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HÁLAADÁS ÉS KÖSZÖNET
2014.  szeptember  1-i  hatállyal  kezdhettem  gyakorlati  évemet
Józsefvárosban. Új lehetőségként és kihívásként eddigi tanulmányaim és
pasztorális  gyakorlataim  tapasztalatára  építve  lendülhettem  neki  a
különféle tevékenységek végzésére a plébánia életében. Az elmúlt időszak
sok emléket, eseményt ölel fel. 
Tevékenységem a következő területekre terjedt ki: hitoktatásra, a plébánia
család-,  és  ifjúságcsoportok rendszeres  programjain való  részvételére,  a
papi közösség kollegialitására,  a ministránsok foglalkozására,  a kerületi
élet figyelemmel való kísérésére. 
Nagy örömmel és hálás szívvel állok most Isten és emberek előtt, hogy a
plébánia  hívő  közössége  szeretetével,  bizalmával  megelőlegezve
befogadott  tagjai  közé.  A  személyességen  alapuló  kapcsolatok
gyümölcseként  tapasztalhattam  meg  támogatásukat,  akár  jó  szóval,
bátorítással és imáikkal.  A lehető legjobb tudásom és igyekezetem által
kívántam a plébános atya és munkatársainak szolgálatára lenni, ott, ahol
éppen  szükség  volt  rám.  A pasztorális  év  végén  úgy  érzem,  a  fenti
beszámoló hálám és köszönetem jelét juttatja kifejezésre, mindazért a sok
jóért,  szépért  és  igaz  dolgokért,  amivel  ténylegesen  gazdagabb  lettem
lelkiekben és emberségben egyaránt.
Életutam tovább halad Istennek azon útján, amelybe eddig is beágyazódott
papi  hivatásom.  Gondviselő  jósága  végigkísért  az  elmúlt  évben  és
elmélyítette  bennem az  evangéliumi  értékek gazdagságát,  hogy ott  kell
tanúként, a remény embereként élnünk, ahol vagyunk, és ahol szükség van
ránk. 
Életem  jelmondatául  a  következőt  választottam:  Legyen  meg  a  Te
akaratod!  A Miatyánk egyik  kérő  fohásza  lett  életem sziklája,  amelyre
életemet  szeretném  építeni.  Tanítványként  Mesterem  példáját  vagyok
hivatott  elsajátítani  egészen  az  azonosulásig.  Ehhez  kérem Isten  segítő
kegyelmét és a hívek további állhatatos imáját és hálás szívvel köszönöm
meg minden  jóakaratú ember támogatását,  Isten  áldását  kérve életükre.
Szeretettel:

 Csaba testvér

KEDVES LACI ATYA!
A Józsefvárosi Szent József Plébánia hívei nevében, a Képviselőtestület
elnökeként  őszinte  tisztelettel,  szívből  jövő  szeretettel  és  barátsággal
köszöntelek e  szép  napon,  aranymiséd  alkalmából.  A mindenható  Isten
kegyelmének tulajdonítom, hogy erre itt, fiatalságod színhelyén kerül sor,
ahova egy tartalmas életút után tértél vissza. Mások ilyenkor megérdemelt
pihenéssel töltik idejüket, Te azonban most is szolgálsz, nemcsak minket,
józsefvárosiakat, hanem mindenhol, ahova hívnak.
Emlékszem, mikor 5 évvel ezelőtt feltűnt templomunkban az „új fiú”, egy
alacsony,  mosolygós,  mindig különlegesen szép egyházi öltözetben járó
atya,  aki  őszinte  természetességgel  kereste  a  hívekkel  a  kapcsolatot
nemcsak  a  gyóntatószékben  és  a  miséken,  hanem  a  közösségi
rendezvényeken is. Hamar KÉSZ tag is lettél, és rövidesen már nem az „új
fiú” voltál, hanem egy közülünk, aki vidáman anekdotázik és cukrászati
remekeivel kényeztet bennünket. Egyre többet tudtunk meg Rólad.
Nekem,  orvosként  különösen az imponált,  hogy milyen  belenyugvással
vetted  tudomásul  fiatalkori  megvakulásodat  és  hogy  hited  a  Szűzanya
közbenjárására  miként  gyógyított  meg.  És  mint  majdnem  kortársad
irigyellek azért, hogy az időskori apróbb és nagyobb nyavalyákat milyen
türelemmel  és  jókedved  lankadása  nélkül  viseled.  A  hölgyek
szakácsművészetedért és gyönyörű hímzéseidért csodálnak. Amikor 2013-
ban Kiskunmajsa város díszpolgára lettél, és kezünkbe jutott az ott elhang-
zott laudáció, megtudtuk, hogy mindig és mindenhol ilyen szeretetreméltó
egyéniség voltál.
Aranymiséd  alkalmából  azonban  nem  csak  Személyedről,  hanem  az
általad  teljesített  szolgálatról  is  szólni  kell.  Családi  hagyományaitokat
folytatva először nyomdász, ofszet gépmester lettél. Ezután jelentkeztél az
egri szemináriumba, kispapként szenvedted el a látásromlást, majd élted
meg a csodálatos gyógyulást. 1965-ben szenteltek pappá. Első szolgálati
helyed Nógrádsáp volt, majd 2-3 évig Nézsán és Albertirsán voltál káplán.
Ezután 16 év következett Kiskunmajsán, ami az ottaniak számára olyan
felejthetetlen volt, hogy 28 év múlva díszpolgáruk lettél. Négy évig voltál
plébános  és  kapucinus  házfőnök  Máriabesnyőn,  majd  21  évig
plébánoskodtál  Püspökhatvanban.  Áldozatos  munkáddal  a  püspöki
tanácsosi címet érdemelted ki.
Kedves  Laci  Atya!  Neved  jelentése  hatalom és  dicsőség.  Védőszented,
Szent  László  ezt  vitézségével  vívta  ki.  Te  a  belőled  mindenkor  áradó
szereteteddel.  Fogadd  ezért  szeretettel  az  Egyházközség  híveinek
ajándékát,  ami  egy  Szent  Lászlót  ábrázoló  üvegfestmény  életutad
állomásaival keretbe foglalva. Ezzel köszönjük meg papi szolgálatod 50

évét  és  kívánjuk  Isten  áldását  és  a  Szent  Szűz  további  segítségét  az
eljövendőkhöz. 

