
PAPSZENTEI.ES ESZTERGOMBAN 
Szeretettel várják a híveket június 18-án, szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor 
az Esztergomi Bazilikában, ahol az áldozópapság rendjében részesül a Főegy
házmegye négy fiatal diakónusa. 
EGERSZALŐKI IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT 
Július 20-a és 24-e között ifjúsági lelkigyakorlat lesz Egerszalókon. Az idei lel
kigyakorlat témája: A krisztusi család. 
NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM 
A Harmat Artúr Központi Kántorképző Tanfolyam 2005. június 24-től július 
28-ig tart. A tanfolyamra Jelentkezési ív beküldésével kell felvételt kérni. A 
hallgatók a felvételi vizsgán mutatott felkészültségüknek megfelelő évfo
lyamra nyernek besorolást. A részletes tudnivalókat a Tájékoztató ismerteti, 
amely a Jelentkezési ívvel együtt felbélyegzett válaszboríték ellenében a kö
vetkező címről kérhető: MALEZI - Harmat Artúr Központi Kántorképző, 1068 
Budapest, Városligeti fasor 42. Telefon: (1) 479-2030, Fax: (1) 479-2031 vagy E-
mail: kantorkepzo@katolikus.hu, személyesen a Központi Szeminárium por
táján (Bp. Papnövelde u. 7.). Letölthető: www.kantorkepzo.hu. - Az elmúlt év
ben résztvevők számára a szükséges anyagokat a kántorképző kiküldi. A szál
lás lehetőségről a Tájékoztató ad felvilágosítást, az előadási napokon (szom
bat kivételével) a tanfolyam helyén ebéd lehetőség van. 
A kitöltött és az egyházi hatósággal láttamoztatott jelentkezési ívet 2005. jú
nius 10-ig kell beküldeni. Az oktatói helye: Albertfalvi Don Bosco Katolikus 
Általános Iskola, 1116 Budapest, Albertfalva u. 9-11. A kántorok számára nyári 
továbbképző hetet szervezünk július 5-től (kedd) 9-ig. Ennek befejezése a Wer-
ner Alajos születésének 100 éves évfordulóján rendezett ünnepi szentmise lesz 
Máriaremetén. 

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐK SZERKESZTŐINEK TALÁLKOZÓJA 
Az egyházközségi értesítők és internetes oldalak szerkesztőinek országos ta
lálkozója idén október 14-16. között Budapesten, a Szent Ignác Kollégiumban 
rendezi a MAKUSZ. A részletes program és tájékoztatás a költségekről a 
www.katolikus.hu honlap eseménynaptár fejezetében található. Jelentkezés: 
sajtoiroda@katolikus.hu, Tel: (1) 321-0945,1071 Budapest, Városligeti fasor 45. 
ORSZÁGOS KATOLIKUS IFJÚSÁGI VEZETŐKÉPZŐ 
A Hajszoló szervezői várják mindazokat a leendő, illetve már gyakorló kö
zös s égve zetóket, akik a vezetéshez szükséges tudásukat és képességeiket 
jó hangulatú, de kemény munkát igénylő képzés keretében szeretnék fejlesz
teni. A képzés időtartama: két év, azaz 16 hétvége és 4 tábor. Öt hittani tan
tárgy, pedagógia, gyakorlat, közösség- és táborszervezés, ének-játéktanulás 
és tanítás, imák, lelki gyarapodás, néhány vizsga és jegy, élmények, barátok, 
munka, vidámság, áldozat és öröm. Aki átélte, legtöbbször azt mondja, egy 
életre szól ez a két év. 
További információ: Gönczöl János (1) 370-7856, illetve hajszolo@interware.hu. 
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/ Kedvejs Gyerekek! 
Kicsik és nagyobbak, és minden felnőtt, 

akinek szívében ott bújócskázik a gyermek! 

Nektek íródott az Új Ember Testvérek című, 
havonta megjelenő kiadványa. 

Zi-zi, Poci, Kuncogi és barátaik várják 
a legifjabb olvasókat. 

A kisgyermekek kezéhez, szívéhez szeretne eljutni 
a kiadvány, amelyet szeptembertől havonta 

lehet majd forgatni, nézegetni. 

