JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2016. február 21.

AZ ELSŐSZOMBATI MISE TEMPLOMUNKBAN
Erdő Péter bíboros 6-án 17.30-kor rózsafüzért mondott és 18 ótól elsőszombati misét celebrált templomunkban. A főpásztor a
betegek kenetét is kiszolgáltatta. Templomunk közösségéből 44
fő kérte a betegek kenetét.
A misében – a betegek világnapjához közeledve – a bíboros úr
beszédében halhattuk, hogy „a betegek kenete hitünk szerinte
valódi, teljes értékű szentség, amelyet érvényesen csakis papok
szolgáltathatnak ki, olajjal való megkenés útján (vö. Jak 5,1416). A pap imádsága kifejezi, hogy az Egyház a betegeket a
szenvedő és megdicsőült Krisztusra bízza. Az olaj pedig az olajfák hegyének misztériumát juttatja eszünkbe. Jézus ott drámai
módon szembesült azzal az úttal, amelyet az Atya mutatott neki,
a szenvedésnek, a tökéletes szeretetnek az útjával, és elfogadta
azt. A próbatételnek abban az órájában ő közvetítő, magában
hordozza, magára veszi a világ fájdalmát és szenvedését,
Istenhez szóló kiáltássá formálva azt, Isten szeme elé és az ő
kezébe helyezi, azaz valóságosan a megváltás művébe.
Manapság megszoktuk, hogy a legsúlyosabb betegek szenvedését nem látjuk. Kórházban, még a rokonoktól is távol töltik
életük legdrámaibb napjait és óráit. Pedig ha egyszerre látnánk
az egész világot, a múltat, a jelent, a jövőt, akkor az utcák látványától vagy a televízió képeitől nagyon eltérne, szinte lehengerelne minket az összkép. Térben és időben úgy látnánk, hogy
mindent szinte beborít az emberi szenvedés. Csak földi szemmel nézve úgy tűnne, mintha mindig a betegségé lenne az utolsó szó. Mert minden ember életében eljön a pillanat, amikor
már nincs földi gyógyulás. Ez az élmény pedig akár össze is
roppanthatna lelkileg nem csak minden beteget, de minden orvost, minden ápolót is, mindenkit, aki a beteg emberekért felel.
Csakhogy az olajfák hegye egy másik misztériumot is hordoz.
Ahogyan XVI. Benedek pápa mondta, „az olajfák hegye az a
hely is, ahonnan (Krisztus) felment az Atyához, tehát a megváltás helye. Az olajfák hegyének kettős misztériuma mindig aktív
az egyház szentségi olajában, a betegek kenetében”. Ez a szentség nemcsak megvigasztal és megerősít, de a betegségen túl a
végleges gyógyulás, a feltámadás felé irányítja figyelmünket.
Kérjük Isten gyógyító szeretetét a betegek számára és bőséges
áldását, erősítő, reményt adó világosságát mindazoknak, akik
gyógyulásukért, enyhülésükért fáradoznak. Ámen.” Forrás: Dr.
Erdő Péter bíboros szentmise beszédéből.
Köszönjük Bíboros Atyának, hogy jelenlétével és beszédével
lelki táplálékot szolgált közösségünk tagjainak.
Varga Éva
A KÉSZ FEBRUÁR 8-AI ÖSSZEJÖVETELÉRŐL
Vendégünk, dr. Surján László az orvostudományok kandidátusa,
az Európa Parlament volt alelnöke, „Nemzeti, regionális vagy
globális szemléletre van szükség?” címmel tartott előadást.
Előadónk VI. Pál pápa a Populorum progressio című enciklikájában, 1967-ben megfogalmazott gondolataival kezdte előadását. A világ gazdaságának az emberiséget kell szolgálnia, nem
csak néhányakat. A gyarmatbirodalmak megszűntek, de az éhezés, nyomor továbbra is sújtotta az embereket. Munkaalkalmak
teremtésére, minden ember közös cselekvésére van szükség.
A szegénységben élő emberek leghőbb vágya kitörni a nyomorból, ugyanakkor az anyagi javak gyűjtése nyomasztó anyagiasságba süllyeszthet. Egy 2016-os felmérés szerint a leggazdagabb 1%-ot kitevő embercsoport nagyobb vagyonnal rendelkezi, mint az összes többi ember.
Meddig mehet ez így tovább? Indokolt-e a türelmetlenség? Feltétlenül, hiszen nem csak az 1967-es Populorum progressio, hanem már az 1891-es Rerum novarum is foglalkozik szociális

kérdésekkel. A migráció nem új jelenség, csak a méretei, intenzitása nőtt. A migrációt gyorsítja az európai demográfiai hanyatlás, a nagy térségekre kiterjedő szegénység, a kényelmesebb
élet utáni vágy, a háborúk, a klímaváltozás, az iparszerű embercsempészet és a terrorizmus.
A migrációval kapcsolatos rövid távú feladatok az életvédelem,
a menekültek ellátása, a jogállamiság helyreállítása, a hosszabb
távú feladat egy új, igazságos pénzügyi és gazdasági rendszer
kialakítása.
Hazánk az eddigi intézkedéseivel időt tudott nyerni, helyreállította a jogszerűséget, ellátta a menekülteket, a beáramlás fékezésével csökkentette a biztonsági kockázatot. Tartós megoldás
csak az okok megszüntetésével, új gazdasági és pénzügyi rendszer kialakításával érhető el. Fontos a visegrádi együttműködés,
szükség van a lengyel-litván és magyar horvát együttműködés
erősítésére, a szomszédainkkal való személyes kapcsolatra. A
civil szomszédságpolitikát segíti a Charta XXI. mozgalom,
amelynek a kezdeményezői tudatában vannak a jövendő nemzedékek iránti felelősségüknek és annak, hogy a megoldás a kereszténység megújulása, a megtérés.
Vermes Ágota

