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KÖSZÖNTÜNK A SZERZETESEK TERÉN!
Kedves Barátunk!
Nagy szeretettel várunk 2015. szeptember 1819-én a Szerzetesek Terén, amelyet a budapesti
Március 15. téren és a Ferenciek terén rendezünk meg. E terek és a hozzájuk kapcsolódó
templomok másfél nap erejéig „nyitott kolostorrá”, a szerzetesekkel való találkozás helyszínévé válnak, ahol jelen lesz a magyarországi
szerzetesrendek színe-java. A Szerzetesek Tere
mintegy 100 szerzetesrend életének, imádságának, tevékenységének, kapcsolatainak több
mint 24 órás keresztmetszete, ahol megnyitjuk számodra a szerzetesekkel való találkozás
sokszínű lehetőségét. Legyél fiatal, idős, gyerek vagy felnőtt, egyedülálló, családos, barátaiddal, közösségeddel vagy egymagad érkező,
katolikus vagy más vallású, útkereső vagy akár
magad ateistának valló, ha szívesen élsz annak
a lehetőségével, hogy betekints a szerzetesek
életébe, ha szívesen beszélgetsz, mesélsz, vagy
csak másokat hallgatnál, ez egy rendkívüli és
emlékezetes alkalom erre.
A rendezvényen többek között fellép majd a
Kaláka együttes és az Octovoice jazz-acapella
formáció. Világraszóló és egészen egyedi előadással érkezik Hegedűs Endre és felesége Katica, akik művésztársaikkal együtt nyolckezes
zongoradarabot adnak elő a Nagyszínpadon. A
Piarista Kápolnában Sík Sándor piarista költő
és egykori tartományfőnök, cserkészvezető
életét bemutató összművészeti előadásnak

lehetünk szem- és fültanúi Dóczy Péter rendezésében. Ezen kívül, több mint tíz sátorban
várunk Téged gasztronómiai, egészségügyi,
tudományos,kulturális, sport és gyermekprogramokkal. Nekünk fontos, hogy „Veled
együtt vagyunk rendben!” Fontos, mert a teremtett világ rendjében egymásra vagyunk
utalva, egymást kiegészítve együtt vagyunk
elegek ahhoz, hogy – Szentgyörgyi Albert szavaival élve – „szebbé tegyük a teremtés ránk
eső zugát”.

Szeretettel, figyelemmel és a közösség élményével várunk téged és családodat, barátaidat!

Ulrik M. Monika SSND nővér,
a Szerzetesek Tere lelkes szervezője

MINDEN PROGRAM INGYENES!
.SZERZET ESEK TERE.HU
AZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK: WWW
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VELED EGYÜTT VAGYUNK RENDBEN!

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” A Végtelen, Mindenható,
Örökkévaló világon túli és mindenütt jelen lévő
Isten léte tőlünk a szeretet teljességét kívánja.
Ennek a teljességnek minden feltűnő és látható
vállalása különösen is jel és tanúságtétel a belé
vetett hitről és iránta érzett szeretetről. Mi, földi emberek, a saját eszközeinkkel tudjuk csak
kifejezni ezt a teljes odaadást: az imádsággal, a
másoknak szolgáló önzetlen áldozatkészséggel,
és – igen – az önmegtagadással és a lemondással
is. Lemondással akár olyan szép és jó dolgokról,
amelyek emberségünkhöz tartoznak, de amelyek
felett nagyobb érték is létezik, magának Istennek
a valósága. Ezért hát a szegénység, a szüzesség
és az engedelmesség három evangéliumi tanácsának a vállalása a mai világ előtt is beszédes
tanúságtétel lehet a teljességről, az Istennel való
szoros kapcsolat pedig már itt a földön a legnagyobb öröm és boldogság forrása. A Szerzetesek
Tere minden résztvevője számára a hit örömét és
Isten áldását kérem!

„Ferenc pápa a 2015-ös évre meghirdette a Szerzetesek Évét. Ez az év nem
csak arra lehetőség, hogy mi, szerzetesek, ránézzünk arra, hogy kik vagyunk
és mi a hivatásunk, miért jó és szép
egy egész életet Istennek adni, hanem
alkalom arra is, hogy megmutassuk
minden jószándékú embernek, kik is
ma a szerzetesek, mivel foglalkoznak,
milyen változatos módon szolgálják Istennek adott életükön keresztül a magyar társadalmat. A magyarországi
szerzetesség, a szerzetesek szolgálatai
ma nagyon sokszínűek: ennek a gazdagságát szeretnénk felvillantani a Szerzetesek Terének programjain keresztül, Budapesten, szeptember 18-19-én.
Mi,magyar szerzetesek és szerzetesnők,
szeretnénk ezen a Téren minél több embertársunkkal találkozni, és átadni számukra valamit abból az örömből, amit
az Evangéliumon keresztül mi is valaki
mástól kapunk.”

Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek

Deák Hedvig OP domonkos nővér,
a Magyarországi Rendfőnöknők
Konferenciájának elnöke
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NAGYSZÍNPAD PROGRAMJAI
MÁRCIUS 15. TÉR
2015.09.18. Péntek

13:00

17:00

A Marosszéki Kodály Zoltán kórus
zenés produkciója

14:00

17:10

„Veled együtt vagyunk rendben!”
a Szerzetesek Tere programjának
hivatalos megnyitója
(Erdő Péter, Deák Hedvig OP, Labancz Zsolt SP)

17:25

A Marosszéki Kodály Zoltán kórus
zenés produkciója

18:00

ARCOK
A „Rendben vagyok” kampányban
résztvevő szerzetesek bemutatkozása

18:30

Gyermekek fénye Rockopera
Magyarock Dalszínház

20:00

Táncház a Hencidával

21:30

Esti áldás
Maczkó Mária népdalénekes

2015.09.19. Szombat
10:00

Napfelkelte, reggeli áldás
Maczkó Mária népdalénekes

10:30

Szerzetesi intézmények
zenés-táncos műsorai
Operaslágerek
Farkas András operaénekes műsora

12:45

15:00
15:40
16:00
17:00
17:30
18:00
19:30

21:00
22:00

A Szerzetesi Kórus és a Nádizumzum
közös produkciója
ARCOK
Beszélgetés a „Rendben vagyok”
kampány szerzeteseivel
Három székláb
A Kaláka együttes gyermekműsora
A Bogárbál
A Boldogasszony Iskolanővérek
óvodásainak táncos előadása
A Benyus Család és A Don Bosco Kórus
előadása
ARCOK
Beszélgetés a „Rendben vagyok”
kampány szerzeteseivel
„Rendben lenni – képek szerzetesekről”
Fotópályázat díjátadó
Magyar zongorás négyes
Hegedűs Endre, Hegedűs Katalin,
Farkas Zsolt, Várnagy Andrea
Képzelt Riport egy amerikai
popfesztiválról
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
Magis kórusa
Az Octovoice énekegyüttes
acapella jazz előadása
„Veled együtt vagyunk rendben!”
a Szerzetesek Tere programjának
hivatalos zárása (Maczkó Mária,
Deák Hedvig OP, Labancz Zsolt SP)

MAROSSZÉKI KODÁLY ZOLTÁN GYERMEKKAR

(szeptember 18. 17:00)
A Magyar Örökség díjas kórus tagjai a Boldogasszony Iskolanővérek
„mozgó” énekes iskolájának tanítványai szovátai gyerekek – köztük
a Szent Ferenc Alapítvány otthonának lakói –, valamint Nyárádmente falvaiból érkeztek. Több nemzetközi kórusfesztivált megnyertek.
Nagy M. Vera nővér, a gyerekkórus egyik alapítója és vezetője egyszer úgy érezte, szólítja az Úr: Erdélybe hívja, az ottani gyerekeket
kell énekelni tanítania. Azóta ebből az erdélyi misszióból egy olyan
énekkar született, amely „nagy szerényen mindenhonnan elhozza
az első díjat” – fogalmazott Böjte Csaba. A gyermekkar repertoárjában a hagyományos magyar népdalok és feldolgozásaik mellett
középkori, reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus kórusművek, 20–21. századi – főként magyar – szerzők darabjai szerepelnek.
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TÁNCHÁZ A HENCIDÁVAL

(szeptember 18. 20:00)
A 2008-ban indult néptánckör már a kezdetekben is Budapesten tanuló, néptánc iránt érdeklődő fiataloknak adott lehetőséget a népi kultúra és közösségi lét együttes megélésére.
Havonta táncházakat szervez a Párbeszéd Házában; félévente
népművészeti hétvégét, nyaranta „falumissziós” táborokat tart
az ország különböző pontjain; több szinten néptánc oktatást
folytat, rendezvényeken működik közre, intézményekben tart
foglalkozásokat (pl.: Pető Intézet, Vakok Intézete), vendégszerepelt Lengyelországban, közreműködött a Reconnect Hungary
programban, továbbá rendszeresen közreműködik budapesti
és vidéki egyházi, családi és ifjúsági, egyetemi, iskolai, óvodai
rendezvényeken. A Szerzetesek Terén mindent megtesznek a jó
hangulatért, és azért, hogy megmozgassák a látogatókat és a
szerzeteseket egyaránt.

NÁDIZUMZUM –
EGY NEM HÉTKÖZNAPI VIDÁM TÁRSASÁG

(szeptember 19. 13:00)
A zenekar 2007-ben alakult Ipolytölgyesen a Szent Erzsébet
Otthonban. Tagjai halmozottan sérült zenészek, akik speciális hangszereken játszanak. Repertoárjuk jelenleg kb. 60 jól
ismert magyar népdalból áll. Idén májusban az Ars Sacra Alapítvány szervezésében közös flashmob készült a Nádizumzum
együttes, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola diákjai és hivatásos zenészek közreműködésével.

