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Szent II. János Pál Pápa vércsepp ereklyéjét átvevő zarándoklat
2017. október 13-tól 2017. október 15-ig
Krakkó
1.nap
Hajnali órákban utazás Lengyelországba. Elsőként felkeressük „Lengyelország gyöngyszemeként” számon tartott Zakopanét. Szentmise a Fatimai Szűzanya Kápolnában.
Ezt követően teszünk egy sétát Lengyelország legnépszerűbb turistaközpontjában, majd
siklóval felmegyünk az 1123 m magas Gubalówkára, (belépőjegyes program) ahonnan kilátás nyílik a Magas-Tátrára, majd szabadprogram, vásárlási lehetőség a sajtpiacon. Az
esti órákban érkezünk Krakkóba, szállás elfoglalása, vacsora.
2.nap
Reggeli után egész napos program Krakkóban. Városnézésünket a Szent II. János Pál
Bazilikában kezdjük, majd folytatjuk az Isteni Irgalmasság Bazilikában. Szentmise a
Szentek Közössége Magyar Kápolnában, ahol ünnepélyes keretek között átadásra kerül, a Szent II. János Pál pápa vérereklye. Mise után felkeressük a kolostort és Szent Fausztina sírját. Napunkat a Wawelben folytatjuk, ahol a királyi palota mellett elhaladva
megtekintjük a katedrálist (belépőjegyes program) a lengyel uralkodók koronázási és temetkezési helyét. Magyar származású lengyel uralkodók, mint Báthory István és Szent
Hedvig sírja is itt található. A Wawel megtekintése után a „királyi útvonalon” sétálunk le
a város főterére, ahol sok egyéb nevezetesség mellett a híres Mária templom (belépőjegyes
program) és a Posztócsarnok található. Esti órákban utazás a szálláshelyre. Vacsora.
3.nap
Reggeli után Wadowicét keressük fel, mely Szent II. János Pál pápa szülővárosa. Séta a
város főterén, majd szentmise a Bazilikában. Ezt követően rövid szabadprogram, mely
során lehetőség lesz megkóstolni a híres pápai krémest. II. János Pál Pápa Múzeum
(belépőjegyes program) látogatása. Hazautazás.
A három nap, két éjszakás zarándoklat, körülbelül 33 ezer forintba kerül (ami a lengyel
zloty napi árfolyamától függ). Ebből 13 ezer forint az útiköltség, melyet forintban kell befizetni. A fennmaradó összeg 270 PLN (lengyel Zloty) 20 ezer forint körüli összeget lengyel
pénznemben kell befizetni, ami a következőt tartalmazza:
-két éjszaka két ágyas szobákban való elhelyezéssel, közös fürdőszobával
-félpanziós ellátás, svédasztalos két reggeli és két vacsora
-az összes belépőjegyes programra a belépőjegyeket
-parkolási díjat, illetve a lengyel, de magyarul beszélő idegenvezető háromnapi díját
Jelentkezés a magyar és a lengyel pénzek befizetésével történik, szeptember 15-ig. Pénzt
nem tudunk visszaadni, hiszen ez alapján történik az autóbusz és a szállás foglalása.

