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MÁJUSBAN ÚJ INGYENKONYHA BEREGSZÁSZBAN
A Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben a templom melletti
Pásztor Ferenc Közösségi Ház felújítása zajlik. Jelenleg egy ingyen
konyhát alakítanak ki, melynek köszönhetően napi egyszeri meleg ételt
fognak készíteni a helyi rászorulók számára. A konyha hamarosan
elkészül, a napokban épp a szagelszívó és légbefúvó rendszert sikerült
kialakítani. A munkálatok remélhetőleg két héten belül befejeződnek, a
plébánia és a helyi karitász szeretné minél hamarabb beindítani az ingyen
konyhát, mivel egyre több a nélkülöző, rászoruló, aki már a napi meleg
ételt sem tudja biztosítani magának.
Ps: Tartós élelmiszert gyűjtünk nekik a kihelyezett ládába!
ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
9-én (szo) immár kilencedik alkalommal, 5 helyszínről, 9 irányban
indul el a fővárost körülölelő gyalogos zarándoklat, melynek fő célja
a közös ima hazánkért, fővárosunkért, saját lakóhelyünkért,
egyházközségünkért, családunkért.
Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak
egymással, ahol este 19ó-kor hálaadó misét tartanak. A zarándoklat
kegyhelyeket, plébánia templomokat érint, így az:
1. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyő – Kerepes ill. Fót
2. szakasz: 7.30 óra indulás Csillaghegy – Fót
3. szakasz: 7.30 óra indulás Csillaghegy – Máriaremete
4. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét – Máriaremete
5. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét – Nagytétény
6. szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár – Nagytétény
7. szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár – Havanna lakótelep
8. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr – Havanna lakótelep
9. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr – Kerepes
További információ: Boldvai József, 20-9410-731
A KÉSZ MARIAZELLI ZARÁNDOKLATÁRÓL
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében, a magyar
egység nevében valósult meg április 25-én (szo) a Mariazellbe történő
zarándoklat. Részt vett 50-50 fővel a testvérszervezetek közül a délvidéki
Keresztény Értelmiségi Kör és a Kassai Szent Gellért Pasztorációs
Központ is. A 430 hazai zarándok az ország minden régiójából verődött
össze, a legtávolabbról a nyíregyháziak jöttek. A csoportok Mariazellben
12 órakor egyesültek és a közös program 17 óráig tartott.
Végigjártuk a szabadtéri keresztutat, megtekintettük a kincstárt,
tarisznyából megebédeltünk, majd 15 órától a főoltárnál szentmisén, majd
a kegyszobor előtt Mária litánián vettünk részt.
A Józsefvárosi KÉSZ Csoport 5 tagja a Belvárosi Csoport által szervezett
3 napos programon volt. Péntek kora délután indultunk Sopronba, ahol a
Szent Mihály templomban celebrált mise után a Szieszta Hotelban
vacsoráztunk és aludtunk. Ugyanide tértünk vissza Mariazellből is.
Vasárnap az új soproni Szent Margit templomban vettünk részt misén,
majd Hidegségben az Árpád-kori körtemplomot, Nagycenken a Széchenyi
István Emlékmúzeumot, Lébényben a román stílusú Szent Jakab templomot tekintettük meg. Kitűnő ebédet kaptunk a lébényi Jimmy Pizzázóban.
E napot Péchy Mária szervezte, köszönjük.
Mindhárom napon kifogástalan időjárás kísérte utunkat, amelyen lelki és
kulturális élményekben egyaránt gazdagodtunk.
Galgóczy Gábor dr.
A MINISTRÁNSTALÁLKOZÓRÓL
Védőszentjéről, Szent Adalbert püspök és vértanúról emlékezett meg
az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye április 25-én. A bazilikában
tartott misén átadták a Szent Adalbert-díjakat. Az ünnephez
kapcsolódóan főegyházmegyei ministránstalálkozót is tartottak
Esztergomban.
Az ünnepi misén, amelyet Gaál Endre nagyprépost mutatott be a jelen levő
papokkal, részt vett a ministránstalálkozóra érkezett mintegy 230 fiatal. Az
ünnepi liturgia asszisztenciáját a budapesti ciszterci Szent Imreplébániatemplom ministránsai alkották, akik az elmúlt évben megnyerték a
találkozó kupáját.
A főegyházmegye védőszentjének búcsúnapját ünnepeljük itt, az
esztergomi bazilikában, mely mindmáig őrzi Szent Adalbert egykori
tevékenységének emlékét – köszöntötte Gaál Endre nagyprépost a híveket.
Méltatta a ministránsok hűségét, kitartását az oltár szolgálatában.
1997 óta minden évben meghívják a főegyházmegye ministránsközösségeit Szent Adalbert ünnepén Esztergomba. Program nyitánya
az ünnepi mise, majd közös ebédet követően vetélkedőn vesznek részt.
Ebben az évben az ötállomásos akadályverseny elméleti és gyakorlati fel-

adatai a megszentelt élet évéhez kapcsolódtak. A szervezők szándéka az
volt, hogy a gyerekek figyelmét a szerzetesi élet alapjaira irányítsák.
