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MÁJUSI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
13-án (sze) 18ó-kor kezdődött a képviselőtestületi ülés. Imádkoztunk,
majd belemélyedtünk a munkába.
Beszéltünk a Plébánia Hivatal felújításáról. A felújítási munka további
tervéről Békésiné T. Ágnes készített egy rövid projekt beszámolót, amelyet
prezentált a tagok részére az ülésen. A felújítás menete egy összetett
komplex feladat. Ennek kivitelezése többrétű szakmát igényel, ahol pl. a
szigetelés, vizesblokkok, áramvezetékek, burkolatok-, nyílászárók cseréje,
tetőszerkezet felújítása és később a lift megvalósítása és mindezek
kézbentartásának a felelőssége nagy terhet ró Tóni atya vállára.
A képviselőtestület tagjaival egyetértve megállapodtak abban, hogy egy
olyan személyt kell kijelölni erre a pozícióra, aki kapcsolatban van a
pénzforrást adó intézménnyel, hiszen számolnunk kell az esetlegesen
bekövetkező egyes munkafázis csúszásra és annak határidős
elszámolására. „Szeretnénk megköszönni a gazdasági csoport eddigi
áldozatkész munkáját, amelyet a pályázatírás és az ezzel járó ügyintézéssel
járó utánjárással biztosítottak a plébánia számára Köszönjük és további
eredményes együttműködést kívánunk!” - mondta plébános atya.
Az atya a hívek által gyűjtött tartós élelmiszereket és pénzadományt vitt
Beregszászba. Macsolai templom építésére 500 ezer forint, és a
beregszászi ingyen konyha számára 100 ezer forint pénzadományt adott át.
A plébániánk ezzel hozzájárult a háborús övezetben élő és nélkülözni
kényszerülő embertársaink napi fiziológiai szükségleteinek enyhítéséhez.
Ezúton szeretnénk megköszönni a hívek adományait, amellyel
hozzájárultak a Kárpátalján élők támogatásához.
Ezután az elmúlt hónap eseményeit értékeltük és átnéztük a következő
időszak programjait, köszöntöttük a név-, ill. születésnaposokat. Egy
közös imával zártuk a gyűlést.
Varga Éva
BEL-PESTI ELSŐ HÉTVÉGE
(Leányfalu, 2015. április 17-19.)
13 házaspárral indultunk erre az Első hétvégére, lelkes és mindig jó
kedvű Michels Antal atyával, és persze áldásos jelenlétükkel és védelmes
bevezetőjűkkel Szirmai Béla és Kati, Mihálffy Imre és Andi, Kigyóssy Őrs
és Andi vitték a nehezet. Büszke, megvédett és hálás vagyok ennek a nagy
megtiszteltetésnek, hogy a team szárnyai alatt tudtam újra átélni, amit én
az Első hétvégén, 2012-ben, Szegeden résztvevőként jelen voltam. A
Leányfalu is hozzájárult arra, hogy oda érve, megfontoltan először a team
szentmisével kezdjünk meg mindent, és az evangélium buzdítását
megértve, rájöttünk, hogy a morzsákat összegyűjteni, nem is kis feladat,
de annál nagyobb öröm nincs, amikor tudjuk, hogy Krisztus velünk van,
csak várja az én hozzászólásomat és csak azután végbeviszi a szándékát:
„Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala...” Azzal a fiúval
azonosulok én is, aki azt a keveset odaadta az Apostoloknak, és ők
Krisztus elé juttatták.
Szeretettel: Hiticas Valentin Macedon
atya, lippai plébános, temesvári egyházmegye
Ps: Szeptember 25-26-27-én ismét lesz Házas Első Hétvége azok
számára, akik szeretnék házasságukat megújítani. Plébános atya is részt
vesz benne. Nála lehet jelentkezni!
KÉSZ KIRÁNDULÁS ZALÁBA
A KÉSZ csoportból 12-en május 15-17-én Zalába kirándultunk. A
kirándulást Péchy Mária szervezte, így szokás szerint nagyon sok szép
helyet, épületet, múzeumot láthattunk.
Voltunk Várpalotán a Trianon Múzeumban, ahol a „fekete képek” között
ott láthattuk Hock János egykori józsefvárosi plébános arcképét is. Sóly
egy 471 fős kis település, kis román stílusú református temploma
építészetileg gyönyörű lenne, de vizesedik, hámlik a vakolata, csoda,
hogy még nem életveszélyes. A balácapusztai római kori villagazdaság a
mai ember számára is lenyűgöző. Tapolcára kevés időnk volt, de a Malom
tavat és a barokk templomát láttuk. Láttuk még az egregyi templomot, de a
nap fénypontja a hévízi kék modern templom volt belül hófehér falaival,
gyönyörű fa tetőszerkezetével, színes üvegablakaival. Bocskai János
keszthelyi építészmérnök tervezte.
