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IMÁDSÁG AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉRE
Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy
aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi
üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon
keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy
az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és
uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.Ámen
(Szentmiséken az áldozás után imádkozzuk!)
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK
„Gyermeket találtok, pólyába takarva, jászolba fektetve” - ezt a
jelet ígéri az evangéliumban az angyali szózat a pásztoroknak.
Erről fogják felismerni a megszületett Megváltót. De mi ebben a
jel? Hiszen ez a helyzet, ez a kép talán csak egyszerűségében,
szegénységében különbözik az élet leghétköznapibb helyzeteitől.
És mégis: a szelíd, szinte diszkrét körülmények együttállása,
hogy pontosan az a kép tárul a pásztorok elé, amit az angyal előre
megmondott – ez maga a jel. Ha párbeszédben vagyunk a Mindenhatóval, ha tőle kérünk útmutatást és eligazítást, megoldást és
segítséget, ha lélekben hozzá kiáltunk, mert nem tudjuk mi az
akarata, merre vezet az út a saját magunk, a szeretteink, az Egyházunk, a népünk, az egész emberiség számára, akkor egy-egy
szerényen megjelenő helyzetben felismerhetjük Isten válaszát, útmutatását és eligazítását.
Karácsonyt joggal hívják a szeretet ünnepének. Mégsem csupán
egy érzelmet ünneplünk, nem is a saját hangulatunkat, hanem Jézus Krisztust, aki személyében ragyogtatta fel Isten szeretetét
irántunk. Találjunk vissza hozzá! Szóljunk hozzá, köszöntsük őt,
bízzuk rá életünket!
Kamaszkorában az ember nehezen tudja elképzelni, hogy miért
szép a papok karácsonya. Hiszen számukra ez a legnagyobb dologidő. A liturgia, a közösség ünnepeinek megszervezése, a pásztorjáték, és – ahol van vagy újraéled – a betlehemezés
előkészítése és gondos kísérése külső feladatoknak látszanak.
Szinte azt kérdezheti az ember, hogy mikor gyújtjuk meg a gyertyát a saját karácsonyfánk alatt. Ha élnek még a szüleink, valamikor az ünnepekben látogassuk meg őket! De ne akarjunk gyerekként beállni ismét a családi karácsonyfa alá, hanem végezzük
minden feladatunkat teljes szívvel! Legyen a saját legbensőségesebb karácsonyunk az örömmel végzett ünnepi liturgia és közösségi együttlétünk jeles alkalmai! Sőt, a saját karácsonyfánk alá a
kis Jézus jászlához tegyük oda minden nosztalgiánkat és ünnepi
fáradtságunkat, mert ilyenkor ez a legszebb ajándék, amit adhatunk neki. És akkor ő felragyogtatja körülöttünk a karácsonyt, a
munkánkat tanúsággá és áldássá teszi. Olyan hétköznapi jellé,
amelyben a mai kereső felismerheti a betlehemi gyermeket.
Kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt kívánok minden kedves paptestvérnek, a diakónus testvéreknek és hívő közösségünk minden tagjának!
ERDŐ PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek
„EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT!”
A Józsefvárosi Szent József Plébánia Karitász csoportja is csat-

lakozott az „Egymillió Csillag a Szegényekért akciójához,
amely eredményesen zárult. Célja az összetartozás szellemének,
az emberi szolidaritás érzésének erősítése volt. Az egyhetes
gyűjtés során összesen 69200 Forint gyűlt össze. Az összegből
40 adag élelmiszercsomagot állítottunk össze. A csomagok kiosztása folyamatos történik.
Köszönjük Önöknek ezt a nagy és széleskörű összefogást. Külön köszönettel tartozunk a karitász önkénteseknek, akik vállalták a mindennapos szolgálatot.
A Józsefvárosi Szent József Plébánia Karitász csoport felhívása: Amennyiben munkánkat önkéntesként, felajánlott idejével szeretné támogatni, kérjük, keresse fel a Karitász csoportunkat a plébánia hivatalában vagy a 06202626419 számon. V.É.

„LÉGY TE IS ANGYAL”
címmel karácsonyi ajándékozást szerveztünk a szociálisan nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeik számára
A segíteni akarást hamar tett követte, így sok ajándék gyűlt
össze. A gyermekek nevét összegyűjtve rálátást kaptunk mekkora és milyen jellegű csomagot kell összeállítanunk. Ebben nagy
segítséget jelentett Konrád Ágnes hitoktató és az iskolák igazgatóinak a segítsége, hiszen ők tudták kik azok a családok, akik
valóban rászorultak az ajándékozásra. Ezúton köszönjük a segítségüket! Az egységes ajándékcsomag megvalósítását a Karitász bevételeinkből finanszíroztuk.
Ajándékosztásra 20-án a 9ó-i mise végén került sor. A gyermekek boldogan vették át az ajándékokat. A távollévő gyermekek
szülei az azt követő napokban vehették át a csomagokat. A
gyermekek boldogságát nem lehet szavakba foglalni.
Érdekesség, hogy az ajándékozást követő napon a Karitász
Szervezet Igazgatója Écsy Gábor atya váratlanul egy kocsira
való ajándékkal lepte meg plébániánkat azzal a szándékkal,
hogy a kerületben élő hajléktalan-, és egyéb szociális gonddal
küzdő családoknak továbbítsuk. Nagyon örültünk a minket ért
feladatnak, boldogan igyekszünk eleget tenni a kérésének.
A következő idézettel szeretném megköszönni Önöknek ezt a
széles összefogást: „ Nagyobb öröm adni, mint kapni.”
Áldott, Békés és Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és reményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk a Karitász csoport és az Egyházközösségünk Tagjai nevében.
Isten áldja Önöket!
V. É. Karitász Csoportvezető
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ
Az új képviselőtestülettel havonta találkoztunk és beszéltük
meg dolgainkat.
Még januárban Michels Antal plébános tartott előadást a KÉSZ
józsefvárosi csoportja számára „Lehetőségeink és felelősségünk
Kárpátalján” címmel. Az ökumenikus imahéten a búcsúzó Újvári Ferenc baptista lelkipásztor tartott beszédet.
Februárban cserkész farsangi bál volt a plébánián, s ebben a hónapban jött Schuschnigg Terézia a 8 boldogság közösségből tanúságot tett hivatásról és az Oltáriszentségről. Dank Agáp ferences házfőnök és Szántófy Antal józsefvárosi plébános emlékezete emléktábla avatás és emlékmise zajlott a belvárosi ferences templomban.
Nagyböjtben Teréz anya nővéreinél elindult a szentségi felkészülés a hajléktalanokkal. Péntekenként keresztutat jártunk mindig más közösséggel. Hagyó József atyát templomunkban helyezték végső nyugalomra Erdő Péter bíboros és Balás Béla
püspök.
Márciusban ökumenikus női világi imanapot tartottunk. Szlovák sajtófotó kiállítás nyílt még a régi plébánia nagytermében.
A KÉSZ Józsefváros vendége volt Vecsei Miklós a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke is. Nagyböjti triduumot Bíró

