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NÉGY ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (I.)
I. Vasárnap. APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
ÉNEK: Harmatozzatok... ELMÉLKEDÉS: Az első gyertya fénye
jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az
ószövetség sötétségében pislákolt. "Ujjongj, örvendj Sion leánya,
Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned la-
kom, úgymond az Úr" (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy
milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden
örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálko-
zásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének remény-
sugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.
Egyetlen  vigaszunk,  eligazítónk  az  elhagyatottságunkban:
Krisztus! - Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi remé-
nyünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az
embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Ne-
ked,  Istenünk?  Add,  Urunk,  hogy tudjunk nagylelkűek  lenni,
amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!
AZ ÉDESAPA vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő
imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása,
az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homály-
ban és a halál árnyékában ülnek.
APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: 
Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉSÜL: Ébredj ember mély álmodból - adventi ének.

„EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT!”
Az  Egymillió  csillag  a  szegényekért  akció  1998-ban  indult
Franciaországból,  hogy meghódítsa az európai  kontinenst. Az
1999  karácsonyán  elsőként  Spanyolország,  Németország  és
Svájc csatlakozott a kiemelkedő programhoz. A Caritas Europa
2005-től a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt ön-
állóan ezen a szolidaritásban.  Az „egymillió csillag” akcióban
ma már 15 ország vesz részt évről évre. A szolidaritás egymillió
csillaga hazánkban, 2010. december 5-én ragyogott fel először,
és  1  héten keresztül  nap mint  nap arra  figyelmeztetett,  hogy
vannak  nálunknál  sokkal  szegényebb  emberek,  akiknek  napi
megélhetési gondjaik vannak. A régiek úgy tartották: valahány-
szor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag  fénye,  szeretet  gyúl
egy emberi szívben…  Ez a fény hivatott jelképezni ez a kis
gyertya.  És minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az eleset-
tekért,  az  idősekért,  a  betegekért,  a  rászorultakért.  Minden
egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a másikért. Felebará-
tunkért. Szimbólum a szükséget szenvedő embertársért. Az or-
szágos akcióban a Katolikus Karitász 11 egyházmegyei szerve-
zete vesz részt, így az ország több mint 130 településén gyúlnak
ki a szeretet lángját szimbolizáló mécsesek.
Célja: Az  összetartozás  szellemének,  az emberi  szolidaritás
érzésének erősítése.  Figyelemfelhívás a társadalom peremére
szorultak felé. Figyeljünk rájuk, segítsünk rajtuk..
Vegyen részt Ön is a Karitász akcióban és gyújtsa meg szemé-
lyesen csillagát a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért
és minden rászorulóért. A gyertyáért felajánlott adományból a
Karitász a rászorulókat segíti.
A Józsefvárosi Szent József Plébánia Karitász csoportja, 2015.
december 6–13. között várja a Horváth Mihály téri templom be-
járatánál az adakozni vágyó embereket. 
A Karitász csoport felhívása: Amennyiben munkánkat önkén-
tesként, felajánlott idejével szeretné támogatni, kérjük keresse
fel a Karitász csoportunkat a Szent József plébánia hivatalában
vagy a 0620 262 6419 telefonszámon. 

