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HETILAPJA

Társak vagyunk

Az Egyháznak van válasza a problémákra – erre
mutatmajd ráaKatolikusTársadalmiNapok(2.oldal)

Jézus Szíve

Sokan nemigen tudnak mit kezdeni ezzel az ünneppel. Mit
mond róla a katekizmus? (4. oldal)

Ez az én elit iskolám

– mondja az igazgatónõ a nyíregyháza szegénynegyedében
mûködõ görögkatolikus iskoláról (5. oldal)

Magyar abszurd

Két tanú kell, hogy igazolja az okmányiroda által adott iga-
zolás valódiságát. És mi igazolja a két tanút? (6. oldal)

A fogódzót jelentõ bölcsesség

Egészséges egyensúlyi állapot a keresztény életbölcsesség
– vallja a fiatal kollégiumigazgató (9. oldal)

A mese életre szóló...

… nyomot hagy a gyermekben, mert az õsbizalom élmé-
nyét erõsíti benne (10. oldal)

Gyermeke vagyok-e Atyámnak?

Õ gyermekének tekint engem. De az igazi kérdés az, hogy
én atyámnak tekintem-e õt… (11. oldal)

Szexlapot nyomtatni muszáj?

Különben miért foghatnák perbe azt az észak-írországi
nyomdászt, aki erre nem hajlandó? (14. oldal)

2013. június 9. Ára: 160 Ft / 1,50 lej / 0,48 EUR XXI/23.

A húszéves püspökség fiatalos rendezvénye volt május utolsó szombatján a Debrecen-Nyír-
egyházi Egyházmegye gyermeknapja, melyet a korábbi évekhez hasonlóan idén is
Nagykálló-Harangodon tartottak. A programok lebonyolításában mintegy 80 fõ ifjúsági hit-
tanos és a nyíregyházi cserkészcsapat segítette a nyíregyházi hitoktatók munkáját

(Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye)

Az MKPK állandó bizottságának
tagjai május 28-án ismét találkoz-
tak a református és evangélikus
egyházak püspökeivel. Megosztot-
ták tapasztalataikat a szeptember-
tõl bevezetésre kerülõ, kötelezõen
választható hit- és erkölcstanra
való beiratkozásról. Az oktatás
szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatban még több nyitott
kérdés került elõ a megbeszélésen
– ezekrõl közös levélben kérnek
felvilágosítást a kormány illetéke-
seitõl, továbbá szakértõi egyezte-
tést javasolnak. A köznevelés fi-
nanszírozásával és az új koncepció
bizonyos rendelkezéseivel kapcso-
latban az egyházak megállapodtak
abban, hogy további közös egyez-
tetéseket kívánnak folytatni az ok-
tatási kormányzattal. Az egyházi
vezetõk egyeztettek továbbá a mó-
dosítás alatt álló egyházi törvény,
valamint a temetõi és a szociális
törvény részleteirõl is.

A Szükséget Szenvedõ Egyház se-
gélyszerv olasz szóvivõje, Marta
Petrosillo a Vatikáni Rádiónak
adott interjúban ismertette a szerv
legújabb jelentését, amelyet a val-
lásszabadságról állított össze. 196
országot vizsgáltak meg, amelyek-
bõl 131-ben a keresztények vannak
többségben. 49 muzulmán többségû
országban gyakoriak a keresztény-
ellenes megnyilvánulások, fõleg ab-
ban a 17-ben, amelyben az iszlám
államvallás. A szóvivõ megállapítot-
ta, hogy a keresztényüldözésnek
nincs hírértéke: a média részérõl
egyfajta közöny tapasztalható.
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Hogy erõt és támaszt adjon…
Szentségimádás – egyszerre az egész világon

Úrnapján, június 2-án, a Hit éve jegyében Ferenc pápa egyórás szentség-
imádást vezetett a Szent Péter-bazilikában, és kérte, hogy a világ minden
temploma csatlakozzék. Ebben az egy órában az egész világ egyesült a
pápával az imádságban, minden székesegyház, minden templom egység-
ben volt az eucharisztikus hódolatban. Az egyedülálló, különleges imád-
ság XVI. Benedek szándéka volt a Hit évében, a II. Vatikáni Zsinat
megnyitásának ötvenedik évfordulóján.

Úrnapján ebbem az órában katoliku-
sok százmilliói imádkoztak az Egy-
házért, hogy „még teljesebb engedel-
mességgel hallgassa az Igét, és így
egyre szebben, bûn és szégyen nélkül,
szentül állhasson a világ elõtt”. Imád-
koztak a szenvedõkért: „mindazokért,
akik szerte a világon rabszolgaságban
szenvednek; a háborúk, az emberke-
reskedelem, a kábítószer-kereskede-
lem áldozataiért. A gyermeke-
kért és nõkért, akik bármilyen
erõszaktól szenvednek…, mind
azokért, akik egzisztenciális
veszélyben vannak: a munka-
nélküliekért, idõsekért, elván-
dorlókért, hajléktalanokért, fog-
lyokért és minden, a társadalom
peremére szorult emberért.”