Evangélium
…”példabeszédekben
tanította őket”… (Mk 4,2)
Jézus azt mondja, „míg ég és föld
el nem múlik, egy i betű vagy egy
vesszőcske sem vész el a törvényből,
hanem minden beteljesedik” (Mt
5,18). Eszerint a Bibliában minden
lényegtelen dolog lényeges. Például az is, ahogyan a mai evangélium
kezdődik: egyik nap Jézus kiment a
házból és leült a tó partján. Origenész ebben a mondatban azt látta,
hogy Jézus apró mozdulataival is
sokat mondóan szereti az embereket. Mert látja, akkora tömeg gyűlik össze, hogy már nem férnek be a
házba. Együttérzésének, figyelmességének jele, hogy kimegy azokhoz,
akik képtelenek bejutni hozzá.
Mert nagyon fontos, hogy valamit
elmondjon hallgatóinak példák segítségével.
Szent Jeromos azt írja: Jézus példabeszédekben tanít, mert azt mindenki megérti. Pontosabban mindenki annyit és azt ért meg belőle,
amennyit akar.
A példáknak ugyanis óriási erejük van. A szemináriumban prédikációs órákon, ami egy gyakorlati
tantárgy volt minden évfolyam
megjelent. Egymást hallgattuk.
Akinek a beszédében idézet, vagy
példa nem volt, az hármastól nem
kaphatott jobb jegyet. Egy beszédet
általában a példák miatt érdemes
meghallgatni. Példák nélkül egy
prédikáció, vagy egy előadás száraz. A sok unalmas és keveset érő
magyarázgatások, és fárasztó elemzések között a példák, pihentető
oázisok. Egy pohár vizet adnak,
felfrissülést, a megerőltető gondolatok között.
Egy példa. Történelem órán a
következő hangzik el. A Krisztus
előtti 1600-as évektől kezdődően a
görög szárazföld késő bronzkori
kultúrájának egyik gyöngyszeme, a
mükénéi kultúra élte virágkorát.
Ennek egyik jellemző építészeti
stílusa a küklopsz falak. Kötőanyag
nélkül egymásra rakott kövek. Ebből a három mondatból senki nem
ért semmit. Tele van számmal, idegen furcsa nevekkel. A mondatok
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nyakatekertek, többszörösen összetettek. Magyarul érthetetlenek,
unalmasak és megtanulhatatlanok.
Hogy mondta el ezt nekünk a történelem tanárunk? Turistaként Görögországban járt és meglátogatták
a mükénéi romokat is. A csoportból
valaki szerette volna elvégezni kis
dolgát, de a közelben nem volt illemhely. Gondolt egyet, átment a
fal másik oldalára és könnyített
magán. Amikor visszatért a csoporthoz, a tagok abban a tócsában
álltak, amitől ő nemrégiben megszabadult. Ugyanis ezek a kövek
csak egymásra vannak rakva, minden kötőanyag nélkül. Ami az egyik
oldalon befolyik, az a másik oldalon
kifolyik rajtuk. A küklopsz építészet lényegét rögtön megértettem
és azóta is értem.
A mai evangéliumi példában Jézus tanítása a mag, mi vagyunk a
föld. Ugyanaz a mag, ( jézusi tanítás) az egyiket, Jánost szeretett
tanítvánnyá tette, a másikat, Júdást árulóvá. A mag ugyanaz, de a
föld, amibe esik az más és más.
Borromeo Károlyt észak Olaszország egyik legnagyobb szentjeként
tisztelik. Édes testvére Antonió a
bérgyilkosok vezetője volt. Ugyanattól az anyától, tűz és víz születik.
Az anya ugyanaz, a mag ugyanaz,
de a föld, amibe hullik más és más.
Amikor mi önművelők vagyunk,
akkor földművelők vagyunk. Saját
kis zárt kertünkben van a megoldás, hogy sokszoros termést hozunk
-e vagy sem.

G.F.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Gellért volt,
aki bakonybéli remeteként a monostor melletti erdei kunyhóban
tudott leginkább elmélkedni és
dolgozni. 1028-ig örülhetett a monostor csendjének és erdei magányának. Ajtony vezér legyőzése
után Szent István hívatta, hogy
rábízza a Maros menti egyházmegye megszervezését. Ő lett Csanád
egyházmegye első püspöke.
Új kérdésünk: Ki volt az az
ószövetségi alak, aki egy tál
lencséért eladta elsőszülöttségi jogát? (Teremtés 25,29)
1.
Hadad?
2.
Ézsau?
3.
Izmael?
4.
Jákob?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki. A nyertes nevét
az augusztus 6-i számban közöljük. A Kornéliusszal kapcsolatos
játék nyertese: Atlasz Ágnes.
M.L.

Hirdetések

• Szeretetláng fesztivál lesz 2017.
augusztus 26-án
szombaton
Máriaremetén. Érdeklődni és
23. v.: Bölcs 12,13.16-19; Zs 85; Róm
jelentkezni Ferencsik Jánosné8,26-27; Mt 13,24-43
nál lehet.
24. h.: Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6; Mt
•
Augusztus 15-én (kedd) Nagy12,38-42
boldogasszony ünnepén Má25. k.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
riaradnára zarándokolunk. Úti26. sz.: Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16
költség 3000 forint.
-17
27. cs.: Kiv 19,1-2.9-11.16-20b; Dán
• Szeptember 8-án (péntek) Kis3,52-56; Mt 13,10-17
boldog asszony ünnepén Mátra28. p.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; Mt 13,18verebély Szentkútra utazunk
23
búcsúba. Útiköltség 4000 forint.
29. sz.: 1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19Jelentkezése az összeg befizeté27 vagy Lk 10,38-42
sével történik.
30. v.: 1Kir 3,5.7-12; Zs 118,57-

Létige

139; Róm 8,28-30; Mt 13,44-52
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

P.Gy.
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