A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
16-án ismét összegyűlt a plébánia képviselőtestülete gyűlésé-
re, melyen 5 fő kivételével mindannyian részt vettünk. 
Közös imádsággal kezdtük meg a találkozónkat és közben meg-
emlékeztünk a Párizsban ártatlanul lemészárolt áldozatokra.
Ezután megbeszéltük kivel, mi történt az elmúlt egy hónap alatt.
A fővárosi Énekkar műsora külön érdekességnek számított az
1956-os megemlékezések alkalmából.  A kárpátaljai zarándok-
latról beszámoltak a résztvevők, akik pozitívan élték meg az ott
töltött  3  napot.  A vendéglátók  kedvessége  és  a  zarándokhely
szépsége, történelmi eseményei mély nyomott hagytak az uta-
zók szívében. Köszönjük a lehetőséget Tóni atyának! 
A Verbiták látogatása sokunkban mély nyomot hagyott, többen
kiemelték a 15-dikei 9 órai misét. A Verbiták olyan, misztikus
hangulatot varázsoltak a templom szent falai közé, amitől a Lel-
ket érezhettük magunk körül. Csodálatos volt mindezt szemé-
lyesen átélni. A missziós napok alatt a szeretetet, összefogást és
egy transzcendens világból a megfoghatatlan csodát érezhettünk
magunk körül. Köszönjük, hogy velünk voltak.
Végigvettük a következő pár hónap közelgő eseményeit, pár kö-
zülük: adventi triduum, első gyertyagyújtás, roráté misék, orgo-
nahangversenyek, Kolping család adventi koszorú készítése be-
vonva az egyház közösséget, Karitász Jubileumi Bál, Szent Er-
zsébet kenyere beszerzése és osztása, a mikulás érkezése, „Egy-
millió csillag a szegényekért”, Légy Te is Angyal!”és a kará-
csonyra való készülődés.
A plébánia  hivatala  a  templom virágozójába való átköltözése
rendben lezajlott. Tóni atya sajnálattal bejelentette Bíró Erzsé-
bet (Zsóka) könyvelő lemondását 2016-tól. Kiemelte a könyve-
lés rendbehozatala Zsókának az érdeme, amely nagy segítséget
jelentett a plébánia számára. Most újabb feladat elé álltunk, hi-
szen egy megbízható, non-profit könyvelésben jártas könyvelőt
kell keresnünk. Ezután végig vettük a képviselőtestületi munka-
csoportok elvégzett munkáját. A roma integráció, szegregáció is
felvetődött. Hogyan kéne őket bevonni a templom életébe? Az
idősek élelmiszer csomagját idén is összeállítjuk a hívek ado-
mányainak jóvoltából, amelyet hálásan köszönünk!
A betegek látogatását az atyák továbbra is nagy szeretettel vég-
zik, amennyiben erre kedves híveink közül bárki igényt tartana,
jelezzék bátran az atyák felé.
A gyűlés végét közös imával és köszöntéssel zártuk. 

Varga Éva

IMAÓRA MEGHALT MENEKÜLTEKÉRT
A Budapest-józsefvárosi templomban 22-én a Szent Egyed
közösség szervezésében tartott ökumenikus imádságot Szé-
kely  János  püspök  vezette,  igét  hirdetett  Fabiny  Tamás
evangélikus püspök, együtt imádkozott velük Forrai Tamás
jezsuita tartományfőnök és Michels Antal plébános.
Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia  Caritas  in  Veritate  Bizottságának  elnöke  nyitotta  meg  az
imádságot azokért az emberekért, akik biztonságos földrész felé
menekültek, és a remény útján odavesztek.
Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség
elnöke  a  Márk  evangéliumából  felolvasott  történethez  fűzte
gondolatait, amelyben Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy
engedjék hozzá a gyermekeket.
Az  igehirdetés  után  megemlékeztek  a  halottakról:  arról  a  26
ezer emberről, akiknek nem ismerjük a nevét, de a történetük
fel van jegyezve az Úrnál, és azokról, akiknek ismerjük a törté-
netét. Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi ve-
zetője sorolta azokat a történeteket, amelyeket ismerünk, majd
gyertyát gyújtottak az emlékükre. Megrendítően hatottak a fel-
sorolt  nevek:  immár  nem arctalan  tömegről  volt  szó,  hanem
olyan emberekről, akiknek arcuk, nevük, történetük van.



Az elhunyt menekültekről való megemlékezés után Székely Já-
nos püspök fohászkodott.
A közös imádság előtt  mindenki meggyújthatta  az emlékezés
mécsesét Krisztus ikonja előtt, majd a Miatyánk után Székely
János püspök békeölelésre hívta a híveket. 