A találkozó napja eredményhirdetéssel, a Szent Adalbert-kupa átadásával
zárult. 1. helyezést a budafok-belvárosi Sznt Lipót plébánia és a
békásmegyer-ófalui Szent József Plébánia csapata szerezte meg. A
budapesti ciszterci Szent Imre Plébánia ministránsai idén másodikak
lettek, a 3. helyet az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia
ministránsközössége szerezte meg.
A 8. csoport, azaz mi, 1 ponttal ugyan, de sajnos lemaradt a dobogóról. A
maximálisan elérhető 100 pontból mi 97-et értünk el, a harmadik
helyezettnek 98 pontjai lett. Az első két helyezett csapatnak mind száz
fölötti pontszáma volt, tehát ők kaptak jónéhány pluszpontot is... (pl. a 3.okat megdicsérték, mert hoztak gitárt. Na mindegy, mi jövőre orgonát
hozunk.)
Nagy élmény volt ez a nap és jövőre ugyanitt!
MK/MA
ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNY TESTVÉREINKRŐL
Igazi kincset jelentenek ők számunkra. Rejtett kincset. Az európai
társadalmak csendjében gyilkolják meg őket. De haláluk nem hiábavaló. A
mártírok vére az egyház magja. Ez a mag erősíti hitünket a hitetlenségben. Az üldözött keresztényekről szóló konferencia igazi lelki élmény volt. Tanúságtétel a hit erejéről és a reményről a tragikus öldöklés
közepette. Néhány gondolat:
- Doeme püspök (Nigéria): "Amikor püspök lettem, tudtam, hogy ki írta
alá a halálos ítéletemet."
- Őboldogsága III. Ignác Juszuf Junan, Antióchia pátriárkája: "Jobb egy
olyan diktatúra, amely egyenlőként kezeli a polgárokat, mint a totalitárius
Iszlám Állam, amely elpusztít minket."
- Doeme püspök (Nigéria). "Nigériában a Boko Haram szelleme
kísért. Nyugaton a Boko Haram az abortuszokat, a meleg álházasságokat
és az elvilágiasodást jelenti."
- Joseph Fadelle, iszlámról kereszténységre tért hívő: "Egy nap meg
fognak ölni."
- Luis Montes, Irakban élő argentin pap: "Az egyházközségem tagjainak
80%-a útra készen áll."
- Edward Awabdeh lelkész (Szíria): "Nem adjuk meg magunkat az
dzsihádista sötét erőknek."
- Juszuf Mirkis Thomas, Kirkuk érseke: "A keresztények inkább mindent
elveszítenek, mintsem feladják hitüket."
- Mireille Al Farah (Barcelonában élő szír) "Mártírjaink temetését
esküvőként ünnepeljük, mert Krisztussal kötik össze."
- Magobiri püspök (Nigéria) "Az erőszakra a békéltetésen kívül más
válasz is van: a védelmi erők szintén megoldást jelenthetnek a feltámadás
teológiája alapján: Krisztus értünk szenvedett a kereszten, hogy mi
megszabaduljunk a szenvedéstől."
- Angaelos püspök (Egyiptom) "Egy keresztény megöléséért nagy árat kell
fizetni, mert mi hiszünk a reményben."
- Mireille Al Farah (Barcelonában élő szír fiatal) "GPS-szel bemérik a
keresztény közösségeket, és célponttá válunk. Tizenhárom embert
veszítettem el, köztük az unokatestvéremet Shami-t, akit egy bomba talált
el."
- Kaylla Muller (fiatal amerikai segítő, a dzsihád áldozata) "Ahol
szenvedés van, oda kell mennem."
Szívszorító, nemde? Micsoda erő rejlik ezekben a vallomásokban! A hit és
az ima ereje sugárzik a szavakból.
Sokan kérdezik, hogy mit tehetünk az üldözött keresztényekért. Ez
többször felmerült a konferencián is. Első lépés az ima: kérjük Istent,
hogy védelmezzen minket. A második lépés a tudatosítás. Beszéljünk
róla, ismerje meg a világ az áldozatok szenvedéseit. Törjük meg a cinkos
csöndet, amellyel országaink hozzájárulnak a keresztény népirtáshoz.
Harmadik lépésként pedig nyújtsunk anyagi támogatást. Vészhelyzet
van. Százával gyilkolják a keresztényeket, nem hagyhatjuk őket cserben.
Az utóbbi napokban újabb mészárlások voltak. 30 etióp származású
keresztényt öltek meg Líbiában, néhányukat fejbe lőtték, másokat a
tengerparton fejeztek le. A keresztek, oltárok és szentképek elpusztítását
mutató képeken láthatjuk, hogy mennyire gyűlölik a keresztényeket.
Gyűlölnek minket, és gyűlölik a hitünket. És a gyűlölet embertelenné teszi
őket...
Még mindig a fülemben csengnek Kaylla Muller szüleinek
mondatai: "Nem gyűlölhetjük őket, nem lehet szívünkben bosszúvágy. Ha
így lenne, akkor legyőztek minket, elérték céljukat, megölték a
szívünket." Megdöbbentő látni ezt a lelkierőt.
Frivaldszky Edit és a CitizenGO csapata

