JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2015. szeptember 27.
„Szomjazom…” (Jn 19,28)
BIZALOM AZ IRGALMAS ISTENBEN
Regionális irgalmasság konferencia október 3-án (szo) 9ó-21 óráig a
Józsefvárosi Szent József templomban. Fővédnöke Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek, további védnökök Palánki Ferenc és Katona
István püspökök.
PROGRAM: 9ó Reggeli zsolozsma - Zenei áhítat Olasz Anna és Mária,
9.30 Michels Antal plébános megnyitja a konferenciát, majd köszöntők,
10ó Majnek Antal püspök előadása: Szent Ferenc és az irgalmasság,
10.45 Zenei áhítat,
11ó Sr. Regina Collins előadása: Szentlélek és irgalmasság, 12ó Úrangyala imádság, 12.15 Ebéd, 13.15 Zenei áhítat: a templom gitáros csapata.
13.30 Yousef Fakhouri előadása: Keresztény üldözés a XXI. században
a Közel-Keleten,
14.15 Csillag Éva előadása: Októberben szentté avatják Lisieux-i Szt.
Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint,
14.45 Zenei áhítat, 15ó Az irgalmasság rózsafüzére Teréz anya
nővéreivel. Szentségimádás. Vezeti Michels Antal plébános, 16ó Teréz
anya nővéreinek tanúságtétele,
16.30 Mohos Gábor előadása: Egyházunk és az irgalmasság, 17ó
Bakonyi Gábor, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái lelkiségi mozgalom tagja tanúságtétele,
17.30 Rózsafüzér és felkészülés a misére.
18ó Szentmise: Főcelebráns Mohos Gábor, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia titkára, 19.00 Közbenjáró imaszolgálat betegekért
és szenvedőkért. Előtte rövid buzdítás: Sipos Gyula, Szeretet Földje
Szolgálat. Gyónási lehetőség egész nap. Gyűjtés a beregszászi ingyen
konyha javára!
EGYHÁZI MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE
A KANTER KÁROLY FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZETBEN
LITURGIKUS MUNKATÁRSAK - ALAPKÉPZÉS
Időpont: 2015. október 2. és 30. péntek, délután 4-8-ig (mindkét alkalmon
részt kell venni a képzés teljesítéséhez).
A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia,
szentségimádás, stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése
folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást,
igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes. Öt év után
továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.
LITURGIKUS MUNKATÁRSAK – TOVÁBBKÉPZÉS
Időpont: 2015. november 13. péntek délután, 4-8-ig.
IRODAVEZETŐ, EGYHÁZI ADMINISZTRÁTOR KÉPZÉS
Időpont: 2015. szeptember 24. – december 10. csütörtökönként.
A képzés célja, hogy a plébánosok által kiválasztott és felkért munkatársak
jó és szakszerű munkát végezhessenek. A képzés főbb témái az
anyakönyvezés, egyházi adminisztráció, alapvető pénzügyi műveletek
(nyugta- és számlaadás, perselypénz és stóla kezelés), iratkezelés, iktatás,
postázás, szerződések, ingatlanok adminisztrációja, egyházi protokoll, segítő
kapcsolat, az irodát segítő technikai eszközök, számítógépes rendszerek
ismerete.
SEKRESTYÉS KÉPZÉS
Időpont: október 7. - december 9. között, szerdánként.
Elméleti és gyakorlati alkalmak a sekrestyések szakmai képzésére (liturgika,
lelkiség, egyháztan, liturgikus felszerelések kezelése, tárolása, ápolása,
alapvető pénzkezelés, technikai eszközök, alapvető egyházjog, protokoll,
stb.) és emberi támogatására.
Minden képzést a KKFI székhelyén (1035 Bp., Kórház u. 37.) tartunk.
További információ: www.kkfi.hu
Jelentkezés: minden munkatársat a plébánosa jelenthet be a
kepzes@kkfi.hu címen, kérjük, hogy írják meg a munkatárs nevét,
plébániáját és e-mail címét.
A KÉSZ CSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁRI ZARÁNDOKLATA
13-án (v) Székesfehérváron voltunk. A zarándoklatot arra a szándékra
ajánlottuk fel, hogy a világ és országunk vezetői találják meg a megoldást
a menekültválságra, ezért minden meglátogatott és megcsodált templomban közösen imádkoztunk.
Először a Prohászka templom hátsó falánál Kaszap István sírját látogattuk
meg. Idén ebben az Egyházmegyében Kaszap István emlékévév van, a
városban sok helyen láttuk kiírva a mottót: „Van célom”. Imádkoztunk a
mielőbbi boldoggá avatásáért.
Prohászka Ottokár az egyházmegye 15. püspöke volt, a sírját is magába
foglaló emléktemplom 1929 és 1933 között épült eklektikus, konzervatív

stílusban. Tökéletes körtemplom, négy keresztszárnnyal. Fő attrakciója a
30 m belső átmérőjű kupolája.
Jártunk még a karmelita és a ciszterci templomban (megnéztük a méltán
világhírű, szépen felújított sekrestyét is), a Szent Imre templomban, a
Székesegyházban. Ezek mind barokk stílusúak. Olyan szerencsénk volt,
hogy bejutottunk a Szent Anna kápolnába is, amely a város egyetlen épen
maradt gótikus műemléke, valamint az egyetlen épségben fennmaradt
középkori épülete.
