A neokatekumenális útról a neokonfirmális útra

II.

Vázlat
Vác, 2015.június 16. (Krédó-házi előadás)

1. A neokatekumenális út rövid bemutatása
a.) Szent II. János Pál pápa így fogalmaz:
„A neokatekumenális út célja a katolikus nevelés a felnőtt hitre, felfedezni
keresztségünk gazdagságát, ami érvényes és fontos azoknak, akik már meg
vannak keresztelve, vagy még nincsenek megkeresztelve.”

b.) A neokatekumenális út statútumát 2008.május 11.-én a Világiak
Pápai Tanácsa véglegesen jóváhagyta teljes terjedelmében, hivatalos
jogi személlyé nyilvánítva ezzel a Neokatekumenális Utat. 2008.június 13-án Stanislaw Rylko bíboros, a Tanács elnöke és Clemens püspök, a Tanács titkára adta át a dekrétumot az Út kezdeményezői
részére.
c.) E mozgalom mindenkit megszólít.
d.) Magyarországra 1983-ban, a Szűz Mária évében érkezett. Mára 11
városban, 8 egyházmegyében, 16 plébánián, 40 közösség él.
e.) Magyarországi képviselője Walton Gusztáv nevén és címén
érhető el: 1027 Budapest, Fő utca 75. walton.gusztav@mail.datanet.hu
T.: 1-2 02-5305, 06/30-369-6364
f.) A mozgalom vezetői: don Bruno Lulli, Anna Maria Federici,
Andrew Sziklai-Kelly
g.)A mozgalom elindítói (1964-ben:) Kiko Argüello (spanyol),Carmen
Hernandez (spanyol), don Mario Pezzi(olasz)
110 országban, 900 egyházmegyében, 6000 plébánián mintegy 20.000
közösség él.
h.) A világon 72 városban működtetnek szemináriumot Redemptoris Mater
elnevezéssel.

2.) Szent-Gály Kata: A kegyelem című verse (Domonkos)

Te soha többé nem leszel nyugodt
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
mert beléd hullott az Isten vetése
és azt kitépni nem lehet,
- vagy nem mered,
mert érezed, hogy éned jobbik része.
Azt megteheted, hogy soha nem kapálod,
hogy letaposod a kihajtó ágat,
hogy nem öntözöd,
hogy szinte gyűlölöd,
- de Harmat is van
és néha, akaratlan meglep.
És valahogyan elindul benned
egy gondolat, egy szó, egy jóbarát, egy semmi - - s amit már kezdtél elfeledni
vagy letagadni: duzzad, újra él.
A gyökér,
a mag,
beléd szövődik és szállá fakad
és vakmerő kalandra bátorít:
kilépni önmagadból,
az átlagosból,
komolyan venni azt, amit hiszel.
Tulajdonképpen mért nem kezded el?

3.) Minden jó, értékes gondolatot tulajdoníthatunk a Szentléleknek!
Évek óta lejegyzem, kimásolom azokat a sorokat, mondásokat,
melyekről úgy vélem, később is, mások is értékelni, hasznosítani
fognak. Következzék itt ezekből néhány:
„A gyerekek otthon megtanulnak beszélni, de nem tanulnak meg
beszélgetni.” (Rádióból)
„Nem hiszek Istenben, de hiányzik!” (A vatikáni rádióból)

„Mindig eszembe jutnak Tertullianus szavai: Krisztus nem azt mondta,
én vagyok a szokás, hanem azt, én vagyok az igazság!” (J.Ratzinger)
„Magamon kezdeni – de nem magamnál befejezni.
Magamból elindulni – de nem magamat megcélozni.
Magamat megérteni – de nem magammal foglalkozni.
(Martin Buber
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