Galgóczy Gábor dr.
Ps:  Elhangzott a 2015. június 21-én (v) a ½ 11-es misén.

HALLOTTAD MÁR?
Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem  felvételt  hirdet  a  2015/16-os
tanévre.  A következő  szakokra  a  Hittudományi  Kar  saját  jelentkezési
lapján lehet jelentkezni:
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak 
(Alapképzés - 6 félév - BA oklevél) levelező tagozaton
Katolikus közösségszervező 
(Alapképzés - 6 félév - BA oklevél) nappali tagozaton
Katolikus teológus szak (Osztatlan képzés -  10 félév - MA oklevél) a
Szentszék által elismert teológiai bakkalaureátusi fokozat megszerzésével
nappali  tagozaton,  hitoktatásra  felkészítő  specializációval  nappali  vagy
levelező tagozaton
Hittanár - nevelő szak  (Mesterképzés - 5 félév - MA oklevél) levelező
tagozaton,  jelentkezés  katekéta-lelkipásztori  munkatárs  szakos  BA
oklevéllel,  ill.  főiskolai  vagy  egyetemi  szintű  katolikus  hittanár  vagy
teológus oklevéllel
Hittudományi doktori (PhD) képzésre
·  Teológiai  program:  nappali  tagozat,  jelentkezés  legalább  cum laude
minősítésű katolikus teológiai bakkalaureátusi oklevéllel
· Kánonjogi program: nappali tagozaton, jelentkezés legalább cum laude
minősítésű katolikus teológiai vagy kánonjogi bakkalaureátusi oklevéllel,
ill. jogász oklevéllel
Pótfelvételire jelentkezési határidő 2015. aug. 25.

II. IMÁDSÁG HÁZA KONFERENCIA
Budapest, 2015. október 23-25.

Isten újat cselekszik az egész világon. Akármerre fordulsz, hallod az imára
szóló  hívást:  ima  városokért  –  ima  a  nemzetekért.  Akármerre  nézel,
írásokat látsz, melyek imádásra, dicsőítésre és közbenjárásra hívják Isten
népét. Számos új imakezdeményezés születik, imavirrasztásokat tartanak,
imaláncokat  szerveznek,  az  imádság  házai  növekednek  gomba  módra
szerte a világon.
Erős  hívást  tapasztalunk  az  imában  való  megújult  buzgóságra.
A hívást  mindenütt  halljuk a keresztény egyházakban,  Isten visszahívja
Egyházát az emeleti terembe! Ez a hívás Isten egész népének szól – itt az
idő, hogy felébredjünk az álomból – itt az idő, hogy megerősödjünk újra a
Lélekben  –  itt  az  idő,  hogy  megújuljunk  –  itt  az  idő,  hogy  az  Úr
szenvedélyes imádóivá váljunk és hatásos eszközévé a közbenjárásnak az
Egyházért és a világért!
Az imádság háza mozgalom is  ennek az imára szóló hívásnak a  része.
Világszerte  több  ezer  imádság  háza  született  az  utóbbi  20  évben,  és  a
számuk minden évben növekszik. Az imádság házak a szüntelen imádság
és közbenjárás helyei, ahol nem szűnik a szenvedélyes dicsőítés és ima
napi 24 órában, heti 7 napon át!
Akarsz  megmártózni  a  szüntelen  imában?  Akarod  megtapasztalni  a
dicsőítés ilyen erejét? Akarsz része lenni annak, amit Isten a mi korunkban
tesz? Érzed a felelősséget városodért,  nemzetedért,  az egyházért,  akarsz
közbenjáró lenni? Gyere el az Imádság Háza Konferenciára és tudj meg
többet  minderről,  lásd  az  Úr  csodáit,  szemléld  az  Ő Arcát,  fogadd  be
frissítő Lelkét! 
Infó és jelentkezés: www.imadsaghaza.wix.com/konferencia
Az  idei  konferenciára Johannes  Hartl jön  fő  előadónak,  aki  az
Augsburgban működő Imádság Háza alapítója és vezetője. Ott már 4 éve
éjjel-nappal  folyik  a  dicsőítés  és  közbenjárás.
Johannes  videóüzenetet  is  küldött  a  konferenciára,  itt  megnéz-
heted: https://youtu.be/cx8THz-r3FM Gyere, várunk!
JELENTKEZÉS ITT: http://goo.gl/forms/U9zAzbYDEF

KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREIM! 
Fenyves  Krisztián,  másod  éves  teológus  (PPKE-Hittudományi  Kar)  és
Ferenczy-díjas  zongorista  vagyok.  Szerény  rokkantnyugdíjából  nevelő
édesapámmal  keresünk  lakhatási  lehetőséget  Budapesten,  mely  mind
édesapámnak,  mind  a  tanulmányaim folytatásának  szempontjából  nagy
segítség  lenne.  Ebben  kérem  azon  kedves  hívek  segítségét,  akiknek
lehetőségük és módjuk van segíteni. Isten fizesse meg! Elérhetőség: tel.:
0630 6984177; e-mail: krisztian.fenyves@gmail.com 
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