Megcsodáltuk a városnézés során a Szent István téren a klasszicista
Megyeházát, a copf stílusú, meglehetősen elhanyagolt Bajzáth házat, a
megyei levéltárat. Láttuk még a Romkertet, a Budenz házat, a Hiemer
házat, voltunk a Fekete Sas patikamúzeumban is. Nagyon tetszett a
szecessziós, teljesen felújított Árpád Fürdő, gyönyörű és elfogadható áron
teljes wellness szolgáltatást nyújt. Szép, Istenadta napunk volt!
Csóka Saci
MAGYAROK AZ EMBERKERESKEDELEM ELLEN
A magyar szerzetesnővérek által létrehozott SÁRA team szervezett
beszélgetést az emberkereskedelemről, kiemelten is a prostitúcióról 2015.
február 8-án Pesten, a Loyola Caféban. Ferenc pápa tavaly decemberben
tette meg Szent Bakhita Jozefina emléknapját az emberkereskedelem
elleni küzdelem imanapjává.
Csapó Emma nyolcadik kerületi hittantanárként szembesült először a
prostitúcióval, amikor egyik tanítványáról kiderült, hogy azért hozták ki az
intézetből, hogy prostitúcióra kényszerítsék. A Kiút Veled Egyesület
vezetője felhívta a figyelmet, hogy a szakirodalom szerint három hét alatt
– adott körülmények között – gyakorlatilag bárkiből prostituált lehet. Arra,
hogy az emberkereskedelem csapdájába kerülés mennyire tönkre tudja
tenni valakinek az életét, egy életvidám gimnazista lány sorsának
alakulását hozta fel példaként. A szőke magas lány nagyon csinosan
táncolt, erre figyeltek fel első megkeresői: így kezdett el tizenévesen
bárban táncolni. Borzasztóan élvezte, hogy ilyen fiatalon ekkora
lehetőséghez jutott. A lányt aztán később kivitték külföldre, Bécsbe és
Spanyolországba, ahol már kevésbé volt élvezetes számára a tánc, hiszen
24 órából húszat kellett táncolnia, s a maradék négyben sem tudta
kipihenni magát, mert más lányokkal összezsúfolva kellett volna erre
módot találnia a lokál épületében található szobában, ahová behallatszott a
zene. Hogy elviselje ezt a helyzetet, drogozni kezdett. Az őt körülvevő
örvényből sehogysem tudott kiszállni, s egyszer csak a szüleit értesítették,
hogy elmegyógyintézetbe került, úgy, hogy még a fogai is ki voltak verve.
A szülei hazamenekítették, a lány pedig szerette volna a tanulmányait
folytatni. A Kiút Veled megpróbált neki segíteni ebben, de mivel
memóriáját, tanulási képességét elveszítette, teljesen szétesett, sőt újra
kórházba került, nem sikerülhetett. Az egykor okos, sugárzó lányt
húszévesen leszázalékolták.
Csapó Emma és a Jó Pásztor nővérek a 90-es években kezdtek el
Budapesten a VIII. kerület prostituáltjaival foglalkozni. Az argentin Sylvia
nővér volt különösen segítségére, aki még szülőhazájában szerzett
tapasztalatait tudta hazánkban alkalmazni. Nem volt könnyű dolguk, hogy
a lányokkal kapcsolatba lépjenek, hiszen a stricik nagyon vigyáztak rájuk.
Először csak hetente rájuk mosolyogtak, köszöntek nekik, több hónapi idő
volt, mire rendesen szóba elegyedtek a lányok, megnyíltak nekik, s volt
olyan, aki a lakására is meghívta őket, amikor a futtatója nem volt ott.
Emma tapasztalatai szerint nagyon hosszú folyamat, amire valaki ráveszi
magát, hogy kikerüljön az emberkereskedelem csapdájából, és egyedül
sosem megy, mindig kell több támogató.
Csapó Emma hangsúlyozta, hogy a prostitúció nem önként vállalt dolog,
és nem lehet könnyelműen úgy gondolni, hogy aki egy emberkereskedelmi
kockázattal járó munkát elfogad, az majd ugyanott tudja az életét folytatni,
ahol abbahagyta. Még ha ki is tud lépni, a lelkére örökre rányomják a
bélyegüket a megtapasztaltak. Ezért is nagyon lényeges különösen külföldi
munkavállalás esetén az alapos utánanézés, rokonainknak címünk
megadása.
A SÁRA team Ferenc pápa tavaly decemberi felhívásának hatására alakult
meg olyan nővérek részvételével, akiket érzékenyen érint az
emberkereskedelem témája, és szeretnék felhívni erre mások figyelmét is.
Jelenleg öt nővér, öt különböző kongregációból (Congregatio Jesu,
Szalvátor Nővérek, Jézus Kistestvérei, Jó Pásztor Szeretetéről nevezett
Miasszonyunk Kongregáció, Keresztes Nővérek), valamint Csapó Emma
világi munkatárs működnek együtt. Első körben a társadalmi tudatosítást
tartják feladatuknak, távolabbi céljuk megtalálni azokat a módokat,
amelyek valódi segítséget nyújthatnak a bajba jutottaknak.
Agonás Szonja

