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AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVE - hónapról hónapra
Január - Ismerjük meg Isten irgalmasságát az Ószövetségből!

A/ Elmélkedés, megbeszélés: Misericordiae vultus (MV 6-7.)
B/  Konkrét  feladatok:  +  „Irgalma  örökké  megmarad”  (Zsolt
136) - Egyik nap tarts egy hosszabb hálaadást. Vedd számba,
életed  mi-minden  eseményében  nyilvánult  meg  a  Jóisten
irgalma! Gyakorold kicsi dolgokban is a hálaadást!
+ „Törd meg az éhezőnek kenyeredet!” (Iz 58 – MV 17) – Isten
irgalmát akkor nyered el, ha te is irgalmas vagy. Ebben a hónap-
ban keress néhány személyt, akiknek segítesz!

ÖKUMENIKUS IMAHÉT JÓZSEFVÁROSBAN (I. 17-24.)
17. (v)  18ó Deák téri  Evangélikus Templom. Igét  hirdet:  Dr.
Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Dr. Szabó István ref. püspök
18. (h) 18ó Nap u. 40.baptista templom. 
Igét hirdet: Kovács Dávid Emil református lelkipásztor.
19. (k) 18ó Rákóczi út 57. evangélikus kápolna. 
Igét hirdet: Michels Antal római-katolikus pap.
20. (sze) 18ó József u. 12. baptista kápolna. 
Igét hirdet: Románné Bolba Márta evangélikus lelkipásztor.
21. (cs) 18ó Kőris u. 13. református templom.
Igét hirdet: Dr. Almási Tibor baptista lelkipásztor 
22. (p) 18ó Horváth Mihály téri katolikus templom.
Igét hirdet: Boros Dávid baptista lelkipásztor
23. (szo) 16ó Karácsony Sándor utca 31. evangélikus templom.
Igét hirdet: Bacskai Bálint református lelkipásztor
24. (v) 16ó Salétrom u. 5. református templom.
Igét hirdet: Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkipásztor

KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREK!
A Krisztus-hívők egységéért az imahéten összegyülekezők Isten
népének  megtisztelő  címeivel  találkoznak.  Az  Igén  keresztül
ezeket  a  címeket  Isten  azoknak  ígéri,  akik  hallgatják  az  Ô
tanítását és ahhoz igyekeznek igazítani életüket. Így, mint élő
kövek,  átadják  magukat  a  Szentléleknek,  a  nagy
Építőmesternek, hogy beépítse őket abba a templomba, amely a
Krisztus Egyháza. Máris nem csupán kitüntető cím lesz Isten
népe  számára  a  megszólítás:  választott  nemzetség,  királyi
papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe, hanem a Lélek élő
templomának köveiként élnek, mint Krisztus-hívők.
A  2016.  évi  imaheti  programot  a  lettországi  keresztény
testvérek állították  össze.  Fontosnak találták,  hogy felidézzék
Péter  apostol  összefoglaló  szavait,  amelyek  Isten  népének
ismérvei hitbélileg is, és etikailag is. Ezek az ismérvek mind-
mind bibliai eredetűek. A választott nemzetség (Ézs/Iz 43,20), a
királyi  papság  (2Móz/Kiv  19,6),  Isten  szent  népe
(5Móz/Második Törvénykönyv 7,6),  az  Isten tulajdonába vett
nép (5Móz/ Második Törvénykönyv 4,20) Krisztus Egyházára
vonatkozó ószövetségi értékek.
Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen
fogva vezeti,  hiszen tulajdon népének tekinti.  Ebből  azonban
Egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell levonnia,
hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak! Ezt
azonban  nem,  csupán  az  ünnepi  alkalmakon  kell  kifejezésre
juttatniuk,  hanem  a  hétköznapokban,  a  mindennapi
magatartásban is.
Azt sem feledheti Krisztus Egyháza, hogy ahhoz és azért, hogy
Isten  tulajdona  lehessen,  Krisztus  önmagát  adta  érte  drága
árként  a  Golgotán!  Jézus  váltotta  meg  népét  minden
engedetlenségtől,  szövetségszegéstől.  Így válhatott  az  Egyház
Isten  népévé!  Ezért,  amikor  az  imahéten  Isten  Egyházára
figyelünk,  tényleg  rácsodálkozunk,  hiszen  az  Úrtól  lett,  s
csodálatos a szemünkben (Zsolt 118,23), mert a keresztségben