Második nap megnéztük a kallósdi kerek templomot, Zalaszentlászlón a
Makovecz Imre tervezte művelődési házat, a sényei Zala György által
tervezett templomot, Zalaszentgróton a Templom teret és a Batthyányi
kastélyt, voltunk Türjén és bementünk Kehidán a szépen, de még nem
teljesen felújított Deák kúriába, ahol természetesen Deák múzeum
működik. A Deák Ferencről szóló másfél órás előadás alatt többször
eszembe jutott, hogy ez nemzeti kegyhely lehetne, hiszen ma is nagy szükség lenne valamiféle országon belüli kiegyezésre.

Vasárnap Zalaszentgróton részt vettünk egy egészen rendhagyó szentmisén
(pl. a napi evangéliummal foglalkozó film vetítése a mise előtt, a
szentlecke és az evangélium felolvasása közben magyarázó szöveget is
mondott az atya), a templom tömve volt. Azután elmentünk Sümegre, ahol
egyesek a várban még a kalodát és a szégyenketrecet is kipróbálták.
Devecserben láttuk a várat és az iszapkatasztrófa után épített új házakat,
Magyarpolányban megnéztük a hagyományos sváb házakat és a vállalkozó
szelleműek felmentek a meredek, sok lépcsős kálváriára is.
Szép, eseménydús három nap volt, a legfeledhetetlenebb mégis a
gyönyörű zalai táj.
Csóka Saci
PÜNKÖSDHÉTFŐI STÁB
A 432. Pázmány Péter cserkészcsapat
Most ősszel ünnepelte 25 éves jubileumát és egy emberöltő alatt 70 fősre
duzzadt. A Józsefvárosi plébánián van székhelyünk és immár 9 őrsünk van
különböző korosztályokban a 6-7 évesektől egészen a 28 évesekig.
Célunk, hogy az ide kerülő gyerekekből „Emberebb embert, magyarabb
magyart és Krisztusibb embert nevelni.” Mindezt sok játék, cselekedve
tanulás, szabadtéri programok, nyári nomád tábor keretében. Ha szavakkal
szeretném kifejezni a cserkészet lényegét a következő fogalmak jutnak
eszembe: közösség, összetartás, megtartó erő, felejthetetlen programok,
vidámság, móka, kacagás és elsősorban Isten, Haza és embertárs. Idén
nyáron a kiscserkészek a Végtelen történet meséjébe élhetik bele magukat,
míg a nagyobbak a görög istenek világába kalandoznak el a táborban. Ha
Te is kíváncsi vagy milyen a cserkészet, bátran jelentkezz e-mailen
a parancsnok@432.hu címen, vagy a +3620/510-5204 számon.
Bujk Andris csapatparancsnok
SZŰZ MÁRIA a Magyarok Nagyasszonya KÖZPONT
A Harmadik Világ Szegényeinek Központja15 évvel ezelőtt jött létre
Pesten a VIII. kerületi Szent József plébániatemplom szomszédságában.
Ez a város legszegényebb, legtöbb problémától szenvedő kerülete, amely
sok sebből vérzik: jelen van a prostitúció, sok a csavargó gyermek,
erőszak sok bűncselekmény és munkanélküliség jellemzi. Sok cigány
család él itt, a fiatalok jelentős része pedig munka, oktatás, értékek nélkül
lézeng az utcákon. Számos család él kicsi, 1-2 szobás komfort nélküli
bérlakásokban összezsúfolódva akár kilenc gyermekkel.
Ebben a környezetben tevékenykedik a Mozgalom egy kis közössége,
amely magyar misszionárius családokból áll. Együtt törekszenek az
életszentség napi megélésére, és fogadják és kísérik a kerület néhány
fiúgyermekét a Központban. A Központban a hit, az imádság, a keresztény
élet megélése adja az alapot. A bejáró gyerekek iskola után érkeznek
tanulmányaikban, játékos, minden nap legalább egy étkezésben segítséget
kap, sportos programokban vehetnek részt, az utóbbi évben pedig elindult
egy főző szakkör is. Megtanulnak itt imádkozni, és alkalmuk van
növekedni a hitben, valamint a dolgozókkal megélni a közösségi életet.
Szombatonként egész napos programra érkeznek a gyerekek. Ekkor
alkalmuk van különféle szabadidős tevékenységében részt venni
(kirándulások, sport, játék), de ekkor van alkalmuk arra is, hogy
közösségként a még szegényebbek felé fordulva besegítsenek Teréz Anya
nővéreinek a hajléktalanoknak való ételosztásban. Vasárnap együtt
vesznek részt a szentmisén a közeli Szent József plébánia templomban a
misszionárius családokkal együtt (a tapasztaltabb fiúk a ministrálásból is
kiveszik a részüket), de együtt élik meg az egyházi év fontos ünnepeit. A
Központ rendszeresen fogad továbbá fiatalokat, akik önkéntes munka során tapasztalhatják meg a szegény gyerekekkel való közösségvállalás
szépségeit.
Szkladányi László