Az Új Evangelizáció Pápai
Tanácsának elnöke, Rino Fisi-
chella érsek így magyarázta a
világméretû szentségimádás
értelmét: „Egy órára az egész
világ Egyháza megáll. Mintha

egyszerre csak nem léteznének szer-
teágazó tevékenységei. Gondolatai,
mûvei, imádsága és éneke csakúgy,
mint az érzései, csakis Jézus Urun-
kért vannak. Megállunk, hogy levegõt
vegyünk a történelem eme nehéz sza-
kaszában, ahogyan Illés próféta is
megállt a Hóreb-hegye felé vezetõ
úton. A reményvesztettség miatti szo-
morúság és fáradtság idején az egy óra

szentségimádás célja, hogy erõt és tá-
maszt adjon. A misztérium szemlélése
nem távolít el a konkrét, tevékeny fel-
adatvállalástól, amellyel visszaadjuk a
reményt a világnak. Ellenkezõleg. A
szemlélésben találjuk meg az erõt ah-
hoz, hogy úgy menjünk a világba,
mint Jézus tanítványai.”

Hárfazene kísérte a dalokat, és
korábbi pápák imádságai hangzottak
el: XII. Piusz, Boldog XXIII. János,
I. János Pál, Boldog II. János Pál,
XVI. Benedek emeritus pápa imád-
ságai. A szentségimádás végén Fe-
renc pápa kezébe fogta a szentségtar-
tót, és megáldotta a jelenlévõket.

A Vatikáni Rádió megkérdezte
Alberto Pacinit, a Sant’Anastasia al

Palatino-bazilika rektorát az ese-
ményrõl. Ebben a bazilikában
ugyanis tizenkét éve folyamatos
szentségimádás van. Pacini atya
így nyilatkozott: „teljesen össz-
hangban van ez II. János Pál ta-
nításával, aki azt mondta:
templomainknak az imádság
iskolájának kell lenniük”.
Idézte XVI. Benedeket is, aki
azt írta a Sacramentum caritatis
kezdetû apostoli buzdításában:
vétkeznénk, ha nem imádnánk
Õt, akit magunkhoz veszünk.

(Folytatás a 3. oldalon)

Nincs hírértékük...

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ május utolsó nap-
jaiban közölte: a szeptembertõl
elsõ osztályos gyermekek 52 szá-
zaléka választotta az egyházak
által szervezett hit- és erkölcstan-
oktatást, míg 48 százalékuk az
erkölcstant. Mint ismeretes, õsz-
tõl felmenõ rendszerben, az elsõ
és az ötödik évfolyamon kötelezõ
a két tantárgy közül valamelyik
választása.

A nemzeti katolikus ifjúsági talál-
kozó szervezõi június 15-ig meg-
hosszabbították a kedvezményes
jelentkezés határidejét. A Rio de
Janeiró-i Ifjúsági Világtalálkozó-
val egy idõben, július 24. és 28. kö-
zött Pécsett rendezendõ találkozó-
ra mintegy kétezer fiatalt várnak.
A fiatalok bekapcsolódhatnak a
Rio de Janeiró-i eseményekbe,
megtapasztalva ezáltal is az ifjúsá-
gi világtalálkozók élményét, lelkü-
letét. Bõvebb információk a www.
hungario2013.hu honlapon talál-
hatók.

A szíriai konfliktusok egyre vére-
sebbek, a megoldás késik, az
ENSZ konferenciát szervez. Silva-
no Maria Tomasi érsek – aki a
Szentszék képviselõje az ENSZ
genfi székhelyén – tájékoztatást
adott a tragikus helyzetrõl: a me-
nekülttáborokban és a háborús te-
rületeken élõ gyermekek minden
joguktól megfosztva, rémületben
élnek. A konfliktusok során „több
tízezer életet kioltottak; másfél
millió ember kényszerült arra,
hogy külföldre meneküljön; több
mint négymillió ember veszítette el
otthonát. A szentszéki képviselõ
szerint párbeszédre és kiengeszte-
lõdésre van szükség, és azonnali
fegyverszünetre.

HungaRio-jelentkezés

A szûk többség hittant tanulPüspöki találkozó

Szentszéki felhívás Szíriáért

Kedves Olvasók!
Ismét támogatásukat kérjük az újságban elhelyezett befizetési csekken. Az Új Misszió Alapítvány anya-
gi helyzete egyre nehezebb, aminek egyik oka, hogy a nyomtatott sajtótermékek példányszáma folyama-
tosan csökken. Korábban komoly támogatást jelentettek az államtól pályázat útján elnyerhetõ alapítvá-
nyi támogatások, de két-három éve – szabályos, érvényes pályázataink ellenére – ezekbõl egyetlen forin-
tot sem kaptunk. Harmadik bevételi forrásunk, a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% is néhány év
alatt a felére esett vissza. Így különösen is nagy jelentõséggel bír a hívek támogatása, amit a jövõ eszten-
dõben 25 éves Új Misszió folyóirat további megjelentetése érdekében szeretettel kérünk.

Támogatóink nevét a Keresztény Életben és az Új Misszióban rendszeresen közöljük, s minden hó-
nap elsõ péntekének esti szentmiséjét a miskolci Szent Anna-templomban támogatóinkért, olvasóinkért
és munkatársainkért ajánljuk fel. Segítségüket a Jóisten fizesse meg!

Tisztelettel és szeretettel:
Czoborczy Bence fõszerkesztõ, Új Misszió Alapítvány