Célunk, hogy mosolyt csaljunk 
az Istent szerető gyermekek arcára. 

Jelmondatunk a SzeBB: 
Szeretet, Bizalom, Barátság. 

Néhány cím és téma a mostani 
bemutatkozó lapszámból: 

anyák napi izgalmak és meglepetések, 
rejtvény, színező, ajándékkészítés, 

csokoládéhab kiskuktáknak, 
kirándulás egy Mária-kegyhelyre. 

s 
í 

A négy-nyolcéves korosztályt megszólító 
húszoldalas, 
színes havilap 225 forintos áron 
a templomokban 
és a katolikus oktatási intézményekben 
kapható. 

Segítsük gyermekeinket, hogy minél előbb 
felfedezzék: 

mindnyájan L&ten gyermekei 
á& egymáA teMvérei vagyunk! 



KÖNYVAIANLÓ 
A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet 
két éves munkájaként elkészült a Documenta 
Musicae Sacrae c. könyv, amely teljes képet kí
ván nyújtani az egyház hivatalos liturgikus és 
egyházzenei tanításáról. A könyv II. János Pál 
pápa levelét, pápai dokumentumokat és kong-
regációs iratokat, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar egyházzenei rendelkezéseit, latin és ma
gyar énekeskönyvek bevezetőit és Ratzinger 
bíboros liturgiáról szóló könyvének énekekről 
szóló fejezetét tartalmazza. Az eligazodást 
tárgymutató segíti. A könyv a MALEZI címén 
{1068 Bp., Városligeti fasor 42. Tel.: (1) 479-
2030) szerezhető be. 

— SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEILESZTÉS— 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

A Nagyító Alapítvány célja, hogy a középisko
lás korosztályt érdeklő, de az iskolai oktatás
ban kellő hangsúlyt nem kapó témák feldolgo
zásán keresztül fejlesszék a résztvevők szemé
lyiségét és közösségét. A megvalósításához 
főképp kiscsoportos foglalkozásokat és külön
böző játékos gyakorlatokat alkalmaznak. 
Programjaik - bentlakásos rendszerűek -pén
tek délutántól vasárnap délutánig tartanak, 
amelyen teljes ellátást biztosítanak a hétvé
gére érkezőknek. A pályázó csoportoknak (25-
35 fő) idén 5 időpontot és 8 témát kínálnak fel, 
amelyek közül a jelentkezők választhatnak. 
Választható témák: kommunikáció, önisme
ret, esztétika, reklám, szenvedélybetegségek, 
tolerancia, társ-suli (szerelem-párkapcsolat), 
pályaorientáció. Választható időpontok és 
helyszínek: szeptember 23-25. (Karcag mellett: 
Berekfürdőn), szeptember 3o.-október 2. (Be
rekfürdő), október 7-9. (Szeged mellett: Doma-
széken), október 14-16. (Domaszék), november 
11-13. (Berekfürdő). A résztvevők a teljes költ
ség 1/3-át fizetik. A csoportot kísérő 1 fő peda
gógus részvétele ingyenes. A pályázati adatlap 
és további információk Vikor Csabától a (62) 
451-662, vagy (20) 329-48-54 telefonszámon, il
letve a nagyito@nagyito.hu drótpostacímen 
kérhető. A részletes kiírás megtekinthető és 
letölthető a www.nagyito.hu címen. 
Beadási határidő: május 25. 
Cím: Nagyító Alapítvány - 6722, Szeged, 
Kossuth L. sgt. 29., drótposta. 

