiválasztó, elmondó
emberrel is. Mert a vers vallomás! Vallomás
attól, aki által megszületett, és vallomás attól,
aki elmondja. A vers imádság is! Mély rezdülése a léleknek…
Költészet Napja, 16 óra táján. Kitárt
templomajtók, ismerős és számomra ismeretlen emberek. Bent kedvesen fogadó ismert
arcok, és közben jelen vannak halhatatlan
embertársaink, a költők: Arany Jánostól, Vass
Albertig. Olvassák, mondják a verseket, korra, nemre, foglalkozásra, hivatásra tekintet
nélkül, sok-sok kedves ember. Ki jókedvre derülve, ki magasztos, fennkölt hangulatban, ki
könnyekkel küzdve olvassa választott versét.
Emlékek, érzések, érzelmek mindenütt, szinte
kézzelfoghatóan…Megjött a „Sajtó” is. Riportok készülnek versmondó gyermekekkel, felnőttekkel, ezen gyönyörű esemény megálmo-

dójával, kivitelezőjével, segítőivel! Érkeznek a
verset író emberek, „ma élő” költőink képviselői. Kollár doktor vallomása verseiről, most
megjelent, gyermekeknek, felnőtteknek szánt
könyvéből idéz: olvas, magyaráz. Nagyon jó
hallgatni a rím, a ritmus, a dallam világába
elröpítő szavait!
Észre sem vesszük az idő múlását, készülünk a Szentmisére, és az azt követő „Keresztútra”... Jelen vannak Laci atya jegyes párjai.
A bátrabbak szerelmes verseket szavalnak…
Ismert és ismeretlen költők szavai az átélt érzésről. A sort Laci atya zárja két gyönyörű
verssel, melyekkel őszintén vall belső világáról,
életének, a külvilág előtt ismeretlen részéről.
Jegyespárok, és a jelen lévő „ifjúság” elvonul.
Maradunk, akik a végsőkig akarunk kitartani.
Elhangzik József Attila: Óda a szerelemhez egy „korosodó” férﬁ előadásában, emlékezetből, hosszan-hosszan mondja a lélekig
hatoló gondolatokat, tanúsítván, hogy ez az

érzés sem korfüggő! Felejthetetlen volt!
Versek egymásutánja. Majd ifjú zenészek, énekesek megzenésített gyermekversek, dalok következnek
Jakab Zsuzsi vezetésével. Nagy sikerrel mutatkozik be, a Szent József Gimnázium zenekara is. Üde színfoltok az este hangulatában.
Újra versek követik egymást, nem lankad a
ﬁgyelem, noha az óramutatók lassan egymást
érintve véget vetettek a versfolyamnak. Véget
ért a 12 órás VERSMARATON!
Felejthetetlen emlék lesz számomra, hogy
ezen a rendezvényen, - melynek, templomunk
adott helyet - részt vehettem és azt gondolom,
hogy valamennyiünk nevében köszönet Laci
atyának, hogy engedte a rendezvény létrejöttét és támogatta Ráczné Zsókát a nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel végzett munkájában!
Kertészné Erika

