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ELHUNYT HAGYÓ JÓZSEF PFJ
Életének 83. évében, 2015. február 6-án elhunyt Hagyó József atya, a
Jézus Kistestvérei férfi kongregáció (PFJ) tagja.
1932. március 18-án Jászberényben született. Családja Budakeszire, majd
Ferencvárosba költözött. A Regnum Marianum, a KIOE (Katolikus Iparosés Munkásifjak Országos Egyesülete) és a Gát utcai templom hitélete
érlelete meg a papi hivatást. Esztergomban tanult, 1955-ben szentelték
pappá.
Szentelése után 1956 szeptemberéig a Bakáts téri Szent Ferenc-plébánia
káplánja volt. Innen a budapest-törökőri Lisieux-i Kis Szent Terézplébániára került. 1956 őszén az iskolákban tartott hittanórákat,
büntetésből Esztergomba került káplánnak, de onnan is visszajárt a
fővárosba, a regnumos paptársakkal tiltott lelkipásztori munkát végzett az
ifjúság körében.
Az 1961-es regnumos perben bűnösnek találva két év börtönre ítélték, ami
az 1963-as amnesztia miatt néhány hónappal lerövidült. 1964. december 8án ismét letartóztatták, és az 1965-ös regnumos perben négy év
börtönbüntetést kapott.
Rabtársától, Lénárd Ödön atyától hallott először a Jézus Kistestvérei
szerzetesrendről. Szabadulása után nemigen vállalt nyilvánosan papi
funkciót, a munkásemberek egyszerű életét élte, volt rovarirtó és
kazánfűtő, készült a szerzetesi életre. 1980-ban titokban tett életre szóló
szerzetesi fogadalmat.
A Jézus Kistestvérei közösségének hivatása figyelni a társadalom
peremére került emberekre. Így talált rá Hagyó József a sérültekre, és
alapította meg 1988-ban a kerámiaműhelyt, majd a Kemence Alapítványt,
amellyel Jean Vanier Bárka közössége mintájára megalapozta a
fogyatékkal élők nappali ellátását Biatorbágyon a Táncsics utcai
foglalkoztatóban.
Temetése 28-án (szo) 14 órakor lesz templomunkban. Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek mondja a szentmisét és Balás Béla kaposvári
püspök mondja a beszédet.
„KETTŐSKERESZT”
Új sorozatot indítunk "Egy könyv" címmel. A havi rendszerességgel jelentkező programon egy-egy frissen megjelent vagy méltatlanul mellőzőtt,
újra aktuálissá vált könyvvel foglalkozunk majd – alkalmazkodva az adott
mű „világához”, vagyis váltogatva illetve ötvözve az ismertetés, a beszélgetés, az előadás és a felolvasás formáit.
A mostani, első alkalommal a Magyar Kurír, az Új Ember Kiadó és a Jezsuita Könyvek Kiadó közös kiadványa, Antonio Spadaro jezsuita atya
Cyberteológia című – rendkívül érdekes és inspiráló – műve kapcsán beszélgetünk.
26-án (cs) 18.30-kor a plébánia nagytermében vendégünk Dr. Török
Csaba teológus professzor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
média-referense, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja.
Témák: Világháló és szabadság, A technológia „lelkisége”, Istenkeresés a
keresőmotorok korában, Kőtábla – könyv – képernyő, Ajándék és „megosztás”, Háló-lét és felebaráti szeretet
A kérdező Kemenes Tamás, a Képmás magazin szerzője lesz.
SAPIENTIA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÉPZÉSEI
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola várja a jelentkezőket a
szeptemberben induló képzéseire.
Az osztatlan tanárképzés keretében a főiskola szakpáros képzéseket kínál.
A hittanár képzés mellé 26 különböző tanári szakpár választható, így az
erkölcstan- és etikatanár mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
közös képzés keretében valamennyi bölcsészet- és természettudományi
tanári szak is. Jelentkezni 2015. február 15-ig lehet.
