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Zacharias és Jakob
(Indiai Szent Tamás apostolai 
missziós rendi atyák) vezetésével

2 napos lelkigyakorlat

Program:
Tanítások a megbocsátásról, kiengesztelődésről, Jézus szeretetétől, a kegyelmek befogadásáról.
Szentmise, gyóntatás, szentségimádás, dicsőítés, ima testi-lelki gyógyulásokért, tanúságtétel

Időpontja: 2011. október 28-29.
Kezdés:  október 28. péntek 16 óra - ca. 20:30 óráig
  október 29. szombat 9:00 – ca. 21:00 óráig

Helye:  Mindszenty József Általános Iskola
      Budaörs, Esze Tamás u. 1. (a templom mögött) 
      Megközelíthető a Móricz körtérről a 40, 240 busszal, 
      leszállás a Templom térnél

Kérjük, a pontos kezdés érdekében leg-
alább fél órával előbb érkez! Köszönjük!

Bibliát, rózsafüzért, jegyzetfüzetet és tol-
lat hozz magaddal.

Kényelmes öltözékben gyere, hosszú és 
fárasztó lesz a nap, de sok kegyelemben 
lesz részed.

A lelkigyakorlat zártkörű, Kérjük, hogy a 
kezdettől végig aktívan vegyél részt!

„Gyertek hozzám mindnyájan, 
akik elfáradtatok, 
s akik terhet hordoztok 
- én megkönnyítlek titeket.” 

(Mt 11,28)

Mindenkit várunk szeretettel, aki szeretné letenni terheit.

A lelkigyakorlat alatt étkezést és szállást nem tudunk biztosítani.
Bolt, étterem és kávézó van a közelben.

A lelkigyakorlat díjmentes, Zacharias és Jakob atya missziós testvérek kizárólag 
a lelkigyakorlat adományaiból élnek. A szolgálatára és költségeire kérjük bőkezű hozzájárulásukat!

(a fi ók mélyén lévő Eurót és dollárt is elhozhatod)
A megfelelő hely és körülmények biztosítása érdekében kérjük, hogy jelentkezz a 

zakarias.okt28@gmail.com cimen: Név, honnan jössz (közösség és hely, kerület) hány fővel 
vagy Kiss Zoltán 06-20/556-2840 telefonszámon.
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Zachariás atya Zachariás atya 
bemutatásabemutatása
Zacharias Thudippara MST 1940. február 13-án Keralá-
ban született Dél-India egyik tartományában. Iskolai ta-
nulmányai végeztével papi szemináriumba ment. 1966. 
március 12-én szentelték Pala egyházmegyében pap-
pá.1983-ban fejezte be teológiadoktori tanulmányait 
Rómában. Sok éven át misszióban volt és a Közép-India 
papi szemináriumban is tanított. Ezt követően a Misz-
sziós társasága Németországba küldte és ott plébá-
nosként tevékenykedett. A nyugati kultúrában gazdag 
pasztorális tapasztalatokra tett szert, ennek következ-
tében elsősorban német nyelvterületen tevékenykedett 
a hit megújításán. Sok megrendítő hitbeli tapasztalat 
megváltoztatta az életét, aminek sok meghívás lett a 
következménye, hogy Isten Igéjét több kontinensen is 
hirdesse. Miután az élete teljes fordulatot vett a hitben, 
a szolgálatát
 a Szentlélek erejében látja el, hogy válaszoljon Jézus hívására, Isten Igéjét a világ végéig 
hirdesse, az embereket Jézus nevében és Jézus erejével megszabadítsa és gyógyítsa. (Mk 
16,16-20) A missziós társasága felmentette őt minden szolgálata alól, hogy evangelizál-
hasson. Különböző országokban tart lelki napokat, hogy felébressze és megújítsa a hitet 
az emberekben. Ezután sokan tanúságot tesznek arról, hogy hogyan változtatta meg Isten 
Igéje az életüket. Nagy örömmel tesz eleget a Szentatya felhívásának, hogy evangelizál-
junk és újítsuk meg az Egyházat. Igehirdetése két nyelven történik, angolul és németül, 
szimultán fordítják több nyelvre. Prédikációit a médiák is közvetítették. Lelki segítséget 
nyújt a könyvein keresztül is kétségbeesett, tanácstalan embereknek. Személyek, ima-
csoportok, plébániák részesednek segítségben a neki ajándékozott lelki adományok által.

A Szent Tamás apostol missziós közösségről bővebben itt olvashat (angolul)
  *MST (Missionary Society of St Thomas the Apostle  www.mstworld.org )

http://www.karizmatikus.hu/noha/hallgatnivalo/328-hallgatnivalo az oldalon található Zacharias atya és Marga-
retha nővér korábbi lelkigyakorlatainak hangfelvétele.

Zacharias atya német nyelvű oldala: www.pater-zacharias.de

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 
s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.” 

(Mt 11,28)
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