SZENTKÚTON JÁRTUNK
2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, amely egyben a
szerzetesek világnapja, és a Megszentelt Élet (szerzetesek) Évének lezárása is volt, a Mária Rádió szervezésében Mátraverebély-Szentkúton zarándokoltunk. A buszon közösen imádkoztuk
a rózsafüzért, készülve a lelki élményre, a szentkúti búcsúra.
Elsőként megálltunk Máriabesnyő kegytemplománál, melyet
Grassalkovich Antal építette Szűz Mária tiszteletére 1760-ban.
Késő délelőtt érkeztünk meg a megújult nemzeti Mária kegyhelyünkre, Szentkútra. A kegyhely őrei a ferencesek. Szentkút –
Szent László királyunk lovának patanyomán a sziklából víz fakadt. E forrásnál jelent meg a Szűzanya 1901 körül először egy
néma kisfiúnak, aki a találkozás után beszélni kezdett. A forrás
vízéhez csodás gyógyulások kötődnek mind a mai napig. 2006.
Nagyboldogasszony ünnepén nyilvánította Erdő Péter bíboros
úr nemzeti kegyhellyé Szentkutat.
A 11 órakor kezdődött az ünnepi mise, melynek főcelebránsa
Majnek Antal munkácsi püspök. A szabadtéri oltárnál a gyertyák megszentelése történt, majd égő gyertyákkal vonult be a
körmenet a templomba a papság, szerzetesek és szerzetesnővérek vezetésével, az itt is felállított szent kapun át. Az irgalmasság szent kapuján való áthaladástól megkapjuk azt a lehetőséget, hogy Krisztus útjára lépjünk, őt kövessük. Isten irántunk
való irgalmasságát nekünk is tovább kell adni a megbocsájtó,
kiengesztelő szeretettel átitatott tetteinkkel embertársainknak.
Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteivel e szentévben elsősorban a szegények, elesettek, a rászorultak felé kell fordulnunk. A
mise után résztvehettünk a szerzetesek fogadalom megújításán
és együtt imádkozhattunk velük, ill. elsétálhattunk a forráshoz,
megtekinthettük a lourdesi barlangot, keresztutat, s megcsodálhattuk a teljesen megújult kegyhely szépségét. Isten kiáramló
kegyelmével megerősödött lélekkel indultunk hazafelé.
Gyöngyösön még egy élményben volt részünk. Megtekinthettük
az Alsóvárosi Ferences templomot, kolostort.
Hazafelé hálatelten mondtunk köszönetet Istennek az utunkért.
Szeretettel: Rodek Mária - Alexi Erzsébet
„EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT!”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt működő Karitatív
Tanács kezdeményezésére, az ökumenikus imahéthez kapcsolódóan január 22-23-án, az egyházi, szeretetszolgálati és civil segélyszervezetek – a nagyobb élelmiszer-áruházláncokkal történt
egyeztetés szerint – perselyes gyűjtést szerveztek, melynek célja a kárpátaljai, valamint azontúli segítségnyújtás támogatása.

A lakossági pénzadományok gyűjtésére 22-23-án (p-szo) 1018ó között került sor. A templomunk karitász csoportja is csatlakozott az akcióhoz, a József krt. 84.sz. alatti CBA-Príma üzletében való gyűjtéssel. A kihelyezett gyűjtőpersely mellett 2 fő végezte szolgálatát, 22-én (p) Kerékgyártóné, Cecília és Dr. Alex
Erzsébet, 23-án (szo) Dr. Alex Erzsébet, Bodoni György és Varga Éva önkénteseink várták az adakozni szándékozó embertársainkat. Isten áldja az önkénteseket és köszönjük az áldozatos
munkájukat! Külön szeretnénk hálánkat kifejezni Kerékgyártóni
Ceciliának, Dr. Alex Erzsikének és Csirszka Jánosnak az idősekért tett áldozatos szolgálatért. Jó látni az összejöveteleken részvevő idősek törődéssel teli boldog arcát. Köszönjük!
V.É.

ZARÁNDOKLAT Olaszországba-Olasz szentek nyomában
Időpont: 2016. június 27 – július 3. (7 nap / 6 éjszaka), Szállás: hotel*****, 2-3 ágyas szobák fürdőszobával, Ellátás: reggeli, Szolgáltatás: csoportkísérő – idegenvezetés, Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal, Indulás: 04:00 óra Budapest, Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló Lelkivezető:
Michels Antal atya, a részletes program a hirdetőtáblán!
Részvételi díj: 118 900 Ft/fő, benne a buszos utazás költsége, a
6 éjszaka szállást reggelivel, s a csoportkísérő-idegenvezetést. A
részvételi díj nem tartalmazza a belépőjegyek, az idegenforgalmi adó és a behajtási engedélyek ára (25 Euró/fő). Előfoglalási
kedvezménnyel: 115 300 Ft/fő (március 31-ig) Törzsutas kedvezménnyel: 113 000 Ft/fő (május 27-ig). Vacsora felár:
15 000 Ft/fő (6 db. Vacsora), Egyágyas felár: 25 000 Ft/fő. A
kedvezmények igénybevételének feltételeiről Utasbiztosítás:
Külön fizetendő (baleset, betegség, poggyász), amely az utazáson való részvétel feltétele. Az irodánk által ajánlott csoportos
utasbiztosítás: 3850Ft/fő. Jelentkezni templomunkban vagy a
Misszió Tours Utazási Irodában. Elérhetőség: 0620 5653258
(Ügyfélfogadás 10-16ó között) Weblap: www.missziotours.hu

