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A Regnum Christi mozgalom a múlt vasárnap különleges helyre szervezett Szent Erzsébetmissziót tizenéves lányok számára: a budapesti állatkertbe. A misszió célja az volt, hogy a
lányok vállaljanak szolgálatot, áldozatokat másokért, mint ahogyan azt az Árpád-házi szent
Talán a jogszabállyal van a gond
is tette. Az állatkertben akadályversenyt rendeztek óvodás és kisiskolás gyerekek számára.
Schanda Balázs a gyógyszerészek
A kicsik állatokra vonatkozó találós kérdéseket kaptak, és ha megfejtették, a nagylányok
lelkiismereti szabadságáról
Jegyzet
irányításával meg is kellett keresniük a szóban forgó állatokat, amelyekr!l azt is megtudták,
Faültetés
milyen összefüggésben szerepelnek a Bibliában. A szeptemberi városmisszió
Él! egyház
gyümölcseként megrendezett Szent Erzsébet-misszió része annak a közel egyéves átfogó
Az esélyegyenl!ség célja nem az
egyformaság
képzésnek, amely a tizenéves lányok személyiségfejlesztését célozza, és ami a Pure
A Magyar Katolikus Családegyesület XIV. Fashion ("Tiszta divat") nevet viseli. A miszszió csúcspontjaként a Pure Fashion lányok
Családkongresszusáról
örökbe fogadták Snufit, a szamarat, ezzel is jelképezve, hogy !k is Krisztus hordozói
Tovább a kiengesztel!dés útján
Magyar és szlovák f!pásztorok
szeretnének lenni. A programhoz nyújtott támogatásukért köszönet illeti az Álltekert
találkoztak
munkatársait.
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John Simoneau atya, a Regnum Christi mozgalom magyarországi vezet!je úgy foglalta
össze a képzés lényegét: a társasági viselkedést!l az öltözködésig sok mindenr!l szó lesz;
a lányokat Isten gyermekeinek méltóságára, az egyszer"ség és a tisztaság erényének
tiszteletére és gyakorlására nevelik, valamint a magabiztos fellépést is megtanítják.
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