püspök atya vezette. Erdő Péter bíboros a búcsúi misét celebrálta és a Bárdos Kórust hallhattuk, benne még a képviselőtestület
letette az esküt, és a Szent József díjat is átadtuk Kertész Máriának. A beregszászi plébánia testvér plébániai kapcsolatának kihirdetése is ekkor történt. Szent József családközösség lelkihétvégéje Péliföldszentkereszten ebben a hónapban zajlott.
Áprilisban szép nagyhetünk és húsvétvasárnapunk volt körmenettel. A KÉSZ szervezésében Dr. Hegedűs András érseki levéltár vezetője Esztergomból volt a vendégünk, aki beszélt munkájáról, feladatairól. A Házas Hétvégére Leányfalun néhány pár
tőlünk is bejelentkezett, akikkel azóta is összejárunk. Hivatások
vasárnapján egy délvidéki kispap beszélt hivatásáról.
Májusban Mindszenty zarándoklatra is eljutottunk Esztergomba, s ezután zajlott az élő rózsafüzér Budapest körül.
Júniusban az elsőáldozáshoz járultak gyermekeink, és Cserháti
Ferenc püspök atya egy vasárnap délután megbérmálta azokat,
akik arra felkészültek. Ebben a hónapban örültünk Baranyai
László atya aranymiséjének.
Július a táborok sorát hozta, így volt cserkésztábor, egyházmegyei ifi tábor, a plébánián ikonfestő tábor, s folytatódott augusztusban a kiscserkész táborral Taron.
Augusztusban hunyt el Paskai László bíboros, akit Esztergomban kísértünk el utolsó útjára.
Szeptemberben iskolai évnyitókkal kezdtünk, majd KÉSZ
kongresszuson vettünk részt. A hónapot talán az Ars Sacra fesztivál és a nyitott templomok napja jellegezte meg leginkább.
A Magyar Kolping Szövetség újjáalakulásának 25 éves jubileumán is híveink részt vettek.
Október első szombatján regionális Irgalmasság konferenciát
tartottunk. A tiszta szerelem imaest ebben a hónapban a szerda
esti ifjúsági misék sorozatába illesztettük bele. Különleges volt
az a közös kirándulás, melyet Regnum és cserkészet közösen
szervezett. A missziós gyűjtés napján pedig Bakhita imanap volt
templomunkban Csapó Emma csoportjával közösen. Az irgalmasság évére készülve egy új sorozat indult templomunkban
minden hónap 4. hétfőjén. Első alkalommal Bartha Angéla szociális testvér tartott előadást, majd még aznap este a Fővárosi
Énekkar adott egy szép koncertet.
Novemberben KÉSZ küldöttgyűlés zajlott a józsefvárosi Párbeszéd házában, melyet a helyi csoport bonyolított le sikeresen. A
következő héten missziós napokat szerveztünk a verbitákkal közösen a templomunkban.
Számomra nagy öröm volt az a templomtakarítás, melyet a családközösségek együtt végeztek. A központi Karitász gyűjtés is
ebben az időszakban zajlott (130eFt gyűlt össze), köszönjük a
testvérek adományait. Egyik vasárnap este ökumenikus imaórára került sor a Szent Egyed közösséggel azokért, akik Európa
felé vesztették életüket. Kránitz Mihály teológiai tanár tartott
előadást a templomunkban a hétfő esti sorozatban.
Adventben rorate miséket tartottunk hétköznaponként. Mikulás
cserkésztúra a budai hegyekbe vezetett. Volt itt még orgonatekerőlant hangverseny, Aurin leány-nőikar, de még Sebestyén
Márta koncert is. Az Irgalmasság évét megnyitottuk a Szent
Család a művészetben kiállítással együtt. Az adventi triduumot
ebben az évben Székely János püspök atya vezette. Iskolák karácsonyi ünneplése mellett cserkészeink is ünnepeltek. Advent 4
vasárnapján pedig a karitasz ajándékozásra került sor rászoruló
gyermekek számára.
Egyenlőre ennyi, és még nincs itt az év vége. Hála Istennek
mindezért a sok lelki gazdagságért! Köszönöm mindenkinek a
segítségét és mindenkit szeretettel várok jövőre is!
M. Tóni atya

