Vasadi lelki napok
2007-ben Varga Lajos váci segédpüspök a Monor melletti Vasad községben új kápolnát áldott
meg. A kápolna Szent Kereszt és Jézus Szent Szíve tiszteletére lett szentelve s védőszentje Boldog
Charles de Foucauld. Az országban az első kápolna, melynek védőszentje Károly testvér.
A Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség körül már korábban is többen találkoztak
Foucauld atya lelkiségével. A kápolna létrejöttével immár egy kis lelkiségi találkozóhely is született.
Hamarosan lelki napok szervezése indult meg, melyet havonta tartunk, jelenleg az első vasárnapon
11-18 óra között.
A kis találkozó, avagy lelki nap, sivatagi nap a kápolna kis oratóriumában zajlik. Rövid
megosztással kezdjük, visszatekintve az elmúlt időszakra. Majd a program irányítója egy adott
témából ad elő röviden, elsősorban a lelkiség kulcsfogalmairól, avagy a lelkiség íróinak egy-egy rövid
írása alapján. Ez után egy óra szentségimádás következik, az elején és a végén egy-egy dallal. Az
adoráció csendben történik.
Majd a közös ebéd következik. Abból eszünk, amit hozunk, előkészítünk, többnyire hideg
élelmet. Közben beszélgetés, élménybeszámoló is van.
Kora délután kb. egy órányi csendes sétalehetőség van a faluban, ez is szemlélődve történik,
ill. lehet kettesével is beszélgetve, ha szükséges.
Utána ismét körbeül a 6-10 fős közösség, hogy a korábban elhangzott téma kapcsán
megosztást tartsanak: kit mi fogott meg a hallottakban ill. hogyan próbálja élni a názáreti lelkiség egyegy aspektusát a saját mindennapjaiban.
Mire a beszélgetésnek vége, már lehet készülni az énekekkel a szentmisére, amely télen 16
órakor, nyáron 17 órakor kezdődik és a vasadi hívekkel együtt veszünk részt. Gyakran a közösség
gitárosai játszanak a misén, melyet a monori plébános, Csáki Tibor atya mutat be.
A téli hónapokban a találkozót inkább Budapesten tartjuk meg a téli útviszonyok és a fűtés
végett.
Boldog Charles de Foucauld liturgikus emléknapja december 1-én van. Az ünnepet a lelkiség
iránt érdeklődőkkel szoktuk tartani. Idén a Budapest IX. kerületi Gát utcai kápolnában lesz az
emlékmise.
Ezen kívül egy közösségi mise is van havonta a Jézus Kistestvérei Női Közösség
fraternitásában, a 1094 Budapest, Márton u. 1/B. VI. em. 15.-ben. Ezt a misét a Haller téri plébános
mutatja be a fraternitás kápolnájában majd közös vacsorával zárul a nyitott este.
A názáreti lelkiséggel kapcsolatban a lelkiség barátai által egy honlap is készült, bővülő
anyaggal: www.nazaret.hu
Továbbá a www.jezuskistestverei.hu oldalon a női közösségről lehet olvasni, ill. mindkét
honlap linkjeiről sok, más nemzetiségű honlap is megtalálható Foucauld atya lelki családjáról.
A lelkiségnek 2004-ben volt egy 3 napos országos találkozója Egerben. Ideje lenne egy
újabbat rendezni, ami 2011. májusban várható Vasadon! Időben hirdetjük a katolikus médiákban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Medgyessy László
Bővebben: http://www.jezuskistestverei.hu/aktualis.html

