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A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
2016. január 18-án este 19 órától ismét összeült plébániánk kép-
viselőtestülete. 2 fő kivételével mindannyian jelen voltunk.
A közös ima után a képviselőtestület elnöke felkérte Békésiné
Tulipán  Ágit,  hogy nagy vonalakban  tudósítson  bennünket  a
plébánia  múlt  évi  költségvetésének  alakulásáról  és  az  ez  évi
várható pénzügyi tervezésről. Új könyvelője lett plébániánknak
Németh Erzsébet személyében. 2015 év végén kb. 800 eFt-tal
zárt pozitív mérleggel a költségvetés, az urnabefizetésekből és a
perselyadományokból  meglepően  több  bevétele  származott
templomunknak, mint terveztük, a tervezett kiadások a várthoz
hasonlóan alakultak. A beszámoló után a képviselőtestület sza-
vazással elfogadta az idei költségvetés-tervezetet.
Szó esett a plébánia felújításának jelen állapotáról, illetőleg ké-
sőbbiekben a további hasznosítás lehetőségeiről is. 
Galgóczi Gábor beszélt a Tóni atya által kért Munkadokumen-
tum jelenlegi állapotáról, ezzel még további teendője van a tes-
tületnek.
A 4  munkacsoport  beszámolt  a  következő  félév-év  tervezett
programjairól, melyek közül kiemelném az oktatási munkacso-
port várható programjait: közösségi nap megszervezése várha-
tóan június 11-re, az őszi lelki napon különböző témák feldol-
gozása, „természetbarátok körének” keretein belül kirándulás a
Budai-hegyekbe április hónapban „Öröm keresztútja” címmel.
További programként beszéltünk az idei nagyböjti időszak pén-
teki keresztútjainak közösségek általi felosztásáról, a május 16-
ra tervezett esztergomi zarándoklatról, és ami időben a legköze-
lebb van hozzánk: a Farsangi bálra sok-sok mókát, rengeteg ka-
cagást, vicces vetélkedőt, táncot terveztünk, hogy a januári hi-
deg napokat nevetéssel töltsük meg. 
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BESZÁMOLÓ A KÉSZ ÖSSZEJÖVETELRŐL
Január 11-én volt a Józsefvárosi KÉSZ csoport idei első össze-
jövetele.  Vendégünk,  Benvin  Sebastian  SVD  atya,  a  Pápai
Missziós Művek magyarországi vezetője A vallások globalizá-
ciójának hatása a kereszténységre címmel tartott előadást.
Benvin Sebastian atya verbita szerzetes misszionárius, a renden
belül a magyarországi testvérek Biblia-koordinátora, Rómában
a Népek Evangelizációja Kongregáció a Pápai Missziós Művek
magyarországi nemzeti igazgatójának nevezte ki.
Előadásában először beszélt  arról,  hogy a  Föld népességének
84%-a vallja magát valamelyik valláshoz tartozónak, ezen belül
32%  kereszténynek,  23%  muszlimnak,  15  %  hindunak,  7%
buddhistának,  0,2%  zsidónak.  Sebastian  atya  megjegyezte,
hogy a buddhizmust és a hinduizmust nem tekinti vallásnak, ha-
nem filozófiának, világnézetnek.
A globalizáció lényege az információ szabad áramlása. A vallá-
sok terén a globalizáció korán elkezdődött, a kereszténység el-
terjedését már ennek tekinthetjük. 1990. óta felgyorsult a vallá-
sok globalizációja. Ennek egyik oka a kommunikációs forrada-
lom, az emberek megismertek új vallásokat, elbizonytalanodtak,
igazságkeresésük során sok, de felszínes ismeretre tettek szert. 
Ferenc pápa szerint a globalizáció pozitív jelenség, ami csak ak-
kor káros, ha mindent egyformává akar alakítani. A globalizáció
negatív hatása a vallási fundamentalisták megerősödése.
A keresztény egyházaknak össze kell fogniuk, és a másságot el-
fogadva párbeszédre kell törekedni korunk gondjainak a megol-
dásában vagy enyhítésében, mint a világon kialakult szegénység
és a migráció. 