Szintén február 15-ig lehet jelentkezést benyújtani a pedagógus
diplomával rendelkezőknek kínált etikatanár, valamint család- és
gyermekvédő tanár képzéseinkre.
A főiskola további képzései teológiai ismereteket nyújtanak, valamint
fölkészítenek gyermekvédelemi, lelkigondozói, szervezetfejlesztői,
felnőtt- és gyermek hittanári, valamint mentortanári feladatokra. E
szakokra a jelentkezési idő 2015. április 27.
További infót a www.sapientia.hu oldalon találhatnak, illetve kérdéseiket a
tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu címre várják.
VEZETŐKÉPZŐ
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Családreferatúrája ebben
az évben is meghirdeti Gyűrűskönyv elnevezésű programját, mely

házas- és családközösségek indítására és vezetésére készít fel. A
pasztorális iroda várja a jelentkezőket.
A Gyűrűskönyv program célja, hogy támpontokat adjon közösségek
indításához, segítse a házasközösségek, családcsoportok vezetőit, tagjait
abban, hogy a közösségi élet működésének egyes elemeit áttekintve
tartalmas, jól szervezett, örömteli együttlétek jöjjenek létre – fogalmazta
meg célkitűzésüket Bittsánszky Jánosné egyházmegyei családreferens.
A program keretében a résztvevők öt alkalommal találkoznak péntek
esténként, amikor műhelybeszélgetés formájában dolgozzák fel a program
témáit. A hatodik alkalommal a résztvevők igénye szerint szupervízió
keretében konkrét közösségi helyzeteket elemeznek. Bővebb infó a
programról a pasztoral@katolikus.hu e-mail címen kérhető, a részvétel
ingyenes.
Jelentkezés: 2015. március 13-ig a fenti e-mail címen vagy postai úton:
1035 Budapest, Kórház utca 37.
A találkozók: március 20., április 10., április 24., május 22., június 5., 18–
21 óráig. Helye: Kórház utca 37., fsz. nagyterem
KEDVES TESTVÉREM!
Rádiós technikus gyakornok munkavállalót a Mária Rádió stúdiójában foglalkoztatjuk mentorált munkakörben. A foglalkoztatás
a „TÁMOP-1.4.1-12/1“ pályázati támogatás keretében történik, a bérezés
a pályázati keretekben megszabott.
Pályázat feltételei: felsőfokú végzettség és kézhez kapott diploma, a
megelőző 4 hónapban a jelentkező nem állt fizetett alkalmazásban és nincs
hallgatói jogviszonya. Korhatár: 30 év.
Munkakör: Adásrendszer kezelése, kijátszási lista szerkesztése
(LOGTÖLTÉS). Hanganyagok vágása, felvételek készítése. Archiválás.
Hanganyagok ellenőrzése, technikai minőség. Keverőpult, stúdiótechnika
kezelése.Informatikai hálózat üzemeltetés
Elvárások: felsőfokú műszaki / informatikai végzettség előnyt jelent,
elhivatottság és plébánosi ajánlás.
A jelentkezők meghallgatáson vesznek részt, a meghallgatást követő két
héten belül kaphatnak kedvező választ a foglalkoztatásukról. Jelentkezés
Boros Zoltán 06(30)3301477, e-mail: boros.zoltan@mariaradio.hu
Szeretettel: dr. Szabó Tamás,
a Mária Rádió elnöke
A KÉSZ CSOPORT VENDÉGE VOLT
Rétvéri Bence államtitkár, aki egyben a KDNP alelnöke is, 10-én (k) „A
kereszténydemokrácia értékei és érdekei” címmel tartott előadást. Szólt
pártjának a kormányzati munkában betöltött szerepéről, a kereszténység
fontosságáról az Európai Unióban, hazánk Alaptörvényéről, amely elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét és azt, hogy a házasság egy
férfi és egy nő önkéntes elhatározása alapján létrejött életközösség. Leszögezte, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja. Ezért is fontos
a családokat segítő adózási rendszer továbbfejlesztése, és napjaink egyik
slágertémája, a vasárnapi zárva tartás elfogadtatása is. További aktuális
témákat is érintett: az Ukrajnában folyó háborút és a menekültkérdést. Az
előadás után lehetőségünk volt kérdéseket feltenni az államtitkár úrnak.
