JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2015. október 4.
„Szomjazom…” (Jn 19,28)
BIZALOM AZ IRGALMAS ISTENBEN
Regionális irgalmasság konferencia
október 3-án (szo) 9ó-21 óráig templomunkban.
Fővédnök: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Védnökök: Palánki Ferenc és Katona István püspökök.
9.00 Reggeli zsolozsma
9.30 Zenei áhítat Olasz lányok, Anna és Mária
9.45 Michels Antal plébános megnyitjója, Köszöntők
10.00 Majnek Antal püspök: Szent Ferenc és az irgalmasság
(Munkácsi Egyházmegye római katolikus püspöke. 1977-en lépett be a ferences rendbe, április 17-én szentelték pappá. 1989ben kezdte missziós tevékenységét Kárpátalján. Püspökké 1996.
január 6-án szentelte II. János Pál pápa.)
10.45 Zenei áhítat
11.00 Regina Collins nővér: Szentlélek és irgalmasság
(Isten Szeretet Közössége 1985-ben alapult. Vezetője Regina
Collins nővér, akit Jézus a Szentlélek Leányai Kongregációjában arra kért, hogy hozzon létre egy új közösséget, amely az
evangelizációnak legyen szentelve. Nem sokkal később egy házat adományoztak a közösség számára Birminghamban (Anglia). 1995-ben Törökbálinton (Magyarország) adományokból
felépült a lelkigyakorlatos házunk. Isten csodálatos módon gondoskodott és gondoskodik ma is közösségeiről.)
12.00 Úrangyala imádság, 12.15 Ebéd
13.15 Zenei áhítat: a Szent József templom gitáros csapata
13.30 Yousef Fakhouri: Keresztényüldözés
a XXI. században a Közel-Keleten
(Kolozsváron született, édesanyja székely, édesapja dél-libanoni, aki az egyetemet Kolozsváron végezte. Többet élt Magyarországon, mint Libanonban. Libanoni magyarnak tartja magát.
Youssef Fakhouri, jelenleg a közel-keleti keresztények elleni atrocitásokról informáló ProChristie portál szerkesztője.)
14.15 Csillag Éva: Októberben szentté avatják
Lisieux-i Szent Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint
(Az Irgalmassági Konferenciák Európai koordinátora.)
14.45 Zenei áhítat
15.00 Az irgalmasság rózsafüzére Teréz anya nővéreivel
(A közösség hivatása: szegények szolgálata. A Szeretet Misszionáriusai rendet Agnes Bojaxin Loretto Rendi nővér alapította,
amelyet 1950. október 7-én hagyott jóvá a Szentszék. A Rendi
központ az indiai Kalkuttában van. Az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteit gyakorolják, hogy Jézus szeretetszomját - amelyet
a lelkek iránt érez - csillapítani tudják Szűz Mária segítségével.
A rend mottója: Jézusért tesszük. Magyarországon 1989. június
16-án telepedtek le. 25 éve vannak Magyarországon. A világon
kb. 5000 nővér dolgozik kb. 650 házban. )
Majd szentségimádás: Michels A., Bartha Angéla szoc.testvér
16.00 Teréz anya nővéreinek tanúságtétele
16.30 Mohos Gábor: Egyházunk és az irgalmasság
(Előzőleg öt évig szolgált a bíboros úr mellett és a legtöbb püspökkel munkakapcsolatban állt. Ő most a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Titkára.)
17.00 Bakonyi Gábor, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái lelkiségi mozgalom tagja tanúságtétele
(Gábor közgazdagsági végzettséggel rendelkező, két gyermekes
családapa. Két és fél év Peruban töltött missziós szolgálat után,
jelenleg Magyarországon (HVSZSZ) végezz missziós tevékenységet a legszegényebb gyermekek között.)
17.30 Rózsafüzér és felkészülés a misére 18.00 Szentmise
( Főcelebráns: Mohos Gábor)
19.00 Közbenjáró imaszolgálat betegekért és szenvedőkért

Előtte buzdítás: Sipos Gyula, Szeretet Földje Szolgálat vezetője
(Sipos Gyula Törökbálinton a Munkácsy Mihály Művelődési
Ház Igazgatója volt. A mélyen vallásos fiatalember igazgatói
mandátumának lejárta után keresztény könyvkiadót alapított és
létrehozta a Szeretet Földje Alapítványt.)
Gyónási lehetőség egész nap.
Gyűjtés a beregszászi ingyen konyha javára.

A KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS BESZÁMOLÓ
Szeptember 21-én ismét összegyűlt a plébánia képviselőtestülete gyűlésre, melyen 1 fő kivételével mindannyian részt vettünk.
Közös imádsággal kezdtük meg találkozónkat, imaszándékokat
gyűjtöttünk össze, megbeszéltük, kivel, mi történt az elmúlt
időszakban, majd sorra vettük az előző hónap programjait.
A hittantábori és karitasz elszámolás elfogadásra került, az iskolákban és óvodákban zökkenőmentesen elindult a hittanoktatás
Angéla, Ica és Ágnes hitoktatóink segítségével. Beindult plébániánkon az ovis mise, melyet szombatonként vezet Tóni atya,
aki felnőtt hittanra is hívja a híveket péntekenként 18 órától.
Szó esett a Német utcai Iskola átvételéről, és esetlegesen egy
óvoda szintén egyházi irányításának lehetőségéről.
A következő időszak eseményeit, az Ars Sacra fesztivál és az Irgalmasság konferencia programjait, feladatait beszéltük meg.
A 72 óra kompromisszumok nélkül című program a fiatalokat
hívja szociális munkára, Tóni atya felvetette, hogy Teréz anya
nővéreinél vállalhatnának segítséget a plébánia fiataljai.
Különleges és nagy élménynek nézhetnek elébe a Regnumi és
Cserkész csapatok az október 17-i közös kirándulás alkalmával.
Végigvettük a következő időszak közelgő eseményeit: adventi
triduum, novemberi missziós napok a verbita rend segítségével.
Békésiné Tulipán Ági ismertette a plébánia felújításával kapcsolatos aktuális helyzetet. A plébánia ki-, illetve átpakolása nagy
feladatot jelentett, de minden rendben lezajlott. Sekrestyésünk,
Landesz Gyuszi és Tóni atya mindenkinek megköszönte a segítséget, amivel bárki hozzájárult ehhez.
Ezután végigmentünk a képviselőtestületi munkacsoportok elvégzett munkáján, és szavaztunk arról, hogy sekrestyésünk
egészségét miként tudnánk további támogatásunkkal segíteni.
Az idősek és betegek látogatását az atyák továbbra is nagy szeretettel végzik, amennyiben erre kedves híveink közül bárki
igényt tartana, jelezzék bátran az atyák felé.
A gyűlés végét ismét közös imával és köszöntéssel zártuk. BA
ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET!
Ezzel a mottóval tartott koncertet a Szent József templomban a
pesti ferences templom Greccio kamarakórusa Kecskés Mónika
vezényletével. A 96. zsoltár latin és ófrancia nyelvű feldolgozása mellett a reneszánsz és barokk határán működő szerző, Jan
Pieterszoon Sweelinck Cantiones Sacrae (Szent énekek) című
ciklusából adott elő mottetákat, különféle zsoltárok és további
szentírási idézetek megzenésítéseit. Az énekegyüttes manapság
szokatlan módon, régi korok gyakorlatát felelevenítve a templom főhajójának közepén egy körben helyezkedett el, ezzel bensőséges hangulatot teremtve, valamint egy-egy Sweelinckkánon éneklése közben vonultak be és ki. Hálásak vagyunk,
hogy előadásukban olyan művekben gyönyörködhettünk, melyek közelebb vittek minket az elhangzott bibliai részletekhez!
Harmath Dénes
SZERVITA KÓRUS A JÓZSEFVÁROSBAN
Nagy élmény volt a templomunkban Szervita Kórus koncertje!
A hétköznapok zajából, taposómalmából kiemelve, szinte éteri
magasságokba röpítettek minket a középkori liturgikus dallamok. Jó dolog néha ilyen zenét hallgatni! Gyógyítóan hatottak
gondolatainkra, szívünkre, lelkünkre az egyházi zene gyönyörű

hangjai, a hangzás tisztasága, a szólamok egybecsengése. A kórus előadása, annak hangulata, stílusos ruházatuk (“klepetus”,
ahogyan egyikük elnevezte) teljes egységet alkotott a templom
gyönyörű belsőjével, a hangok egybeolvadtak a templomtérrel,
mintha csak ide álmodták volna meg azokat. Köszönjük!
Blahóné Gitta

25 ÉVES AZ ORSZÁGOS KOLPING SZÖVETSÉG
Szeptember 26-án (szo) ünnepi programmal ünnepeltünk. Közel
50 Kolping család volt jelen. Mi józsefvárosiak is ott voltunk.
10 órakor az ünnepi misét Msgr. Alberto Bottari de Castello
nuncius celebrálta, majd Kövesi Ferenc atya országos prézesünk ezüstmisés áldását adta. Ezután ünnepi ebéd következett, a
Nemzetközi Üzleti Főiskola éttermében.
Ebéd után emlékülést tartottunk a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium Dísztermében. Laczhegyi László az MKSZ országos elnöke köszöntötte az itt megjelenteket. Felidézte a múltat,
a Szövetség 1990-ben történő újraalakulását, megköszönte Dr.
Bolberitz Pál és Lang György munkáját, akik tevékenyen részt
vettek az MKSZ újraalakulásában. A köszöntő után Dr. Bánhidy
Vajk történész beszélt a Kolping Szövetség munkájáról és történelmi fontosságáról, megemlítette, hogy ez az Szövetség,
amely oly sok év után is fenn tudott maradni.
A következő előadó Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
volt. Ő a történelmi Európa fontosságáról, az európai kereszténység megmaradásáról, és erősségéről, ezen belül a Kolping
Szövetség fontosságáról beszélt. Kifejezte aggályait a migráns
üggyel kapcsolatban is. A miniszter beszéde után a külföldi
meghívott vendégek köszöntője következett. Köszöntőt mondott a Nemzetközi Kolping Szövetség elnöke, az Osztrák Szövetség elnöke, a Román és az Ukrán Kolping elnök is.
Az ünnepséget színesítette egy zenés műsor, amit az Ars Harmoni vonós együttes prezentált. Nagyon szép és felemelő műsor
volt, és úgy érzem hasznosan töltöttük el ezt a napot. Blahó J.