KALÁKA EGYÜTTES
HÁROM SZÉKLÁB

(szeptember 19. 15:00)
A Kaláka együttes 1969-ben alakult Budapesten. Verseket énekelnek, és népzenét játszanak saját feldolgozásban. Muzsikájuk sokszínű, és a versekből következően sokstílusú.
A kifejezetten gyerekeknek szóló koncert
repertoárja az együttes gyereklemezeinek
(A pelikán; Nálatok laknak-e állatok?; Ukulele; Az én szívemben boldogok a tárgyak;
Bőrönd Ödön; Madáretető) legkedveltebb
darabjaiból áll. Felhangzanak többek között
Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok, és a gyerekek megismerik
a Kaláka különleges, érdekes hangszereit.
(Becze Gábor: nagybőgő, gitár; Gryllus Dániel:
furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató;
Radványi Balázs:mandolin, 12 húros gitár,
ukulele, cuatro, brácsa, kalimba)
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A BENYUS CSALÁD

(szeptember 19. 16:00)
A Benyus Testvérek Kamaraegyüttese tíz testvérből álló kis szimfonikus formáció. A gyermekek születésük sorrendjében fokozatosan
kapcsolódtak be a közös zenélésbe, így a kamaraegyüttes közös múltja több mint 30 évre
tekint vissza. Benyus Sándor, az édesapa zongorázott, hegedült és kórust vezetett, felesége,
Anna pedig hegedült. A tíz testvér mindegyike
a zenészhivatás mellett döntött, és diplomát
szerzett valamely zeneművészeti egyetemen
vagy főiskolán. Hangszeres és énekes repertoárjuk széles skálán mozog: a reneszánsztól
korunkig, a klasszikus műfajoktól a népszerű
melódiákig, a rövidebb művektől a nagy szimfonikus darabokig terjed. Ezek mellett mindig
törekszenek arra, hogy műsorukban magyar
zeneszerzőket is megszólaltassanak. A családi zenekar egyik tagja a Szociális Testvérek
Társaságában örökfogadalmas testvér.

MAGYAR ZONGORÁS NÉGYES
(szeptember 19. 18:00)
Két házaspár – Hegedűs Endre és felesége Katalin, valamint
Farkas Zsolt és Várnagy Andrea – nagy örömmel muzsikálnak
együtt. 2005-ben mutatkoztak be a közönségnek a Holdfény
Estek keretében. Hangversenyeiken nemcsak nyolckezes
műveket szólaltatnak meg, hanem a zeneirodalom négykezes és két zongorára írott remekművei is felcsendülnek.
A közönség mindig nagy lelkesedéssel fogadta előadásukat,
mely arra az elhatározásra inspirálta a házaspárokat, hogy
közös munkájukat elmélyültebbé tegyék.

KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
(szeptember 19. 19:30)
Mire születtünk? Mit várunk az életünktől? Hogyan keressük
a boldogságot? És tudunk-e ebben egymás segítségére lenni? A több mint százfős kórus által feltett kérdésre magával
a színpadi alkotással próbálunk meg válaszolni. Egy tizenévesek által bemutatott őszinte előadás áll ki más fiatalok
elé, hogy szembenézzenek általa a fájdalmas valósággal és
együtt keressék a küldetésüket. A musicalt színpadra állító
és előadó fiatalok nagyon erős közösséggé formálódtak alkotó munkájuk során, amit életük meghatározó élményének
tartanak. Mindannyian a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magis kórusának tagjai.
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TUDTAD-E?

ÉRDEK ESS

ÉGE K A S Z E
RZE TE

S E K V IL Á G
ÁBÓL

Ferenc pápa maga is szerzetes, a jezsuita rend tagja.
Magyarország legkedveltebb sajttípusa, a trappista nevét az azt
készítő szerzetesrend után kapta: a francia Notre Dame de Port-du
Salut kolostorban élő trappista szerzetesek készítettek először ilyen
sajtot.
A kamilliánus rend szerzetesei fogadalmat tesznek arra, hogy
akár életük kockáztatásával is a betegeket szolgálják; a világ olyan
részein is ápolják őket, ahol fertőző halálos betegségek vannak jelen.
Tiszai Luca szociális testvér egy halmozottan sérült felnőttekből álló zenekart alapított. Őket bemutató dolgozatával fiatal tudósoknak járó rangos kitüntetést ért el. A különleges hangszereken
játszó Nádizumzum együttes fellép a Nagyszínpadon is.
Teréz anya nővérei 25 éve jöttek Magyarországra, a legelesettebbek között szolgálnak. Nem csupán ételt osztanak napi 300
hajléktalan ember számára, de szellemi táplálékot és lelki békét is
nyújtanak.
Ma hazánkban összesen 102 rendben 644 férfi és 962 női szerzetes van. Nap mint nap találkozhatunk velük, nem csak a templomban, hanem az utcán is. Szeptember 18-19-én a Szerzetesek
Terén találkozhatsz velük, mert majd mindannyian ott lesznek!
Róluk és a Szerzetesek Terének céljairól, programjairól részletes
tájékoztatás itt található:
www.szerzetesek.hu • www.rendbenvagyunk.hu
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INTER JÚ

KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
interjú Herpainé Velkey Klárával (Nagyszínpad, szeptember 19. 19:30)
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Magis kórusa szeptember 19-én este 19:30tól mutatja be a nagyszínpadon Déry Tibor, Pós
Sándor, Adamis Anna és Presser Gábor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című
musicaljét. A kórust vezető Herpainé Velkey
Klárát kérdezzük.
A Magis évről évre újabb előadással jelentkezik. A kórusotok alapját egyfajta közösségi
szemlélet adja.
Nem csupán az előadások, hanem maga az élet
is úgy áll össze számomra, hogy minden, amit
valakikkel együtt közösen élünk meg, az sokkal
inkább minőségi. Minden téren. Akár
ha fájdalom, akár ha öröm,
legalább annyira mássá
válnak az emberi élet
fordulópontjai. Ezt hozom magammal a
családomból, ahol
hatan
vagyunk
testvérek. Aztán a másik
dolog, hogy a
hit mélységes
valóságát
is
a közösségen
keresztül éltem meg, amikor
létrejött
az első egyházi
kórusom. Persze
küszködtem azzal,
hogy talán fontosabb lenne egyedül
erősítenem a hitemet,
de aztán mindig oda kerültem, hogy ez inkább közösségben lehetséges igazán. Amikor együtt
vagyunk, együtt dolgozunk a gyerekekkel, ők is
érzik, hogy ez többé válik. Mindig több a közösen megalkotott munka, mint az egyes emberek
erőfeszítése. Én sokkal inkább érzem a Jóisten
kegyelmét, ha valamiben együtt veszünk részt.

Miért pont a Képzelt riport? Hogyan esett a választás erre a darabra?
A fiataljainkat közelről érintő téma az erőszak, a
válságtól való menekülés, az érdektelenség, az
élvezethajhászás világa, ezek már-már hétköznapiak, nagyon is jelen vannak az életünkben.
Ugyanakkor a darabban szép példáját láthatjuk
a hűségnek, az odaadásnak és a becsületes útkeresésnek. A szereplők az előadásokra műhelyekben készültek, ahol vezetőjükkel egyeztetve
saját maguk találták ki a mozdulatokat, a jeleneteket és a táncokat.
Ebben is megjelent a közösség ereje. Ilyenkor
mindig van lehetőség arra, hogy beszélgessünk
azokról a témákról, amiket felvet a darab.
Mégis, ha keresztény szellemiségű produkciót keresünk,
nem a Képzelt riport fog
először eszünkbe jutni.
Ez a musical egy botrányos popfesztiválról
szól. Erre a fesztiválra különböző indíttatással mennek el az
emberek. Ki lázadni
szeretne, ki a napi
drogadagjáért, ki
a szerelmet keresi,
valaki pedig csak
ki szeretne kapcsolódni.
Mindannyian
a boldogságukat kutatják! Ma is rohanunk,
ma is forgatag van, ma is
keresünk. Sokszor elrohanunk egymás mellett, jeleket,
jelzéseket nem veszünk észre
vagy csak akkor, ha tragédia történik.
Sok erkölcsi kérdéssel szembesít ez a darab,
közülük is kiemelkedőnek érzem Eszter áldozatát, ami szükséges ahhoz, hogy József tovább
éljen és ráébredjen az értékekre. Általa pedig
mi is ráébredünk és szembesülünk a valódi értékekkel.

2 HELYSZÍNEN
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LITURGIÁK

FE RE NC ES TE MP
LO M
10 53 BU DA PE ST
,
FE RE NC IEK TE RE
9.

PI AR IS TA K ÁP OL
NA
10 52 BU DA PE ST
,
PIA RIS TA UT CA
1.

2015. szeptember 18-án 20 órától 2015. szeptember 19-én 22 óráig

Hogyan és mit imádkoznak a szerzetesek? Miért fontos számukra az imádság? Tudod-e mi a zsolozsma? Mindezekre választ adnak ők maguk. A látogatók nem csupán bepillantást nyernek a szerzetesek
imaéletének gazdagságába, szertartásaik sokszínűségébe, hanem be is kapcsolódhatnak. Minden
esetben rövid felvezetés keretében maguk a szerzetesek vallanak arról, hogy milyen szerepet tölt be
életükben az aktuális imádság. Várnak mindenkit, aki szeretne velük együtt hálát adni, elmélyülni,
beszélgetni, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, hogy hányféle módon, stílusban imádkoznak a mindennapjaikban.
A Szerzetesek Terének két liturgikus helyszíne, a Ferenciek terén található Alkantarai Szent Péter
templom és a Duna-parti Piarista Kápolna programjai egyben az Ars Sacra Fesztivál „Nyitott templomok napjának” része.

