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SZENTÉV
Ferenc pápa 11-én (szo) húsvét 2. vasárnapjának, vagyis az isteni
irgalmasság vasárnapjának előestéjén, a Szent Péter-bazilika
átriumában tartott vesperás keretében adta át az irgalmasság
rendkívüli szentévét meghirdető bullát.
Szentév vagy jubileumi év: A kegyelem különleges ideje, mely az
üdvtörténet nagy évfordulóihoz kötődik, s a bűnbocsánat és a bűnökért
járó ideigtartó büntetés elengedésének éve.
A rendes szentév huszonöt évenként következik és egy teljes évig tart, a
rendkívüli jubileumi év bármely évben tartható, s időtartama rövidebb is
lehet.
A szentévet a pápa hirdeti és nyitja meg. Meghirdetése bullával,
megnyitása a Szent Kapu kinyitásának szertartásával történik.
PLÉBÁNIA FELÚJÍTÁSA
A Szent József Plébánia épületének felújításának lehetősége 2015
márciusában kezdett körvonalazódni. A Főegyházmegyei Hivatal építési
tervek előkészítésébe kezdett, amit többféle EU-s illetve hazai pályázatra
is be kívánnak nyújtani. A tervet tartalmazzák az alagsor szigetelését, a
villamos és a fűtéshálózat teljes felújítását, az épület akadálymentesítését
(rámpa és lift segítségével), papi lakások kialakítását a tetőtérben.
A tervek szerint az alagsorban egy közösségi tér kerülne kialakításra, amit
a Loyola Café-hoz hasonlóan a Bonum TV üzemeltetne bérleti díj
ellenében).
Itt lehet a generációk közötti párbeszéd fejlesztése, társadalmi csoportok
találkozása, közösségi élet fejlesztése. Mozgássérültek, fiatalok, papok
kommunikációjának elősegítése.
A teljes felújítás költsége összesen cca. 180 millió Ft-t tenne ki.
Soltész Miklós miniszter az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik
támogatási lehetőségére hívta fel a figyelmünket. Ennek köszönhetően a
plébánia kapott 40 millió forint támogatást, ami az épület alagsorának
felújítását foglalja magában.
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a felújítás két
ütemben fog megtörténni. Az építési engedély kézhezvételét követően
kezdődhet a közbeszerzési pályázat kiírása, és annak eredményes
befejezését követően indulhatnak az alagsori munkák. Várhatóan ez 2015
őszén kezdődik és 2016 májusáig lezárul.
A felújítás második szakasza egyenlőre tervezési fázisban van. A
bevonható pénzügyi források egyeztetés zajlik. A Főegyházmegyei Hivatal
anyagi támogatása mellett a VEKOP, KEHOP, és egyéb pályázatok
eredményét meg kell várni, hogy a második ütem is kezdetét vehesse. Ez
várhatóan 2015 második felében fog megtörténni.
Kérjük a híveket, hogy imáikban kérjék a Jóisten segítségét ahhoz, hogy a
felújítás előkészítése sikeresen lezárulhasson, és a nyitott kérdések,
fennálló problémák megoldódhassanak.
Békésiné Tulipán Ágnes
A KÉSZ TAVASZI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) április 10-12. között
tartotta meg esedékes Küldöttgyűlését a Pápai KÉSZ Csoport
szervezésében. A Józsefvárosi KÉSZ Csoportot Péchy Mária elnök és
Galgóczy Ágnes titkár képviselte, jelen beszámoló írója a Szövetség
elnökhelyetteseként vett rész az összejövetelen.
Az ilyen jellegű közgyűlések „kötelező” napirendi pontjainak
megbeszélése mellett jutott idő arra is, hogy néhány KÉSZ Csoport
beszámoljon az elmúlt év fontosabb eseményeiről (itt szót kapott Péchy
Mária is, aki megerősítette Józsefváros meghívóját az őszi
Küldöttgyűlésre); a küldöttek megismerjék a Kárpát-medencei Magyar
Keresztény Értelmiség együttműködésében elért eredményeket; és
meghallgassuk Dr. Kövér László előadását a rendszerváltozásról. A
házelnök úr mondandójának lényege az volt, hogy az elmúlt 25 év valóban
nem teljesítette sokak reményeit, pl. Ausztriához viszonyított gazdasági
elmaradásunk érdemben nem csökkent, de ezért nem kizárólag a
politikusokat terheli felelősség. Óvva intett attól, hogy hazánkban is helyt
adjunk liberalizmus túlkapásainak.
Összejövetelünkön meghívottként jelen voltak a délvidéki Keresztény
Értelmiségi Kör és a kárpátaljai testvérszervezet (testvérplébániánk, a
Beregszászi rk. Plébánia) képviselői is.
A rendezvény hátteréül (szállás, előadások helyszíne) Pápa katolikus és
reformárus oktatási intézményei szolgáltak. A házigazda KÉSZ Csoport
asszonyai igazán kitettek magukért: a kávészünetekben és a főétkezések
után legalább 15 féle kitűnő édes és sós süteményből nassolhattunk.
