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PÁPA ÜZENETE MENEKÜLTEK 102. VILÁGNAPJÁRA
„A migránsok és a menekültek kérdőre vonnak minket. A válasz
az irgalmasság Evangéliuma” – ez a témája a pápa üzenetének,
amelyet a 2016. január 17-ei Világnapra írt.
Az irgalmasság evangéliuma felrázza a lelkiismereteket
Üzenete elején a Szentatya megállapítja, hogy az elvándorlási
hullám növekszik a bolygó minden részén. A menekültek kihívást jelentenek az egyének és a közösségek, illetve hagyományos életmódjuk számára, felkavarják a kulturális és társadalmi
horizontot, amellyel szembe találják magukat. Egyre gyakrabban az erőszak és a szegénység áldozatai. Elhagyva otthonaikat
egy jobb jövő érdekében ki vannak téve emberkereskedők bántalmazásának, majd szembe találják magukat azzal a valósággal, amelyben gyanú és félelem lakozik irányukba. A korábbiakhoz képest ma az irgalmasság evangéliuma még inkább felrázza a lelkiismereteket, megakadályozza, hogy hozzászokjunk
a másik szenvedéséhez és kijelöli a válaszlehetőségeket, amelyek a hit, remény és szeretet teológiai erényeiben gyökereznek
és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiben nyilvánulnak meg.
Hogyan valósítsuk meg az integrációt úgy, hogy mindkét felet kölcsönösen gazdagítsa?
Vajon nem vágyunk-e mindannyian arra, hogy javítsunk
életkörülményeinken és arra, hogy becsületes és jogos jólétünket megoszthassuk szeretteinkkel? Hogyan éljék meg az
elvándorlók azt az identitásváltozást, amelyre rákényszerülnek,
hogy az ne váljon a hiteles fejlődés akadályává, hanem lehetőség legyen emberi, társadalmi és spirituális fejlődésük számára,
tiszteletben tartva és előmozdítva azokat az értékeket, amelyek
az embert egyre inkább emberré teszik helyes kapcsolatában Istennel, másokkal és a teremtett világgal? Hogyan valósítsuk
meg az integrációt úgy, hogy mindkét felet kölcsönösen gazdagítsa, hogy pozitív utakat nyisson meg a közösségek előtt és
megelőzze a diszkrimináció, a rasszizmus, a szélsőséges nacionalizmus és a xenofóbia veszélyét?
Mindannyian felelősek vagyunk embertársunkért
A bibliai kinyilatkoztatás az idegen befogadására ösztönöz azzal
a bizonyossággal, hogy ezáltal megnyílnak az ajtók Isten előtt
és a másik személy arcában megjelennek Jézus Krisztus vonásai. Mindannyian felelősek vagyunk embertársunkért. A személyközi jó kapcsolatok ápolása, az előítéletek és a félelmek legyőzése alapvető elemei a találkozás kultúrájának, amelyben
nemcsak készen állunk adni, de elfogadni is másoktól. A vendégszeretet az adás és a kapás megélése.
A bevándorlók tartsák tiszteletben és ismerjék el a befogadó
ország anyagi és spirituális örökségét, törvényeit
A bevándorlókra ne csak aszerint tekintsünk, hogy legális vagy
illegális státuszúak-e, hanem úgy is, hogy személyek, akiknek
méltóságát védelmezve, hozzájárulhatnak mindenki jólétéhez és
fejlődéséhez, különösen akkor, ha felelősen felvállalják kötelezettségeiket az őket befogadók felé, tiszteletben tartva és elismerve a befogadó ország anyagi és spirituális örökségét, betartva törvényeit és hozzájárulva terheihez.
Az egyház mindazok mellé áll, akik erőfeszítéseket tesznek
mindenki jogainak védelmére
Az egyház mindazok mellé áll, akik erőfeszítéseket tesznek
mindenki jogainak védelmére, hogy méltósággal élhessen, elsősorban gyakorolva azt a jogát, hogy ne kelljen emigrálnia és
hozzájárulhasson saját országa fejlődéséhez. Ebben a folyamatban segíteni kell azokat az országokat, ahonnan elindulnak a
migránsok és a menekültek. Így megerősödik az a tény, hogy a
szolidaritás, az együttműködés és a kölcsönös nemzetközi függés, valamint a föld javainak méltányos elosztása alapvető elemei annak a törekvésnek, hogy a kiinduló országokban megha-

tározó módon tudjunk fellépni az elvándorlás terén és felszámoljuk azokat a tényezőket, amelyek saját természeti és kulturális környezetük elhagyására ösztönzik ezeket az embereket.
