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Római katolikus program a ’Szerzetesek Évében’
Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetes prédikációjával kezdődött meg a katolikus
csendes nap az évfolyamunk számára. A negyven napos nagyböjt és a húsvét
közeledtével hívta fel a figyelmünket az erkölcsi értékekre. Előadásában többször
hangsúlyozta az ember és Jézus Krisztus kapcsolatának fontosságát, melyet a jelen korra
vetített ki. A fiatalság számára egy egyszerű példát hozott fel a mai emberi
kapcsolatokat mintázva, azt, hogy „ A fiatalok manapság olyanok, mint a befőttes
üvegek a polcon.”. Ugyanúgy néznek ki, bandákba verődnek olykor, még sincsen érdemi
kommunikáció, mégis egy gát, egy fal van az emberek között. Az emberi kéz akkor
egészséges, ha üres, ha egy másik ember kezére vár. A társas kapcsolatokat nem szabad,
hogy megölje a technika. A legfontosabb, hogy gondoljunk egymásra és tudjunk
szeretni. Végül kitért a három angyal, Ráfáél, Gábriél és Miháél szerepére, akik személye
által Isten tart kapcsolatot az emberekkel.
Ellias verbita atya Indonéziából érkezett hozzánk. Bámulatos zenével hangolt minket az
előadásra. Őaz Isteni Ige Társaságának a tagja, mely közösség feladata, hogy hirdesse
Jézus evangéliumait az egész világon. Feladatuk az Úr szeretetének hirdetése. Ott
dolgoznak, ahol az evangéliumokat még nem, vagy nem kellőmértékben hirdetik. Céljuk
a népmisszió, amely a felebaráti szeretet legnagyobb tette, s amely leggyakrabban
személyes társalgás útján történik. Vagyis az emberekkel társalgás, közösségi
programok, szeretet útján ismertetik meg Jézus Krisztus evangéliumait. Beszámolt a
munkásságáról és a küldetésérő
l is, mely nagy felelősséggel és áldozatokkal is jár. Az
előadás végig izgalmas volt és megismerhettük a távol keleti gasztronómiát is.
Rojkó Ildikó Jópásztor nővér több fontos dologról számolt be, mint például az emberek
testvériségéről, az összekötőkapcsolatokról, a bizalomra épített engedelmességről és a
szeretet fontosságáról. Külön kitért az „ Isteni hívásra ” ,vagyis arra, hogy Isten egy
személyre szóló küldetést ad minden ember számára. „ Isten kiválaszt, s akit választott,
az lemond egy útról, ugyanakkor választ egy másikat. Mindenkinek saját magának kell
megkeresni azt az utat, amelyet Isten szán neki! ” .
Közösségekbe jár és fogyatékosokkal, hátrányos helyzetűekkel foglalkozik. A Jézus
Nemzetközi Rend tagja. Mesélt a rend kialakulásáról és működéséről a világban.
Beszámolt az életútjáról, hogyan ismerkedett meg a Szentírással és vált hívővé, valamint
hogyan kezdődött az egész munkássága.
Zárásul Henczel Szabolcs atya tartott szentmisét, figyelmünket felhívva nemcsak a
csendes nap, hanem a misére járás fontosságára, hisz ilyenkor vagyunk legközelebb az
Úrhoz. A Húsvét közeledtével minden embernek meg kell nyitnia a szívét, nemcsak Isten
felé, hanem egymás számára is.