Thullner Zsuzsa/MK

BÍBOROS A FRADI PÁLYÁN
21-én látogatója volt Erdő Péter bíboros a Fradi pályának,
ahogy ma nevezik GROUPAMA Arénának. Tarlós főpolgár-
mesterrel és több püspök atyával, polgármesterrel és állam-
titkárral együtt nem egy kis lazító kirándulást tettek a fut-
ball világába. Egy jótékonysági bál fővédnökeként, védnö-
keként, tiszteletbeli vendégeiként jöttek el az Üllői útra. 
A Magyar Caritas tartotta itt jubileumi rendezvényét védőszent-
je Árpád-házi Szent Erzsébet napját követő szombaton.
Mi is a Caritas? Ógörög nyelvből származó latin szó; cselekvő-
szeretet. Erős a krisztusi szeretetet hirdető ige, de önmagában
kevés a segítségre szorulók minden problémáját megoldani. Ön-
magában kevés az összegyűjtött pénz és adomány is. A szeretet
szavát és a hozzátartozó valós fizikai, lelki segítséget el kell jut-
tatni a rászorulókhoz. Ezt a közvetítő munkát végzi a caritas né-
hány alkalmazottal és sok önkéntessel. Ennek a munkának a to-
vábbi támogatásáról tettek hitvallást a megjelent egyházi, állami
és helyhatósági vendégek. 
A Magyar Caritas 1931-ben alakult és még az évben csatlako-
zott a nemzetközi társszervezetekhez. Sikeres működésének ha-
marosan véget vetett a II világháború utáni kommunista terror.
Egyes alapszervezetei illegálisan még ezalatt is működtek. Az
országos szervezet újjáépítése csak a rendszerváltozás utáni 90-
es években kezdődhetett el. A segítő munka azóta is folyik.
Most Kárpátaljára kell koncentrálni. Mint már annyiszor törté-
nelmünk során idegen érdekekért kell harcolni az ottani férfiak-
nak. „Drága a magyarok vére” - A. Camus
Idegen hatalmaknak nem. Az otthonmaradó családoknak igen.
Őróluk  kell  most  gondoskodni.  Remélhetőleg  az  összegyűlt
adományokból valamennyire orvosolni lehet problémáikat.
A legmagasabb szintű munkáért évente kiosztásra kerülő jutal-
makat az alapszabályzat szerint idén is önkéntes kapta. Egy vi-
dám hófehér hajú asszony, aki a királylány legendás rózsáira
emlékeztető csokor szirmait lélekben azonnal társainak osztotta
tovább. A hivatalos rész ezzel véget ért. 
Egy szinttel  feljebb  mentünk az aréna  épületben.  Másban is.
Ami következett nem lehet névtelenül kommentálni! 
Illényi Katica!  Egyszerűen gyönyörű nő. Egy hegedűvel és a
levegővel  mindenkit  elvarázsolt.  Bocsánat  a  zongorista  úrtól,
szépen kísért, itt senki nem tudott volna többet.
Megszólalt  a  hegedű: Monti  csárdás.  Aztán már  nem hegedű
volt. Dongó repült, madarak énekeltek. Ez sem volt elég.. Meg-
szólalt a levegő: fájdalom és szeretet hangjaival. Vadnyugat és
Ave Mária  kicsalva  az éterből  puszta  kézzel  és  lélekkel.  Ezt
csak hallgatni lehet, leírni nem!
Nem tudni kinek ötlete volt e rendezvényt sportpályára vinni.
De sikerült, bejött, mint a fociban mikor jól megy a játék. Feltű-
nés nélküli gördülékeny biztonságos lebonyolítás. Köszönjük! 
A felszólalók is mondták,  hogy nem gondolták egyszer ilyen
minőségükben  jönnek  a  pályára.  Volt,  aki  még  ferencvárosi
identitását sem titkolta.
A többi szinteken galéria az egykori játékosok képeivel, idéze-
teivel (Lakat Károly Dr. „Magyar vagyok, katolikus és Fradis”).
Mikor játszott akkoriban alakult a Magyar Caritas. Ő sem gon-
dolta, hogy egyszer majd a nagy labdacsaták helyszínén katoli-
kus rendezvény lesz. 

B. Gy.


