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A magyarországi Károli Gás-
pár Egyetem RefCOO Kuta-
tóműhelye még 2019-ben 

hirdette meg az Isten a XXI. szá-
zadban elnevezésű fotópályázatot, 
olyan alkotásokat várva, amelyek 
készítőjük szerint megmutatják, fel-
tárják Isten jelenlétét mai világunk-
ban. Több mint háromszáz fénykép 
érkezett a felhívásra.

Kinek mit mesélnek?

Bársony Márton, a kutatóműhely 
vezetője a Parókia portálnak nyi-
latkozva azt mondta, az volt az 
elképzelésük, hogy minden évben 
olyan művészeti pályázatot írnak 

ki, ami nemcsak remekművek fel-
fedezéséhez és publikálásához ve-
zet, hanem a művészetben gondol-
kodó közösség alkotói fantáziáját 
a transzcendencia felé indítja. A 
kurátor szerint a kiírásra sok gon-
dolatébresztő alkotás is érkezett, 
kiderült, hogy nagyon sokan ma is, 
a nagyon erős virtuális kultúrában 
is keresik és megtalálják azokat a 
jeleket, amelyek az Alkotó, Isten 
jelenlétére utalnak. A legfiatalabb 
alkotó 11 éves volt, a legidősebb 80.

Élőben nem, csak virtuálisan

Bár 2020-ban szerették volna több he-
lyen bemutatni a díjnyertes alkotáso-

kat, erre a járvány miatt nem kerülhe-
tett sor, így idén egy virtuális tárlatot 
állítottak össze. Ennek érdekessége, 
hogy nem csupán egy online képga-
léria, hanem megpróbálták vissza-
adni a valódi tárlat hangulatát, így a 
fényképeket fel lehet nagyítani, meg 
lehet tudni, ki és hol készítette, illetve 
ha alkotójuk megjegyzést fűzött hoz-
zá, akkor az is ott olvasható.

Külön érdekessége a virtuális 
tárlatnak, hogy felkértek néhány 
ismert, javarészt református szemé-
lyiséget, válasszanak ki egy nekik 
tetsző fényképet, és mondjanak 
róla néhány mondatot. A tárlat vi-
deóanyagában Bagdy Emőke pszi-
chológus, Balog Zoltán református 
püspök, Vecsei H. Miklós színész, 
rendező, Berkesi Judit sportriporter, 
Csorba Lóránt énekes, dalszerző, a 
Lóci játszik zenekar vezetője, Nádas-
dy Ádám író, műfordító, Gundel Ta-
kács Gábor műsorvezető és Horváth 
Gáspár zenész mond pár mondatot a 
kiválasztott fényképről.

Az érdekes és gondolatébresztő 
virtuális tárlat a www.i21sz.hu ol-
dalon tekinthető meg.

Isten a XXI. században
Virtuális kiállítás az Alkotó jelenlétéről
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• Rendhagyó, online kiállításon lehet megte-
kinteni azokat az alkotásokat, amelyeket hívő 
és hitetlen, gyermek, fiatal és idős, hivatásos és 
amatőr fényképészek küldtek be az Isten a XXI. 
században témájú pályázatra. Egy-egy kiválasz-
tott képhez videó is készült, amelyen ismert sze-
mélyiségek értékelik pár mondatban a fényképet.

Szokatlan összeállításban lehet megnézni a beküldött és kiválasztott képeket   ▴  F O R R Á S :  I 2 1 S Z . H U
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„Várjuk mindazon bátor fi úk jelent-
kezését, akik szívükben meghallot-
ták az Úr hívó szavát, és erre őszin-
tén, szabadon és szeretetből igent 
mondanak. Nagy szüksége van Rád 
az Úrnak és Egyházának. Még ma, 
ha meghallod az Úr szavát, ne ke-
ményítsd meg szíved!” – olvasható 
a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet 
rektorának, dr. András Istvánnak a 
felhívásában, amellyel jelentkezőket 
toboroz az intézetbe. A rektor megy-

győződéssel vallja: „Nehéz időket 
élünk, de Isten ezekben az időkben 
is közel van hozzánk, és segítséget 
nyújt népének. A papi hivatás aján-
dékát ma is szétosztja az Úr. Akik 
meghallják és követik, azok aján-
dékká válnak mások számára, Isten 
közelségét viszik az emberek közé.” 
Jelentkezni a helyi plébánoson ke-
resztül lehet július 9-éig. Részletes 
információ a www.seminarium.ro 
oldalon olvasható.

A Sepsiszentgyörgyi Medjugor-
jei Imacsoport hivatásébresz-

tő imaláncot tart június 1. és július 
1. között a Szent Család védelme 
alatt. A program: június 2–8. kö-
zött imádkoznak a papokért, új 
papi hivatásokért (14 videóban 14 
pap tesz tanúságot papi életéről); 
június 9–15. között imádkoznak a 
meglévő szerzetesi közösségekért 
és új hivatásokért (szerzetesi kö-
zösségek által készített videókat 

lehet majd látni és hallani); június 
16–22. között imádkoznak a csa-
ládokért és családi hivatásért (7 
család által készített videó kerül 
sorra); június 23–30. között imád-
koznak a kispapokért (7 kispap ál-
tal készített videót lehet megtekin-
teni). A felvételek megtekinthetők 
a Romkat.ro, illetve a Templom.ro 
honlapon, a szervezők mindenkit 
arra biztatnak, hogy csatlakozzon 
az imalánchoz.

Jelentkezőket várnak 
a papnevelő intézetbe

Hivatásébresztő imalánc

A z úrnapja apropóján és a bu-
dapesti Nemzetközi Eucharisz-

tikus Kongresszusra (NEK) való ké-
szület jegyében a Hittan.ro honlap 
szerkesztősége Úrnapja az egyház-
községünk életében címmel pályá-
zatot hirdet a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Egyházmegye hittanos di-
ákjai számára is. Az ötfős plébániai 
csapatok (a csapattagok életkora le-
het különböző is – elsőáldozótól az 
egyetemistáig) felkészülését hitokta-
tóik és/vagy a plébániájukon szolgá-
ló papok támogatják. A csapatok jú-
nius 3–17. között jelentkezhetnek a 
pályázatra. A kiírásban ez olvasha-
tó: „Egyházunk főünnepet rendelt a 
kenyér és a bor színében közöttünk 
jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésé-
re. Úrnapján az Oltáriszentséget he-
lyezzük fi gyelmünk középpontjába, 

és lélekben is igyekszünk egészen 
közel kerülni hozzá. A pályamunka 
elkészítése során a pályázók feltár-
ják egyházközségük úrnapjához 
kötődő vallásos hagyományait, ak-
tívan bekapcsolódnak az aktuális 
ünnep előkészítésébe, lebonyolítá-
sába, és lelkileg ráhangolódnak a 
szentségi Jézussal való személyes 
találkozásra.” A jelentkezés a ka-
teketikai.forum@gmail.com címre 
küldött levélben történik, a csapat-
név, a csapattagok neve, iskolája, 
osztálya, egyházközsége, a felké-
szülésben segítséget nyújtó hitok-
tató és/vagy pap nevének megjelö-
lésével. A legmagasabb pontszámot 
elérő három csapatnak a Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspökség 
háromnapos nagyváradi táborozást 
ajánl fel.

Pályázat hittanosok számára