Vermes Ágota 

HÍVOM A CSALÁDOKAT – 2016. január
Hívom a családokat, a házaspárokat, a jegyeseket és a sze-
relmeseket, a szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki
a család és az élet mellett áll!
Köszönöm kedves meghívásodat – mondta barátjának egy tudo-
mányos kutató –, de tudod, szerintem semmi jelentősége sincs
annak, hogy most egy jó hét múlva már nem 2015-öt, hanem
2016-ot írunk. A napok továbbra is ugyanúgy fognak telni, sem
a megoldandó feladatok, sem a ránk nehezedő gondok nem fog-
nak változni. Akkor pedig minek ünnepeljük az év fordulóját,
miért töltsük el együtt azt az éjszakát, tudva, hogy ettől semmi
nem lesz se jobb, se rosszabb. Ne érts félre, szívesen vagyunk
veletek és barátaitokkal együtt, feleségem is kedveli a társasá-
got,  de annak semmi értelmét nem látom, hogy ünnepeljünk,
hogy úgy tegyünk, mintha a mi sikerünk lenne, hogy eggyel na-
gyobb számot írhatunk a dátumban. Ahhoz, hogy komoly elha-
tározásokat tegyünk, hogy jobban és még többet akarunk dol-
gozni,  hogy nagyobb  szeretettel  fogunk  mások  felé  fordulni,
nem kell  ébren megvárnunk az éjfélt.  Szóval  köszönöm szil-
veszteri meghívásodat, kedves, hogy ránk gondoltál, de inkább
itthon maradunk feleségemmel kettesben. Sajnálom – válaszolt
a barát –, jól esett volna az Újév első perceiben nektek, régi jó
barátainknak, együtt mindannyiunknak boldog Újévet kívánni,
azt,  hogy a  most  kezdődő  év  hozzon  sok  örömet,  a  gondok
megoldását, és a bajok sikeres leküzdését. 
A világegyetem és benne az emberiség története a teremtéssel
kezdődött és azóta folyamatosan tart. Az ószövetségi prédikátor
erről így írt: „Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt
minden dolog elmúlik a maga idejében. … Az emberek ugyanis
mindnyájan, akik esznek, isznak és fáradságuk mellett a jót él-
vezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit
Isten tesz, örökre úgy marad: nem lehet ahhoz hozzáadni, sem
abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami tör-
tént, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett már, és Is-
ten megújítja azt, ami elmúlt.” (Préd 3, 1-15) Létünk és minden
létező Isten teremtő akaratából jött létre. Az Ő ajándéka min-
den, ami létezik. Ő ajándékozza nekünk az időt is, amelyet itt, a
földön tölthetünk. A földi élet az eljövendő világhoz viszonyítva
csak részleges és rövid, tehát jól föl kell használnunk. Isten aka-
rata és terve azonban minden időt áthat, Ő szabta ki mindennek
a határát és minden óra rendeltetését. Sohasem hagyta magára
az  idő  jó  felhasználásáért  küszködő embert;  szólt  hozzánk a
próféták és a törvény szavával, majd amikor az idő beteljese-
dett,  mérhetetlen  irgalmasságában  közénk  jött  a  megtestesült
Ige személyében. 
Mondjatok példákat saját életetekből arra, hogy rádöbbente-
tek: ami veletek történt, amit kaptatok, az Isten ajándéka!
Az idők teljessége az előkészület és a várakozás idejének vége,
az az időszak, melyet az Atya a maga végtelen szabadságában
és bölcsességében határozott meg az üdvösség misztériumának
megvalósítására. Krisztus földi életének évei az idők teljességét
jelentik. Isten emberként belépett a történelembe, föltámadása
új távlatot nyitott az emberiségnek, mert embersége a föltáma-
dással teljesen átváltozott és megdicsőült, így nyilatkoztatta ki
teljesen isteni mivoltát és dicsőségét. Minden, ami ezután törté-
nik a világ végéig, nem egyéb, mint kiterjedése és kibontakozá-
sa  annak,  ami  azon  a  napon  történt,  amikor  a  megfeszített
Krisztus meggyötört teste a Szentlélek erejéből föltámadott, és a
Szentlélek forrásává lett az egész emberiség számára. Ezért tud-
juk, hogy nem kell más üdvösséget várnunk, hiszen a világ, bár-
meddig tart is az időben, már az utolsó időben él. A föltámadott
Krisztus nemcsak az Egyházat, hanem a kozmoszt és az egész
történelmet is irányítja és vezérli. Ez az életenergia viszi a te-
remtést, „mely sóhajtozik és vajúdik mindmáig” (Róm 8,22) a
beteljesedés célja felé. Az ember életének beteljesedése az üd-
vösség.