3

Gyermeknapi üzenet
Kedves Anyukák, Apukák, Felnőttek!
A nevem: Balázska, 5 éves óvodás vagyok. Időben szeretnék szólni, el ne felejtsétek- mert Nusi néni, az óvó nénink már mondta- hogy május
utolsó vasárnapja, a gyerekeké!
Először nem is értettem mit jelent ez, hiszen nekem minden napom, az enyém. Óvó néni elmagyarázta; ezen a napon van a gyerekek napja,
mindenfelé köszöntenek minket, és teljesítik kívánságainkat. Akkor jöttem rá, hogy ez olyasmi, mint amikor anyák napján köszöntjük Anycit.
Tényleg, van felnőttek napja is? Ezt még megkérdezem majd.
Aztán eszembe jutott, hogy amikor még csak 4 éves voltam, akkor is volt gyereknap az oviban. Itt voltak a tűzoltó bácsik, be is lehetett ülni
az autójukba. Én meg emlékszem a sisakjukat is felvettem, és Ákossal, a barátommal a szirénázókáját is megnyomhattuk. Akkor Anyci és Apa is
eljöttek, együtt voltunk egész délelőtt az oviban, zsákbafutó verseny és ﬁncsi palacsinta is volt. Szóval most is ilyen ünnep lesz?! Ez irtóra jó!
Este az ágyban azon gondolkoztam, milyen kívánságaim is lehetnek még gyereknapra a felnőttektől?
Nagyon szeretem az ünnepeket, és játszani is imádok. Főleg Ákossal, de a többiekkel is. Otthon is mindig hívom Anycit, de neki ”ezer dolga
van”- így szokta mondani-, megértem, mert ott van neki a kistesóm, Tomi. Ő még olyan pindur, még menni sem tud. Hát vele aztán van gond!
Apa is ritkán ér rá focizni vagy legózni velem. Sokat van a dolgozójában, és ha hazaér, mindig fáradt. Biztos ezért olyan komolyak is mindig! Nem
tudom, de lehet, hogy azért nevetnek olyan ritkán is, mert kevés idejük van játszani? Pedig az én Anycim a világon a legszebb, ha nevet! Szóval, nagyon várom a gyereknapot, és azt, hogy együtt játsszunk, együtt legyünk Anycival, Apával és a kistesómmal. Este az ágyban azon gondolkoztam,
milyen kívánságaim is lehetnek még gyereknapra a felnőttektől?
Ezek jutottak az eszembe:
- vegyetek mindig komolyan minket gyerekeket,
- ne nevessetek ki, ha valamit nem tudunk, inkább tanítsatok meg mindenre,
- kevesebb dolgot tiltsatok meg, hisz mi mindenre kíváncsiak vagyunk,
- olyan szabályokat kérünk, amelyeket képesek vagyunk megérteni és betartani,
- ha jók vagyunk, kapjunk sok dicséretet, az olyan jólesik,
- engedjétek, hogy önállóan, egyedül is megtegyünk dolgokat, segíthessünk nektek,
- kapjunk mindig választ, ha kérdezünk, hisz ebből tanulunk,
- vegyétek észre, hogy mikor miért vagyunk szomorúak, feszültek, haragosak vagy boldogok,
- legyetek velünk nagyon türelmesek, bízzatok bennünk,
- vigyázzatok ránk, és nagyon- nagyon szeressetek minket!
Hát ezt kívánom én, a felnőttektől gyerektársaimnak és magamnak!
Üdvözlettel: Balázska

SZEMLÉLŐDŐ,
MEDITÁCIÓS
LELKIGYAKORLAT
Augusztus 10–16.
(vasárnap vacsorától
szombat délig)
Debrecentől 17 kmre, a Hármashegyaljai
Erdei Iskolában
„Isten országa tibennetek van.” (Lk 17,21)
Ezt a bennünk jelenlévő országot keressük a csendben a természet, a testünk és a
légzés egyszerű érzékelésének segítségével.
Azoknak ajánljuk, akik közvetlen istenkapcsolatra vágynak, és akik tudják magukról, hogy 6 teljes napot kibírnak beszélgetés
nélkül.
Minden nap lesz szentmise és személyes
beszélgetés lehetősége.
A lelkigyakorlatot Jálics Ferenc atya
módszere nyomán Tariska Eszter vezeti.
Ára: 30 000 Ft

NAPKÖZIS TÁBOR
2014. június 16–27-ig A PLÉBÁNIÁN
Szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket:
– 5-11 éves korig
– korcsoportos elosztásban
– két héten át, hétfőtől péntekig,
naponta 8.oo-16.oo-ig
– közösségépítés játékosan
– sok érdekes programmal!

HITTANTÁBOR
Gyere te is Telkibányára!

– július 21- tól 26-ig
– ha 10 és 25 év közötti hittanos ﬁatal vagy
– hogy időt szánhassunk Istenre, egymásra,
– komolyan és vidáman, merítve a közösség erejéből!
Részvételi díj 15 000 Ft.
Jelentkezés és részletes információ az irodán.

PROGR AMOK
A tábor díja egy napra 3×-i étkezéssel,
programokkal 1200 Ft. Jelentkezni az irodán lehet a kitöltött jelentkezési lappal.
„Mert az isten országa már közöttetek
van” (Lk. 17.21)

május 25. elsőáldozás
május 31. gitáros mise
június 1. gyermekek megáldása
június 7., szombat: pünkösdi virrasztás a
mise után
június 9., hétfő: családi nap a plébánia udvaron
június 15. jubiláns házasok megáldása és egyben hálaadás a tanévért (Te Deum)
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