Nélkülözhetetlen a közvélemény szabatos tájékoztatása
Ehhez nélkülözhetetlen a közvélemény szabatos tájékoztatása
azért is, hogy megelőzzük az alaptalan félelmeket és a spekulációkat a migránsokkal szemben. Nem tehetünk úgy, mintha nem
éreznénk a kérdőre vonást a rabszolgaság új formáival kapcsolatban, amelyeket bűnszervezetek működtetnek. Férfiakat, nőket, gyermekeket adnak-vesznek mint kényszermunkásokat az
építőiparban, a mezőgazdaságban, a halászatban vagy a kereskedelem más területein. Gyermekkatonák, szervkereskedelem,
szexuális kihasználás – eme aberráns bűntények elől menekülnek a migránsok, akik kérdőre vonják az egyházat és a közösségeket, hogy bennük is az Úr arcát lássák.
A másik befogadása Isten személyes befogadása!
Az irgalmasság Evangéliuma gyökerében a találkozás és a másik befogadása összefonódik az Istennel való találkozással és Isten befogadásával. A másik befogadása Isten személyes befogadása! A pápa végül a migránsokhoz és menekültekhez fordulva
így buzdít: ne hagyjátok, hogy elrabolják tőletek a reményt és
az életörömöt, amelyek Isten irgalmának megtapasztalásából fakadnak és amelyek azokban a személyekben testesülnek meg,
akikkel hosszú utatok során találkoztok! Szűz Mária és Szent
József oltalmába ajánlja őket, akik megélték az elvándorlás keserűségét Egyiptomban.
(sv)
BEVEZETÉS A 2016-OS IMAHÉT TÉMÁJÁBA (2.)
Elhívás arra, hogy Isten népe legyünk: Péter apostol arról beszél, hogy a korai egyház az evangéliummal való találkozást
megelőzően nem volt egy nép. De miután hallották Isten elhívását arról, hogy ők egy kiválasztott nemzetség, és elfogadták Isten Jézusban adott megváltásának erejét, Isten népévé váltak.
Ezt a valóságot, fejezi ki a keresztség, amely minden keresztény
számára közös, amelyben víztől és Szentlélektől születünk újjá
(Jn. 3.5). A keresztségben meghalunk a bűnnek, hogy Krisztussal az isteni kegyelem új életére támadjunk fel. Minden nap folyamatos kihívást jelent, hogy tudatosítsuk magunkban ezt az
új, krisztusi identitásunkat.
Isten hatalmas tetteinek felfedezése: A keresztség izgalmas
hitbeli utat nyit. Minden egyes új keresztényt egyesít az idők
során mindmáig vándorló Isten népével. Isten igéje – a Szentírás, amelynek szavaival minden felekezet tagjai imádkoznak,
azt tanulmányozzák, elmélkednek, és válaszolnak rá, – az alapja
egy valóságos, bár tökéletlen közösségnek. A Biblia egymással
megosztott szent szövegeiben mindannyian hallunk Isten szabadító tetteiről az üdv történet során: ahogy kivezette népét az
egyiptomi rabszolgaságból, ahogy feltámasztotta Jézust a halottak közül, amivel új életet nyitott mindannyiunk számára. Sőt a
Biblia imádságos olvasása arra a felismerésre is elvezeti a keresztényeket, hogy saját életükben is meglássák Isten hatalmas
cselekedeteit.
Válasz és hirdetés: Isten nem kiváltságosaként választott ki
minket. Szentté tett minket, de nem abban az értelemben, hogy
a keresztények erényesebbek lennének, mint mások. Azért választott ki bennünket, hogy betöltsük, beteljesítsük célunkat.
Csak annyiban vagyunk szentek, amennyiben elkötelezettek vagyunk Isten szolgálatában, ami azt jelenti, hogy minden embert
igyekszünk elérni Isten szeretetével. Királyi papságként élni
annyit jelent, hogy szolgálunk a világnak. A keresztények a keresztségnek ebben az elhívásában élnek, és számos különböző
módon tesznek bizonyságot Isten hatalmas cselekedeteiről.