FERENCES TEMPLOM

2015.09.18. - Péntek

12:30

Szentségimádás
Foucauld atya gondolataival

13:30

Missziós rózsafüzér

19:30

Taizé imaóra

14:30

Zsolozsma a ciszterci nővérekkel

20:30

Szentségimádás és virrasztás

15:00

Engesztelő ima
a pálos nővérek vezetésével

Az első három órában Nyolc Boldogság közösség animált szentségimádása, a Nightfeverrel és a Ferences
Szegénygondozó Nővérekkel.

16:00

Naphimnusz Bevezető gondolatokat mond:

17:30

FERENCES TEMPLOM

Gregorián mise
Zenei szolgálat: Szerzetesi Kórus

19:00

Rózsaeső a Nyolc Boldogság
Közösséggel (utána agapé)

Zatykó László OFM

2015.09.18. - Szombat
5:00

Szentségeltétel

6:00

Mise (a ferences plébánia sajátja)

8:00

Mise (a ferences plébánia sajátja)

8:45

Zsolozsma
a bencés szerzetesek vezetésével

8:30

Zsolozsmás mise (a kápolna sajátja)

Via Matris
a szervita nővérek vezetésével

10:30

Pannonhalmi Bencés Gimnázium kórusa

12:00

Imaóra az irgalmas nővérekkel

16:30

Bizánci vecsernye
görögkatolikus szerzetesekkel

9:15

PIARISTA KÁPOLNA

2015.09.19. - Szombat

10:15

Taizé ima a szociális testvérekkel

11:15

Examen

17:30

Vesperás a domonkos nővérekkel

11:45

Zsolozsma és Úrangyala
a premontrei rend vezetésével

19:30

A százgyökérű szív - összművészeti
előadás Sík Sándor műveiből
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A CSEND ÉS AZ ÉNEK HANGJAI

(Ferences templom, szeptember 18. 20:00-tól szeptember 19. 22:00-ig)

Gondoltad volna, hogy úgy is találkozhatsz, beszélgethetsz Istennel, hogy nem szólsz egy
szót sem? Közösségben a szerzetesekkel, vezetett szentségimádás keretében a világ
rohanását kizárva jelenléteddel is imádkozhatsz. A péntek estétől szombat hajnalig tartó
egész éjszakás imádásban segít többek között a Legio Christi által vezetett Nightfever,
a Nyolc Boldogság Közösség, a Ferences Szegénygondozó Nővérek, a pálos testvérek
és még sokan mások. A csendet felváltva az ének hangjain keresztül együtt ünnepelhetsz
velünk egy gregorián szentmisében, melyet a Szerzetesi Kórus kísér.

VIA MATRIS
(Ferences templom, szeptember 19. 9:15-tól 10:00-ig)

Hogyan élhette meg Jézus keresztútját Mária? A szervita rend Via Matris imádsága a
Szűzanya „szemüvegén” keresztül, az édesanya optikájából próbálja meg közelebb hozni Jézus passióját.

MEDITÁCIÓ, ELMÉLKEDÉS

PIA RIS TA GIM NÁ ZIU
M TER ME I
105 2 BUD APE ST, PIA RIS
TA UTC A 1.

(Piarista Gimnázium termei, szeptember 19. 10:00-tól 19:00-ig)

Hallottál már tánc- vagy képmeditációról? Esetleg szívesen részt is vennél rajta? Tudtad, hogy az evangélium veled is megtörténik? Szívesen bekapcsolódnál egy kiscsoportos beszélgetésbe, amikor egy szerzetes elmagyarázza, hogy ez mit is jelent? A műhely
résztvevői nem csupán énekkel, vagy elmélyülve, hanem a test imájába bekapcsolódva
is megtapasztalhatják az imádság közösségi örömét. A szerzetesek szeretettel hívnak
és várnak minden érdeklődőt, hogy saját hagyományaik tükrében a látogatókkal együtt
elmélkedjék, beszéljék át a Szentírás egyes történeteit.

MISSZIÓS RÓZSAFÜZÉR
(Ferences templom, szeptember 19. 13:30-tól 14:15-ig)

Miért jön egy szerzetes külföldről Magyarországra? A nálunk missziós szolgálatot teljesítő szerzetesek személyesen vallanak hivatásukról, az egyes földrészeken élő keresztények helyzetéről és imádkozzák közösségben a missziós rózsafüzért.