azokat, akik nem voltak Isten népe,  Isten maga tette  népévé,
fogadta gyermekeivé (Hós/Oz 2,25).
Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a
héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell
kiállniuk.  Az  elvilágiasodás  növekedése  következtében  Isten
temploma  sem  épülhet  holt  kövekből!  Ezért  a  keresztény
templomokat  Isten  népének  újra  meg  kell  töltenie,  az
igehirdetéseket  figyelmes  hittel  kell  hallgatnia,  hogy
növekedjen  és  erősödjön  az  Isten  parancsolatainak  való
engedelmességben!  Krisztus  Egyházának  tagjai  tehát  a
keresztség által Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz
elengedhetetlen  hogy  szentek  legyenek,  mert  az  Úr,  az  ő
istenük,  szent  (vö:  3Móz/  Lev  19,2).  Isten  népe  ezzel
terjesztheti igazán ebben a világban Isten dicsőségét (1Pt 2,9).
E gondolatok jegyében szeretettel és felelősséggel nyújtjuk át
az imahét programját. Tesszük azzal az áldáskívánással, hogy
szolgálja  hitünk,  és  az  istengyermeki  életben  való
növekedésünk javát.
Dr.  Veres  András  püspök,  a  Magyar  Katolikus  Püspöki
Konferencia  elnöke,  Steinbach  József  református  püspök,  a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

A „MUNKADOKUMENTUM” KÉSZÍTÉSÉRŐL
Előzmények: Tóni atya a Testület 2015. november 16-ai ülésén
azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestület elnökéhez, hogy ké-
szítsen el egy stratégiai tervet a plébániai munkával kapcsolat-
ban, amelyben meghatározásra kerül, hogy milyen a jelenlegi
helyzet és hova akarunk eljutni, mit szeretnénk elérni. Az elnök
bejelentette, hogy a felkérésnek úgy kíván eleget tenni, hogy a
munkába bevonja a Képviselőtestület tagjait is. Plébános atya és
a jelenlévő tagok ezt egyetértőleg vették tudomásul.
A „Munkadokumentum” tartalmi elemeit és elkészítésének me-
netét az alábbiakban vázolom.
Tartalmi elemek
+ Evangelizálás, azaz a templom „megtöltése”
+  A  plébániai  közösségek  munkájának  felmérése,  segítése,
együttműködésük növelése
+ A testvér-plébániai kapcsolat(ok) tartalommal megtöltése
+ Az ökumené helyzete
+ Önkormányzati kapcsolatok
+ A gazdasági háttér megszilárdítása
+ Az önkéntesség helyzete
+ A képviselőtestületi munka módszertana, bizottsági struktúra
A tartalmi elemek fenti felsorolása csak ötletbörze indító, nem
teljes körű, további javaslatokat mindenkitől várok.
Módszertan: Minden egyes tartalmi elemmel kapcsolatban min-
den képviselőtestületi tag gondolja végig és írja le:
+ Mik a meglévő erősségeink 
+ Mik a fennálló gyengeségeink 
+  Melyek  a  lehetőségeink  (saját  erőből,  mihez  kell  külső
segítség)
+  Fennállnak-e  veszélyek  (a  jelen  helyzetben,  ill.  változtatás
esetén)
Feldolgozás: A megkapott véleményeket – szükség esetén sze-
mélyes konzultációk után – összesítem, megkísérelek rövid- és
hosszútávú  teendőket,  valamint  prioritásokat  megfogalmazni,
majd ezt  az  összeállítást  a  Képviselőtestülettel  véleményezte-
tem.  A vélemények  figyelembevételével  elkészített  dokumen-
tum-tervezetet képviselőtestületi ülésen megvitatjuk a Plébános
atyával, és elfogadás esetén javasolom a plébániai közösségek-
kel történő egyeztetést is.                           Dr. Galgóczy Gábor
Ps: A kedves hívek számára is ezt közzé tettük. Ha valakinek
van erről véleménye, megosztja velünk, azt előre is köszönjük!