— AKKREDITÁLT TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEK — 
A Faludi Ferenc Akadémia 120 órás akkreditált 
tanártovábbképzéseket indít az alábbi témakö
rökben. Médiaismeret: első félévi időpontok: ok
tóber 14-15., november 4-5., november 25-26., de
cember 16-17. Filmtörténet és filmesztétika: 
első félévi időpontok: október 28-30., november 
18-19., december 9-11., 2006. január 13.-15. Komp
lex drámapedagógia: első félévi időpontok: ok
tóber 28-30., november 18-19., december 9-11., 
2006. január 13.-15. A több éves múltra is vissza
tekintő továbbképzések elismert szakemberek 
közreműködésével zajlanak, gyakorlatorientált 
foglakozásokon. A képzések anyaga szervesen 
illeszkedik az Oktatási Minisztérium, a Nem
zetei Alaptanterv elvárásaihoz. A képzésekre 
IV.-V. éves főiskolai és egyetemi hallgatók je
lentkezését is elfogadják. Jelentkezési határidő: 
október 10. Jelentkezési lap, időpontok, további 
információ: www.faludiakademia.hu; iroda<afa-
ludiakademia.hu; telefon: (1)411-0825. 

— A FALUDI FERENC AKADÉMIA FILMES — 
ALKOTÓTÁBORT INDÍT 

A gyakorlási lehetőséggel és képzéssel egybe
kötött 5 napos tábor lehetőséget nyújt a kísér
letezésre, ismerkedésre, stábszervezésre, közös 
alkotásra és eszmecserére. Ideje, helye: július 
4-8., a Pázmány egyetem piliscsabai campusa. 
Jelentkezési határidő: június 15. Filmszemle: A 
beküldött filmeket az alkotók és a zsűri jelen
létében, nyilvános vetítésen mutatják be. 
További információ, pályázati feltételek, neve
zési lap: www.faludiakademia.hu, 
szemle@faludiakademia.hu; 
telefon: (1) 411-0825; fax: (1) 327-4056. 

VALLÁS A MÉDIÁBAN 
Vallás a médiában címmel a Faludi Ferenc Aka
démia műhelye a vallás és a média viszonyával 
kapcsolatos kérdésekre keresi a választ. 
Elsősorban kommunikációs szakembereket, új
ságírókat, hitoktatókat és lelkipásztori munka
társakat, valamint ezekre a szakmákra készülő 
egyetemi és főiskolai hallgatókat várnak. A még 
hátralevő program: június 9., 19 órától: Egy gya
korlati válasz a médiakorban: A szimbolikus út 
(Pierre Babin). 
További információ, illetve részletes program: 
www.faludiakademia.hu. A programon való 
részvétel szándékát kérik előre jelezni. 

LAPUNK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ KÖSZÖNJÜK AZ Üfímfo-SEGÍTSÉGÉT! 
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„ORSZÁGOS EUKARISZTIKUS KONGRESSZUS" 

Az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye rajzversenye 

Az Eukariszt ia évében megrendezésre kerülő Eukariszt ikus Kongresszusra, 
(2005. szeptember 17.) közösen szeretnénk készülni. A Főegyházmegye gyermekei és 
fiataljai számára hirdetünk RAJZVERSENYT. A legjobb képeket szeretnénk a Kongresszus 
napján kiállítás formájában bemutatni. 

A rajzverseny témája - az EUKARISZTIA TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE. A helyi ka-
tekétáknál lehet jelentkezni, és az adott korszak fő eseményeit az Eukarisztiával kap
csolatban megjeleníteni. 

A KÉP MÉRETE: A-3 (29 x 42 cm). Kérjük, hogy a „versenyzők" a szándékukat jelezzék 
2005. június 20-ig a Hitoktatási Felügyelőségnél, 225-2590/116 - 120. 

FELTÉTELEK: A kép benyújtásának határideje: 2005. augusztus 12. Kérjük, hogy min
den „versenyző" neve, életkora, szülei neve és telefonszáma legyen feltüntetve egy külön 
lapon, de a versenyző neve a kép hátulján is szerepeljen. E mellett, a kép mellett, kérjük, 
hogy mellékeljen két 29 x 7 cm méretű papírt. Az egyikre az alkotás címét tüntesse fel; a 
másikra egy mondatot írjon, amely elgondolkoztathatja a „látogatót" a kép mondaniva
lójáról. 

A versenyzők munkáját majd az egyházmegyei Kateketikai Konferencián is kiállítjuk, 
amikor a versenyzőkkel személyesen is szeretnénk találkozni. 

Szeretettel várjuk a résztvevők munkájának szép eredményét. 

FogaAAy Judit SDSH - hitoktatási felügyelő 