Sebek gyógyítása: Háborúk, konfliktusok, és visszaélések sebezték meg Lettország, és sok más ország népének érzéseit és
kapcsolatait. Isten kegyelme segít minket, hogy a kiengesztelődés és gyógyulás akadályainak megszűnéséért könyörögjünk,

hogy irgalmat nyerjünk, és a szentségben növekedjünk.
Az igazság és egység keresése: Közös krisztusi identitásunk tudata arra hív minket, hogy közösen keressük a válaszokat a
minket keresztényként még mindig megosztó kérdésekre. Arra
hívattunk – mint az emmausi tanítványok – hogy tapasztalatainkat megosszuk, és így felfedezzük, hogy Jézus Krisztus is ott
van velünk közös zarándokutunkon.
Aktív elkötelezettség az emberi méltóságért: A keresztények,
akik a sötétségből az Isten országának csodálatos világosságára
jutottak – elismerik minden emberi élet rendkívüli méltóságát.
Közös szociális és jótékonysági projekteken keresztül érjük el a
szegényeket, a szükségben szenvedőket, a szenvedélybetegeket,
és a társadalom peremére kerülteket.
Egyéb anyagok bemutatása: Az ökumenikus ünneplés a Bibliát, az égető gyertyát és a sót jelképként használja, hogy láthatóan is kifejezze azokat a hatalmas cselekedeteket, amelyekre
mint megkeresztelt keresztények elhívattunk, hogy hirdessük az
evangéliumot a világnak. Mind a világosság, mind a só olyan
bibliai képek, amelyeket Jézus használ a hegyi beszédben. (Mt
5,13-16). Ezek a képek írják le keresztény identitásunkat: Ti
vagytok a só... Ti vagytok a világosság. És ezek a képek írják le
küldetésünket is: a föld sója ...a világ világossága...
A só és világosság képeivel írható le, hogy a keresztények mivel
tartoznak a ma emberének: Isten igéjét közvetítjük, amely ízt ad
a sokszor üresnek tűnő életnek. És visszük a kegyelem szavát,
amely irányt ad embereknek, és segíti őket, hogy meglássák és
megértsék önmagukat és a körülöttük lévő világot.
KEDVES TESTVÉREK!
A Plébániai Farsangi bál előzetes programtervezete:
Idő, hely: január 30. (szo) 19ó, Fazekas iskola díszterme
19ó-tól nyitás, 19.30 Köszöntő, koccintás, Kálmán Zsóka és
Bence szavalatai, 19.45 Nyitótánc, majd keringő, további táncok (Hámori Gyula és Zsófi vezetésével), 20.15 Bűvész és vetélkedős játékok (fánkevő-verseny, ill. további javaslatokat várunk), 21ó kántor-párbaj (Harmath Dini, Hámori Gergő, Vargha
Viktor), 21.45 táncoktatás (csoportos, vidám hangulatú tánc tanítása a jelenlévőknek), 22.30 tombola, "legjobb farsangi jelmez" díjazása, 23ó szabad tánc, 24ó zárás, elpakolás
A házigazda: Tóni atya. Feladatok:
- minimális farsangi megjelenés kötelező,
- mindenki hozzon magával nassolni valót, illetve italt,
- közösségek vállalása: Kolping család: díszítés, Néri Szent Fülöp csk: pogácsa, Szent József csk: zsíros kenyér, tombolajegy,
plébánia: szörp, pezsgő, műanyag poharak.
- elpakolásra felelősök kik legyenek?
- a belépőjegyet előzetesen a sekrestyében lehet megvásárolni, amely egyben a tombolaszelvényt is jelenti. Ára: jelképes
100 Ft. További tombolajegyet akár előzetesen, akár a helyszínen lehet vásárolni. A tombolatárgyakat korábban kell beszerezni, a felajánlott nyereményeket 2-3 nappal a bál időpontja
előtt összegyűjteni, ha nincs elegendő, a képviselőtestület beszerezne még továbbiakat. Kérdés: fődíj, "legjobb jelmez" díja
- felelőst keresünk beléptetésre, ruhatárra, irányjelzők kirakásra
- ételes asztaloknál legyen-e felelős? Ki készíti a szörpöt?
- zene megszervezése. Kérdéseket, javaslatokat várjuk! Anita