AZ ÉLET IGÉJE- 2016. január
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 

(vö. 1Pt 2,9)
Az  Úr  csodálatos  tetteket  visz  végbe  működésével.  Amikor
megteremtette  a  világmindenséget,  „látta,  hogy  ez  jó”  (Ter
1,25), miután megteremtette a férfit és a nőt, és rájuk bízta az
egész teremtett világot, látta, hogy ez „nagyon jó” (Ter 1,31).
De mindent felülmúl az a műve, melyet Jézus vitt végbe: halála
és  föltámadása  által  új  világot  és  új  népet  teremtett.  Jézus
mennyei élettel ajándékozta meg ezt a népet: egymás befogadá-
sában,  a  megosztásban,  önmagunk  odaajándékozásában  álló
igazi testvériséggel. Péter  levele tudatára ébreszti  az első ke-
resztényeket,  hogy Isten szeretete által  „választott  nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe” lettek (ld. 1Pt
2,9-10).
Ha az első keresztényekhez hasonlóan mi is valóban tudatára
ébrednénk, kik is vagyunk, mit is művelt bennünk, közöttünk és
körülöttünk Isten irgalma, ámulatunkban nem bírnánk magunk-
ban tartani az örömet, és sürgetést éreznénk, hogy megosszuk
másokkal, hogy „hirdessük az Úr nagy tetteit”.
Egymástól elszigetelten azonban nehéz, szinte lehetetlen haté-
konyan tanúságot tenni annak az új közösségi létnek a szépsé-
géről, amelyet Jézus hozott.  Természetes tehát, hogy Péter az
egész néphez intézi ezt a felhívást. Nem civakodhatunk és pár-
toskodhatunk, de még csak nem is lehetünk közömbösek egy-
más iránt, ha azt hirdetjük: „Az Úr új népet hívott életre, meg-
szabadított az önzéstől, a gyűlölettől és a haragtól, mert törvé-
nyül adta a kölcsönös szeretetet, és ez egy szívvé, egy lélekké
tesz  bennünket…” Keresztény népünk körében  természetesen
vannak különbségek gondolkodásmódunkat, hagyományainkat,
kultúránkat illetően, de ezeket tisztelettel el kell fogadnunk, fel
kell ismernünk ennek a nagy változatosságnak a szépségét, tud-
va, hogy az egység nem egyformaság.
Ezt  az  útmutatást  fogjuk  követni  a  keresztények  egységéért
meghirdetett imahéten, amelyet az északi féltekén január 18. és
25. között ünneplünk, majd pedig az egész év folyamán. Az élet
igéje arra hív, hogy különböző egyházakhoz és közösségekhez
tartozó keresztények próbáljuk jobban megismerni egymást, be-
széljük el egymásnak az Úr csodálatos tetteit. Akkor valóban hi-
telesen tudjuk majd „hirdetni” is ezeket a tetteket, mert tanúsá-
got  teszünk  az  egységünkről  éppen  a  különbözőségben,  és
konkrétan is támogatjuk egymást.
Chiara Lubich is határozottan bátorít minket ezen az úton: „A
szeretet a leghatalmasabb erő a világon: aki megéli, akörül ki-
robban a békés keresztény forradalom, és azt ismétli a mai ke-
resztényeknek, amit évszázadokkal ezelőtt az első keresztények
mondtak:  »épphogy  megszülettünk,  már  el  is  árasztottuk  az
egész világot«. […] A szeretet! Milyen nagy szükség van a vi-
lágban a szeretetre! És bennünk keresztényekben! Mindnyájan
együtt a különböző egyházakban több mint egy milliárdan va-
gyunk. Nagyon sokan, tehát igen csak láthatónak kellene len-
nünk. De annyira  megosztottak vagyunk, hogy sokan nem is
látnak, és Jézust sem látják rajtunk keresztül.
Ő azt mondta, hogy a kölcsönös szeretetről és az egységről a vi-
lág fölismeri, hogy az övéi vagyunk, és általunk őt is megisme-
ri: »Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagy-
tok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.« (Jn 13,35) […] A
jelen kor tehát mindenkitől szeretetet kér, egységet, közösség-
vállalást és szolidaritást. S az egyházakat is az évszázadok óta
tönkretett egység helyreállítására hívja.”               Fabio Ciardi


