Cigányság és Kereszténység kapcsolatának témakörében
meghirdetett pályázathoz köthető közösségi találkozó és
Vályi István díj átadó

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”
(Ef 4,5)
A különböző népek, nyelvek, hagyományok olyanok, mint egy sokféle virággal telehintett rét.
A Teremtő Isten gazdagsága ragyog minden emberen, és ugyanez a gazdagság van elrejtve
a népek kultúrájában is. (…) A cigány népi hagyományokból, szokásokból köszöntőkből, mai
roma költők verseiből megcsodálhatjuk azt, hogy mennyi evangéliumi érték rejtőzik a
cigányság hagyományaiban. Ilyen evangéliumi értékek az Istenbe vetett mély hit, a hozzá
való fohászkodás, az ünnepek méltó megtartása, a család- és gyermekszeretet, a házasság
szent volta, a szegények segítésének kötelessége, az elhunytak iránti tisztelet és az örök
életbe vetett hit. Azt is szeretném megmutatni, hogy melyek azok a pontok, ahol a cigány
hagyományvilágnak, a cigány szokásoknak tisztulásra, kiegészítésre van szüksége. Melyek
azok a rossz beidegződések, szokások, amelyektől Krisztus meg akar szabadítani.

(Székely János – Leszállt közénk a Szent Isten)

A Hit Évében a Boldog Ceferino Alapítványhoz kötődő, Székely János püspök atya vezette
Kájoni János Romapasztorációs Közösség az idei év elején országos pályázatot hirdetett
intézmények, magánemberek, plébániai, egyéb gyermek- és felnőtt közösségek részére.
Olyan pályaműveket és produkciókat vártunk, amelyek a cigány kultúra és a keresztény
értékek közös pontjait mutatják meg, vagy pedig feltárják a cigány emberek hitvilágát,
vallásos életüket. A pályázati kiírásra közel 40 pályamű érkezett, nagy örömmel fogadtuk a
témában elkészített szoborcsoportokat, festményeket, különböző írott feldolgozásokat,
tudományos jellegű munkákat. Szép számmal érkeztek alkotások a váci és a
balassagyarmati büntetés végrehajtási intézet fogvatartottaitól is. Az országos pályázathoz
kötődő keresztény roma ifjúsági találkozónkat 2013. szeptember 29-én, Esztergomban, a
Szent Adalbert Központban rendezzük meg, az alábbi programokkal:

Program:
9:30

Regisztráció

10:00

„Leszállt közénk a Szent Isten”, Keresztény hit a cigány kultúrában és
szokásokban
Dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
cigánypasztorációval megbízott segédpüspökének előadása

10:20

Művészet – Kereszténység - Cigányság
Dragonics Márta, Ars Sacra Alapítvány elnökének előadása

10:35

Jézus szenvedéstörténete
Bada Márta, kortárs cigány festőművész előadása

10:50

Tanúságtevés
Gavodi Róbert, cigány származású katolikus pap előadása

11:15

(Gyermekek részére altemplom- és kupolalátogatás. A rendezvény délelőttjén
játszóházat működtetünk.)

12:00

Szentmise
Celebrálja: Székely János püspök úr, közreműködik a Szendrőládi Cursillos
Dicsőítő Együttes

13:00

Ebéd

14:30

A Cigányság és Kereszténység Kapcsolatának témakörében meghirdetett
pályázat dramaturgiai feldolgozásai

16:30

Szünet

16:50

Dr. Budai István köszöntő beszéde
Balassagyarmati bv. ezredes és főtanácsos, intézetparancsnok
A Balassagyarmati Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottaiból álló
Szent Dávid Zenekar előadása

17:05

Vályi István díj átadása
Köszöntőt mondanak:
Székely János püspök úr
Völner Pál NFM Infrastruktúráért felelős államtitkára
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

17:30

A „Kereszténység és Cigányság kapcsolata” pályázatnak eredményhirdetése

18:00

Záró ima, program zárása

A rendezvény ideje alatt Túróczi Bálint, SORSOK című fotókiállítása tekinthető meg.
Információk:
Kissné Oláh Anita
boldog.ceferino.alapitvany@szentadalbert.hu
+ 36 20 663 3414
www.boldogceferinoalapitvany.hu

