Kispesti Kolping Család Egyesület

BEMUTATKOZÁS

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse
a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse ıket. Ebben alapvetı útmutatás Kolping Adolf
életpéldája és mőve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Célunk olyan családokból álló
közösség lérehozása és fejlesztése, amely a keresztény értékek talaján áll, elutasítja a fogyasztói
társadalom önállótlan „tömegember”-ét, kész a közéleti és társadalmi szerep vállalására.
A KOLPING CSALÁDOT a plébániához tartozó családok alkotják, akik közössége hordozza
a Kolping mozgalom családi jellegzetességeit, melyek a következık:
katolikus, önálló; családszerő; nemzedékeket átfogó; továbbképzı; tettrekész; kedélyes.
A közösségi élet kialakításában mindenki részt vehet. Vannak tagjaink között olyan családok is,
akik nem az egyházközség területén laknak. A tagok maguk választják meg vezetıségüket,
felelısséggel végzik a vállalt feladatokat, és egyéni lehetıségeiket a közösség javára bontakoztatják
ki. A tagok átérzik, hogy ıket a Jézus Krisztusba vetett hit kapcsolja egymáshoz .
KEZDETI ÉVEK, megalakulás: – 1996 –ban; közhasznúság – 2004-tıl; 2011 jubileumi év,
családunk 15 éves. Terv szerint egy nyílt nappal kívánjuk ezt megünnepelni ez év ıszén
MŐKÖDÉS: egyesületi formában történik, évente két közgyőlést tartunk, melyen a vezetıség
megtartja beszámolóját az elmúlt félév munkájáról. Mőködési költségeinket pályázatok beadásával
és megnyerésével tudjuk finanszírozni. Ezekrıl a beszámolókat a közgyőlésen tesszük meg a tagság
felé. Az itt befizetett tagdíjat az MKSZ felé továbbítjuk.

HELYSZÍN: A Kispesti Nagyboldogasszony Fıplébánia ad nekünk otthont az egyesületi
életünkhöz, hivatalos címünk a plébánia címe. A plébániai Közösségi Házban tartjuk testületi
üléseinket és programjaink egy részét.
EGYHÁZI ELNÖKÜNK – prézesünk – Hegedős László plébános atya.
PROGRAMOK:
-

Szövetségi: részvételünk a Magyar Kolping Szövetség országos szervezéső programjaiban
(Pécsi, 20 éves
jubileumi találkozó, évenkénti érsekvadkerti családi nap, országos
lelkigyakorlat, más Kolping családokkal való kapcsolattartás, stb), - részvételünk az MKSZ
továbbképzésein (elnökök, titkárok képzése),

-

Lelki programok: részvétel plébániai nagyböjti és adventi lelki napokon, évenként nagyböjti
lelkigyakorlat Érsekvadkerten,melyet Hegedős László prézes atya tart, zarándoklat (2010.
Jézusösvény)
Minden évben megszervezzük a gyermekek számára az Adventi napot, amely egész napos
lelki és kézmőves foglalkozást nyújt számukra; családjaink részvétele a Városmisszió és
a Karizmák Ünnepe rendezvényein;

-

Társadalmi, társasági: részvétel a helyi társadalmi, önkormányzati eseményekben –
koszorúzások (okt. 23, márc. 15, Hısök napja), benne vagyunk a helyi civil fórumban is,
amit az önkormányzat hozott létre; Elıadásokat szervezünk, melyre meghívjuk más
közösségek tagjait is; Részt veszünk az MKSZ országos Kolping bálon, az egyházközség
tagjai által szervezett farsangi bálon. Évente Mikuláskoncert és vetélkedı a
gyermekeknek; Pünkösdi koncert a fiatalok részvételével;

-

Üdülés, kikapcsolódás, sport: - Nyaranként üdülni megyünk együtt a Kolping Üdülési
Alapítvány jóvoltából (Balatonfenyves, Érsekvadkert), télen családkonferencia rendezése
pihenéssel egybekötve, közérdekő családi témákban (elıadók a tagjaink sorából kerülnek
ki), tavaszi és ıszi kirándulások (Majk, Visegrád, Makkosmária stb); közös üdülések
alkalmával apák-fiúk focimeccs, egyéb sportversenyek (íjászat, petáng, pingpong, röplabda,
bringa, karikásostor) „ép testben ép lélek” mottóval,

KAPCSOLÓDÁS AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖBBI KÖZÖSSÉGÉHEZ
Programokban, személyekben: A legtöbb család, aki Családunk tagja, aktívan részt vesz más
közösségek életében és munkájában is, igen nagy az átfedés a közösségek tagjai között pl. Karitász
(csomagolás, kihordás, tábor), a gyermekek révén is (pl. cserkészek, ministránsok, ifjúsági kórus)

2009. Tábortőz Érsekvadkerten

2010. Zarándoklat a Jézus-ösvényen