Köszönettel tartozunk a szerető gondoskodásért.
Galgóczy Gábor dr.

KIRÁNDULÁS A GELLÉRT-HEGYRE
11-én (szo) ragyogó, napsütéses reggelre ébredtünk. Délelőtt már a nap
melege is átjárt bennünket, amikor - kicsi és nagy hittanosok Tóni atyával
- dalolva kértük Isten áldását túránkra.
Gyalogosan vágtunk neki az útnak. Áthaladva a Szabadság hídon, a Duna
szikrázó víztükre fölött szemügyre vettük és méricskéltük a budai
hegyláncolat zöldellő lankáit. Az egykori Szent Iván barlang bejáratából
gyönyörködtünk a pesti panorámában. A Sziklatemplomba érkezve
megcsodáltuk annak egyediségét, elcsendesedve az Oltáriszentség
jelenlétében. A templom belső részében egy különleges gyűjteményt és a
fafaragás „pompáját” tekinthettünk meg. Győrfi B. Szabolcs pálos szerzetes mesélt nekünk a rendről, melynek életéből egy kisfilmet is
megnéztünk. Közös imádság és éneklés után továbbindultunk. A
hegyoldalon már az elemózsia is előkerült. A játszótéri vidámság felüdített
mindnyájunkat. Nagy lendülettel haladtunk a hegycsúcsra, majd a tavaszi
szellő frissességével kerestük és meg is találtuk az utat Szent Gellért
püspök szobrához. Az emlékmű tövéből felfedeztük templomunk tornyait.
Ibolyakék pázsit mentén haladva értünk az Erzsébet hídra, majd
végigsétálva a Váci utcán, a belvárosi Szent Mihály templomban hálaadó
imát mondtunk. Kora délután ért véget kirándulásunk, mely testi-lelki
feltöltődést jelentett számunkra.
Konrád Ágnes
„TELJESSÉGEK”
Egy Könyv nevű sorozatunk következő összejövetelén Stefan Bauberger:
Nyitottan a teljességre.
Keresztény hit, zen gyakorlatok című könyvével foglalkozunk. Jóllehet a
kereszténységet más vallások elemei segítségével kiegészíteni, „élénkíteni” kívánó irányzatok ma már egyáltalán nem számítanak újnak, a német
jezsuita szerző műve mégis egyedülállónak mondható – nemcsak különös
meggyőző ereje, hanem tömörsége és szépsége miatt is.
Vendégünk ezúttal Tábori Kálmán, a Jezsuita Könyvek Kiadó
ügyvezetője lesz. A kérdező Kemenes Tamás, a Képmás magazin
újságírója.
A tervezett témák: A Hit „hiányosságai” – mire legyünk nyitottak? –
odaadás, összeszedettség, meditációs gyakorlatok – a bűn és a „hiba” –
zen és misztika – üdvösség és „felébredés”
A beszélgetés során (egy-egy idézet erejéig) más szövegeket is segítségül
hívunk majd, így például Szeghy Ernő kármelita klasszikus írását, a
Kereszténység és buddhizmust, Avilai Szent Terézia alkotásait, illetve
Kovács Gábor atya Mágia és hit című híres könyvének vonatkozó
fejezeteit.
Részlet Tábori Kálmán A Szív újságban megjelent recenziójából:
„Sokan, akik ma a zent vagy a meditáció egyéb technikáit gyakorolják,
elsősorban csendre vágynak, sokszor egyszerűen csak azért, hogy
megbirkózzanak a mindennapok kihívásaival és a stresszel. S. Bauberger
azonban ennél tovább megy. Nem egyszerűen krisztianizálja a zen egyes
elemeit, hanem jezsuita szerzetesként a zent gyakorolja. A kereszténység
és a buddhizmus közti párbeszéd így belső útja részévé válik. E tapasztalat
fényében megerősíti zen-mesterének, a szintén jezsuita Ama Samy-nak
megállapítását, miszerint ha a kereszténység és a buddhizmus találkozik,
különbözőségeik
révén
megtermékenyítően
hatnak
egymásra.
(…)Bauberger karcsú kis kötetét elolvasva nem fenyeget az a veszély,
hogy buddhistává lennénk, de ha a szerző gondolatainak aktív befogadóivá
válunk, bizony alaposan felpiszkálja elkényelmesedett vallásos
beállítódásunkat és mindenre kész válaszainkat. S talán éppen ez a célja a
szerzőnek is, mint a meditációs gyakorlatoknak, hogy „újra és újra,
minden pillanatban legyünk nyitottak saját létünk és a teljes valóság
ajándékára”. Hiszen vagy minden teremtett dologban képesek vagyunk
meglátni Isten képmását, vagy nem látjuk meg semmiben soha.”
A könyv 20% kedvezménnyel megvásárolható lesz a helyszínen.
Mindenkit szeretettel várunk 2015. május 7-én (cs) este 18ó-kor a
plébánián.