„Az üdvösség, amelyet Isten felkínál nekünk, az Ő irgalmassá-
gának a műve. Nincs olyan emberi cselekvés – bármilyen jó le-
gyen  is  –,  mellyel  kiérdemelhetnénk  ekkora  ajándékot.  Isten
tisztán kegyelemből vonz magához, hogy egyesüljünk vele. El-
küldi Lelkét a szívünkbe, hogy gyermekeivé tegyen, átformál-
jon és képessé tegyen arra, hogy életünkkel válaszoljunk az ő
szeretetére. … Ez a kegyelem szüntelenül és minden lehetséges
kontrollt  túlhaladó módon tevékenykedik. Fontos mindig tud-
nunk, hogy az első szó, az igazi kezdeményezés, az igazi tevé-
kenység Istentől való, és csak ezen isteni kezdeményezésbe be-
kapcsolódva, csakis ezen isteni kezdeményezésért könyörögve
válhatunk mi is – Ővele és Őbenne – evangelizálókká. … Isten
megkezdett  egy  utat,  hogy  minden  idők  minden  emberével
egyesüljön.  Úgy határozott,  hogy népként,  és  nem elszigetelt
egyénenként  hívja  össze  az  embereket.  Senki  nem  üdvözül
egyedül, elszigetelt egyénként, csupán saját erejéből. Isten úgy
vonz  bennünket,  hogy figyelembe  veszi  a  személyek  közötti
kapcsolatok bonyolult szövetét, ami egy emberi közösségben az
élettel  együtt  jár.  … Jézus nem azt  mondta az apostoloknak,
hogy kiváltságos csoportot  vagy elitet  alkossanak,  hanem azt
mondta nekik: »Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind
a népeket« (Mt 28,19).” (EG 112-113)
Idézzetek fel olyan eseteket, amelyekben „nagy” emberek az
üdvösségtől  különböző  célokat  akartak  népek,  országok  elé
tűzni! Mi volt kudarcuk ára? Miért nem lehet boldog az önző,
csak magával foglalkozó ember?
Isten a kezdeményező, az Ő ajándéka az életünk, az idő, amit itt
a földön tölthetünk, és a kegyelem, amely képessé tesz bennün-
ket, hogy válaszoljunk szeretetére. Ő hív meg az üdvösségre, és
a  Vele  való  párbeszéd  nyomán  érthetjük  meg  küldetésünket.
Szeretetére adott válaszként lépünk kapcsolatba más emberek-
kel, hogy együtt haladhassunk Feléje utunkon. Az utolsó időben
élünk, küldetésünk az üdvösségre jutni és másokat az üdvösség-
re jutásban segíteni. Küldetésünk teljesítésében erőforrásaink a
szentségek.  A keresztény  házastársakat  a  házasság  szentsége
erősíti meg –mintegy fölszenteli – állapotbeli kötelességeik tel-
jesítésére és méltóságuk megélésére. Ezáltal válnak ők az evan-
gélium hiteles hirdetőivé. Az üdvösség felé való haladásunkban
nem azért  állunk  meg  időről  időre,  tekintünk  hátra  és  előre,
mert belefáradtunk munkálkodásunkba, vagy mert már úgy lát-
juk,  hogy nincs  mit  tennünk,  hanem azért,  hogy hálásan  fel
mérjük a megtett utat, és kérjük a Szentlélek megvilágosítását
az előttünk álló – részben még ismeretlen – nehézségek leküz-
déséhez.  Családunkkal,  barátainkkal,  közösségünk  tagjaival
való beszélgetésben jó lehetőség adódik az őszinte gondolatcse-
rére és megosztásra.
Társadalmunk elvilágiasodott, egyre mélyebb a szakadék a ke-
resztény házasság- és családeszmény és a házasságról és csa-
ládról vallott világi nézetek között. Milyen módon lehet a har-
móniát helyreállítani: ha hozzáigazítjuk a házasságra és csa-
ládra vonatkozó erkölcsi normákat a társadalom igényeihez,
vagy ha a világi társadalom nyújtotta lehetőségeket az evangé-
lium hirdetésének szolgálatába állítjuk?
Amikor a tudományos kutató hazaért, felesége örömmel újsá-
golta:  Képzeld,  levelet  kaptam volt  gimnáziumi  osztályfőnö-
kömtől,  aki  meghívott  szilveszterezni.  Január 2-án lesz a  80.
születésnapja, és mivel tudja, hogy az osztályból sokan fel akar-
juk  köszönteni,  megelőzött  mindnyájunkat.  Azt  írja,  hogy  a
Szilveszter este jó alkalom arra, hogy együtt áttekintsük: ki mi-
ben haladt az utóbbi években, milyen feladok várnak rá a jövő-
ben  és  hogyan  készül  ezeket  megoldani.  Közben  falatozunk,
iszogatunk,  zenélünk,  a  „fiúk”  felkérhetik  a  „lányokat”  egy
táncra, éjfélkor pedig pezsgővel koccintunk. Persze a házastár-
sakat is várja, az ő felesége is ott lesz, sőt vele kell megbeszél-
nünk, hogy ki  mit  hoz az ünnepi asztalra.  Ugye te  is örülsz,
ugye elmegyünk? A férj első gondolata az volt, hogy épp most

mondta  le  barátjának  szilveszteri  meghívását,  nem  mondhat
máris ellen saját magának. Aztán percekig csendben nézte fele-
sége örömtől sugárzó arcát, és megszólalt: Én csak akkor me-
gyek el, ha már most igent mondasz a táncra való felkérésemre.

      Bíró László az MKPK családreferens püspöke