RÓZSAESŐ IMAEST

(Ferences templom, szeptember 19. 19:00)

Merjünk lehetetlent kérni Istentől Lisieux-i Szent Teréz közbenjárására. A Nyolc Boldogság Közösség 1998 óta szervezi a tanúságtételekkel és zenei kísérettel díszített imaestjeit Szent Teréz közbenjárását kérve a különféle szándékokra.

A SZÁZGYÖKÉRŰ SZÍV
(Piarista Kápolna, szeptember 19. 19:30)

Az összművészeti előadás gerince Sík Sándor piarista költő, tartományfőnök egyik legismertebb alkotása, a Keresztút. A prózai és verses részek, valamint a mozgásszínház
elemei mellett Sík Sándor legszebb és egyben bensőséges hangvételű költeményei is
megjelennek zenei köntösben. Összeállította és rendezte: Dóczy Péter
Zene: Krulik Zoltán, Szathmáry Melinda és Szemerédi Bernadett
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MÁRCI
US 15.
T

SÁTRAS PROGRAMOK

ÉR

2015. szeptember 19-én 10:00-19:00 között

ISKOLA A SZABADBAN

Sátras programjaink egyikén, az „Osztályteremben” ismét beülhetünk az „iskolapadba” és szerzetesek által tartott nyitott tanórákon vehetünk részt. Így
például Bokros Márk bencés és Siffer Teréz domonkos szerzetesek bevezetik a
látogatókat a moduláris hitoktatás és projektmódszer rejtelmeibe, Erős M. Renáta nővér pedig rendhagyó történelemórát tart a középkori oklevélmásolásról.
Varga Kapisztrán ferences szerzetes egy középkori képregény megfejtésére hív
mindenkit Giotto Szent Ferenc értelmezésén keresztül, míg rendtársa, Zatykó László rögtönzött
drámaórát tart a részvevők bevonásával, így megelevenedik a Fioretti. Mikrotanítás keretében bemutatkozik a Boldogasszony Iskolanővérek és a Piarista Rend közös audiovizuális kommunikációs
szakköre, az AVK is. Ezen kívül többet is megtudhatunk a gyógynövényekről, vagy akár a Biblia és az
irodalom, művészet kapcsolatáról is.

INTERAKTÍV INFORMATIKAI SÁTOR

Az érdeklődők 20 laptop segítségével tájékozódhatnak a magyar szerzetes közösségek múltjáról, jelenéről, életéről, a társadalom minden rétegét elérő szolgálatukról, munkájukról, az általuk működtetett oktatási, szociális, kulturális intézményekről. Mindezt Magyarország térképére is helyezi az egyedülálló fejlesztés: a
szerzetesek térképes adatbázisa. Számos kisfilm, hanganyag, prezentáció is segíti
a tájékozódást a szerzetesek világában.

KÉZMŰVES- ÉS JÁTSZÓSAROK

Ennél az állomásnál minden a gyerekekről és családról szól: szerzetesek tanítanak
játszani és kézműveskedni kicsiket és nagyokat egyaránt. Lesz arcfestés, furfangos
és vidám játékos foglalkozások. A gyermekek kísérői számára beszélgetési lehetőséget biztosítunk többek közt a Fokoláre Mozgalom tagjaival.

CSODAPATIKA, ÉLŐ KÖNYVTÁR, OÁZIS

Mindannyian vágyunk arra, hogy növekedjünk, fejlődjünk. Az életben számtalan
döntést kell hoznunk. Mi segíthet döntéseimben? Hogyan fedezhetem fel az utamat?
Mihez kezdjek a gyásszal, veszteségeimmel? Hogyan örüljek? Mik az öröm okai és
akadályai? Hogyan értelmezem a szabadságot és mit jelent szabad emberként élni?
A szerzetesek segítenek együtt gondolkodni azon, hogy melyek viselkedésünk,
tetteink és vágyaink mozgatórugói, mi segít megtalálni Isten akaratát. Személyes beszélgetés keretében a „lélek patikájában” segítenek keresni a növekedés jó irányát. A
templomban, a kápolnában, valamint a Március 15. tér sátraiban is várják a beszélgetni vágyókat.
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MINŐSÉGI SZERETETBEN GONDOLKODNI

interjú Gőbel Ágoston műsorvezetővel

INTER JÚ

mondat, hogy „arról ismernek meg titeket, hogy
szeretitek egymást.” Ez számomra azért egy felszabadító mondat, mert rámutat, hogy semmi
mást nem kell csinálnunk, mint egymást szeretni
és aztán ez szimpatikus, majd “ragadós” a világ
számára is. „Nézd már, ezek úgy viselkednek egymással, úgy viszonyulnak egymáshoz, hogy szinte
kedvem támad közéjük menni!” - remélem, hogy
sok ilyet fogunk hallani szeptember közepén.