Vermes Ágota
SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLATON
Negyvenhárom pap és egy diakónus vesz részt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által február 9. és 13. között szervezett zarándoklaton. Az út szakmai és lelki vezetője Székely János segédpüspök volt.
A szervezést tapasztalt szentföldi kísérőként Szederkényi Károly plébános
vállalta Rami Shacham helyi idegenvezetővel együttműködve. A
zarándoklaton részt vevő papok szakmai és lelki vezetője Székely János
esztergom-budapesti segédpüspök, az egyes szentmiséken és evangéliumi
helyeken más-más lelkipásztor mondott elmélkedést. A VI. Pál pápa által
az ötödik evangéliumnak nevezett szentföldi zarándoklat során nem lehetséges Jézus földi életének valamennyi helyszínét felkeresni, de a fontos
üdvtörténeti helyek megtekintése mellett az evangéliummal tudtak
találkozni a résztvevők.
Felkerestük Haifát, a Kármel hegyi Stella Maris-kolostort, valamint
megtekintettük a Genezáreti-tó partján fekvő szent helyeket: a
kenyérszaporítás helyszínét, a Primátus-kápolnát, Kapernaumot (Péter
házával és a zsinagógával) és a hegyi beszéd templomát. Názáretben
megtekintettük az Angyali Üdvözlet-bazilikát és a Szent Józseftemplomot, majd Kánán keresztül a Holt-tengerhez utaznak, Qumranban
ellátogattunk a holt-tengeri tekercsek lelőhelyére. Jeruzsálemben
végigjártuk az Olajfák hegyét, a Getszemáni-kertet, illetve a Via
Dolorosát, amely a Szent Sír bazilikához vezet. A siratófalnál tett látogatás
mellett a Sion hegyet is megtekintettük: az utolsó vacsora termével, Dávid

király sírjával és az elszenderülés templomával. Betlehemben a születés
templomát is felkerestük.
MK-MA
A PLÉBÁNIAI FARSANGRÓL
Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges farsangi mulatsággal elzavartuk
a telet!
Mindenki várta már ezt, kicsi és nagy egyaránt, hiszen az idei tél már elég
sokáig tartott. A szervezés és a kivitelezés is jól si került, minden felnőtt,
minden gyerek és vendég jól érezte magát. Volt itt minden: seprűtánc,
uzsonna, jelmezfelvonulás, jó kedv és kacagás egyaránt. A gyerekek, mint
kalózok, hercegnők, katicák, rosszgyerekek, gumimacik, tengerészek önfeledten, örömmel táncoltak szerepeltek.
A délután kézműves foglalkozással kezdődött, ahol álarcot, királylány
fátylat és királyi pajzsot készíthettek az érdeklődők. A jelmezeket további
gyöngysor és díszek fűzésével egészíthették ki. A jelmez versenyek után
jött Mátyás király, aki egy tanulságos történetet adott elő. Ezután a gyerekek ügyességi sorversenyben tehették próbára képességüket, és a csapatok
nyertek egy-egy édességet. A fergeteges délután záróakkordjaként következett a tánc, az igazi mulatság, ahol a gyerekek már tét nélkül, boldogan és kipirult arccal énekelhettek, mulathattak. Közben a büfében is elfogytak a szendvicsek, üdítők és a sütik is. Mindennek vége lesz egyszer,
így ennek a délutánnak is a végére értünk sajnos. Reméljük, a mulatságnak
jó híre megy, és jövőre még több gyerek és felnőtt örülhet együtt farsang
idején.
Tulipán Ágnes