Nem vagy szerzetes, mégis a Szerzetesek Terén leszel az egyik műsorvezető. Hogyhogy?
Egyrészt nem áll tőlem távol a műsorvezetés, rádióban dolgozom. Másrészt nagyon sok szerzetest,
papot, egyházi személyt ismerek gyerekkoromtól
fogva. Egyik nagybátyám is pap. Aztán jött egy ötlet,
hogy mi lenne, ha két műsorvezető lenne a Téren,
az egyik szerzetes, a másik laikus - fél napokra beosztva. Ez mindenkinek tetszett, mert ezzel máris
kifejezhetünk valamit abból az egyházból, amit
szerzetesek és laikusok együtt alkotnak.
Szerinted milyen hatása lehet egy ilyen rendezvénynek?
Ezt most még nem tudom. A Szerzetesek Tere
kimondott célja, hogy megmutassuk, mekkora a
szerzetesek szerepe és elköteleződése a magyar
társadalomban. Nagyon szeretnénk, ha ez igazán
jól sikerülne. De ilyenkor mindig eszembe jut az a

Hányan lehetnek kíváncsiak egy ilyen programra? Nem áll fenn a veszélye, hogy csak egyháziakat mozgat meg a rendezvény?
Félrevezető lehet, ha a mennyiségre tekintünk. Ha
csak a számokat nézzük, hamar elcsüggedünk,
mert nem azt mutatják, amit látni szeretnénk.
Egyrészt mindenkinek örülünk, másrészt nem a
mennyiséget kell megcélozni. A Teremtés Könyvében szerepel egy rész, ami egyik kedvencem
lett, pont emiatt. Amikor Isten megteremtette az
ég madarait - de említhetnénk a növényeket vagy a
világító testeket, vagy akármi mást -, nem úgy reagált a helyzetre, hogy „Pff... azta! Mennyi madarat,
növényt és világító testet teremtettem!” Nem erről volt szó, egészen más szerepel az egyes napok
végén. „Isten látta, hogy ez jó.” Jó. Minőségjelző!
Isten már a kezdet kezdetén minőségre ment és
nem mennyiségben gondolkodott! Ez felszabadítóan hatott rám. Talán nekem is így kellene. Minőségi szeretetben gondolkodni, és akkor majd egy
idő után jön a mennyiség is. Azóta az egyik kedvenc
mondatom: „Isten látta, hogy ez jó.”

"Szentek legyetek!" 1Pt 1,16

NYITOTT
TEMPLOMOK
NAPJA
SZEPTEMBER 19.

ARS SACRA
FESZTIVÁL
2015

201
5.
PT

SZE

19-2EMBER
7.

Több száz program
szerte az országban.

Az Ars Sacra Fesztivál programjai ingyenesek! Részletek www.ars-sacra.hu oldalon.
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MÁRCIUS 15.

T ÉR

SÁTRAS PROGRAMOK

2015. szeptember 19-én 10:00-19:00 között
KEREKASZTALSÁTOR I-II.

A kerekasztal-sátrak 2 helyszínen, 16 témában, egész nap
várják az érdeklődőket. A témák közt megtalálható lesz a
teológia, filozófia, gazdaság, közösségi élet, nevelés, a spirituális és fizikai egészség kapcsolata is.
A szerzetesrendek és a fogadalommal elköteleződött világiak, más néven harmadrendiek mellett
civil szakaemberek nyilatkoznak meg ugyanabban
a témakörben. Többek között Nobilis Márió, a Fokoláre Mozgalom papjaként a fenntarthatóságról
és teremtésvédelemről hív együttgondolkodásra.
A társadalom peremére szorultakkal - cigányság,
hajléktalanok, árvák - kapcsolatos tapasztalatait
Zöldy Pál, a verbita szerzetesek és Szent Ferenc
Kisnővérei osztják meg. Család témakörben Lothringer Éva szociális testvér, a szerzetesrendek
hazai üldöztetéséről Kállay Emil piarista atya, a
plakátokról is ránk mosolygó Majoros Ármella domonkos nővér osztja meg tapasztalatait. Prokop
Katalin a Fokoláre Mozgalom képviseletében a más
vallásúakkal való együttélésről hív együttgondolkodásra.

„BOGÁRRAJZÁS”

Együttműködve a Szentjánosbogarakkal, a szokásos,
éves „rajzásukat” itt tartják.
Sportfoglalkozásokkal, városjátékkal és persze vidám gyerekhanggal gazdagítják a tér
programját.

VÉRADÁS

A rendezvény második napján, szombaton véradásra is
lesz lehetőség. Vért csak 18.
életévüket betöltött, legalább
50 kg testsúlyú egészséges
emberek adhatnak. Az önkéntes véradáshoz szükséges személyi igazolvány,
lakcímkártya és TAJ-kártya is. Ajánlott véradás
előtt az étkezés és a bőséges folyadékbevitel, de
a zsíros, koleszterindús ételek kerülendők.
Helyszín: Piarista Gimnázium aulája
1052 Budapest, Piarista utca 1.

LÁTVÁNYKONYHA TESTI ÉS LELKI
TÁPLÁLÉKOK

Izgalmas és egyedi főzőműsor
keretében az érdeklődők bepillanthatnak a diétás ételek elkészítésén át az indiai
és Fülöp-szigeteki konyha ízvilágába is. Mindezt
szerzetesek által.

SZERZETESI PIAC

A téren megjelennek az egyes
szerzetesrendek saját készítésű termékeikkel, így a látogatók
megkóstolhatják, de meg is vásárolhatják például a ciszterci
nővérek által készített lekvárokat, a bencés rend
gyógyteáit, de a minőségi borkedvelők is kedvükre válogathatnak. Szellemi táplálékként pedig
megjelennek saját könyvkiadványaikkal is, melyek
a lelki irodalom elismert darabjai.

KÓRHÁZSÁTOR

Bemutatkoznak a különböző
rendek által fenntartott kórházak. Lesz ingyenes vérnyomásmérés és vércukorszint
ellenőrzés, ökológiai dobókocka
bemutatása az EcoOne program
keretében, valamint halláskárosodás és zajterhelés témában interaktív foglalkozás is.

SZERZETESEK
ALKOTÁSAI

Kiállítás azon szerzetesek remekműveiből, akik a bemutatás mellett készséggel beavatnak műhelytitkaikba is. A
sátor a Szerzetesi piac területén kap helyet.
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ELMOZDULÁS A TEKÖZPONTÚSÁG FELÉ

interjú Mézinger Gabriella testvérrel

INTER JÚ

1. Szerzetesként mi az, amire szeretnéd felhívni a
társadalom figyelmét?
Istennek adott életünk állandó meghívás arra, hogy
egységben éljünk Istennel, önmagunkkal, másokkal és a teremtett világgal. Számomra ez annak is a
kifejeződése, hogy a teremtés rendjében vagyok, és
azok is ennek a rendnek a részei, akikkel a munkám
kapcsán találkozom. Meghívás, hogy tisztelettel viszonyuljak mindenhez és mindenkihez. Azt hiszem,
a meghívás, hogy egységben – egész-ségben éljünk, minden embernek szól, nem csak a szerzetesnek. A szerzetesi élet sajátossága az is, hogy
közösségben élünk. Emberi fejlődésünk, kibontakozásunk kapcsolatokban történik. Ez sokszor nem
könnyű: minőségi időt és energiát kér tőlünk, arra
hív, hogy engedjem magam megérinteni a másik
ember misztériumától, tudatosan igent mondjak a
kapcsolataimra, dolgozzam értük. Állandó meghívás hogy az én-központúságból elmozduljak a
te-központúság felé.

nevelés, spiritualitás, gazdaság, stb.
megmutassunk.
Mindezek mellett a
liturgiáink, a lelkiségi hagyományaink is megismerhetőek lesznek, ezek
nélkül minden csak
„munka” maradna.
To v á b b g o n d o l v a
a tér számomra
a vendégszeretet
kifejeződése. A szerzetesi hagyomány úgy tekint
a vendégre, mint akiben Isten látogat el hozzánk.
Ahogy Isten folyamatosan megnyílik felénk, úgy mi
is megnyitjuk a „belső tereinket”, hogy befogadjuk
a hozzánk érkezőket. Gondolok itt saját magunkra,
a (Piarista) gimnáziumra, a templomokra, magára
a Március 15. térre.

2. Mit gondolsz, miről szól a Szerzetesek Tere?
Elsőre azt mondanám, hogy ez a találkozások
tere. Szeretnénk betekintést kínálni az életünkbe,
szolgálati területeinkre: megosztani, mi az a belső
tűz, ami inspirál minket. Ha valaki nyitott a szerzetesekkel, szerzetesi élettel való ismerkedésre,
találkozásra ízelítőt kaphat a mindennapjainkból,
munkaterületeinkből. Törekszünk rá, hogy minden olyan szolgálatot, ami az életünkben jelen
van: szociális- karitatív tevékenységek, oktatás–

3. Ha meg kellene fogalmaznod, szerinted ki a
szerzetes, mit mondanál?
A szerzetesek olyan férfiak és nők, akiket Isten
szeretete megérintett, magával ragadott. Ezért
életünk középpontja az Isten-keresés: az imádságban Annál időzünk, Azzal vagyunk, Akiről his�szük, tapasztaljuk, hogy szeretete képes átalakítani minket. Az imádságban jelen lenni tanulunk,
hogy aztán testvéreink szolgálatában jelen lehessünk azok számára, akikkel találkozunk.

RENDBEN
VAGYOK
FÖLDÖN JÁROK,
ÉGRE NÉZEK
www.rendbenvagyunk.hu
facebook.com/rendbenvagyunk
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