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BEMUTATKOZÁSOK
1. Nagyböjti triduumot tartja Molnár János atya.
A kárpátaljai Munkácson születtem 1979-ben. Szüleim egyszerű
munkás életet élő emberek voltam. Apám Beregrákosról, egy
Munkács mellőli községből származik. Szülővárosomban jártam középiskolába és ott is érettségiztem. A város magyar iskolájában végeztem tanulmányaimat. Az otthoni tanulmányok befejezése után egyházmegyénk megyéspüspöke a gyulafehérvári
szemináriumba küldött teológiai tanulmányaim végzésére.
2003-ban szentelt pappá Majnek Antal püspök a munkácsi székesegyházban. Szentelésem után első kinevezésemet az ungvári
plébániára kaptam. Ott szolgáltam káplánként három éven keresztül Mészáros Domonkos Atya mellett. Közben Korláthelmec lelkipásztori ellátását is rám bízta a püspök. Ott indítottuk
el virágvasárnaponként azt az egyházmegyei keresztutat, melynek hagyománya ma is élő egyházmegyénkben. Ebben az időben további tanulmányokat folytattam Budapesten a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudomány karán. 2006ban a Püspök atya ungvári plébánosnak nevezett ki. További
nyolc évet töltöttem Ungváron. Onnan 2014-ben kerültem Beregszászra. Jelenleg Beregszász és négy falu lelkipásztori ellátása van rám bízva. Ezen kívül a magyar hívek püspöki helynökeként egyházmegyénk magyar plébániáiért is dolgozom.
2.Csokonay Anna gyakornok volt a vendégünk a héten.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanulója vagyok.
Pécelen lakom, az ottani egyházközségben teljesítek – főleg
énekes – szolgálatot, valamint szintén helyben, a Jézus Szíve
Társasága Idősek Otthonában dolgozom foglalkoztatóként. Az
idén fogok végezni Lelkipásztori munkatárs szakon, melyhez
gyakorlat elvégzésére iskolánk erre a plébániára irányított.
Izgalommal vártam, hogy milyen lesz bekapcsolódni egy másik,
kialakult egyházközösség életébe, de sokkal többet kaptam,
mint amire számítottam. Különleges volt számomra részt venni
a lelkigyakorlaton Teréz anya nővéreivel és a fedélnélküliekkel,
megismerni a környezetet és bepillantást nyerni a hittanórákba,
valamint külön tanulságosak voltak az esti szentmise utáni
programok. Rengeteg segítséget, ötletet és biztatást kaptam,
amit a későbbiekben Isten dicsőségére, az Ő akarata szerint kamatoztathatok majd tanulmányaim és életem során.
Bár egyenként nem is tudnám kiemelni, de mindenkinek köszönöm kedvességét és nyitottságát, amellyel fogadtak. Isten áldását kívánom valamennyiükre.
A KÉSZ MÁRCIUSI ÖSSZEJÖVETELÉRŐL
Vendégünk, Kőrösiné Dr. Merkl Hilda az ELTE BTK Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke adjunktusa, a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium alapító igazgatója, a Budakeszi
Széchenyi Baráti Kör alapító elnöke, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja „Magyarország pillanatai igen drágák. Közoktatásból köznevelés.” címmel tartott előadást március 7-én.
Előadónk felvázolta az elmúlt évek munkáját a köznevelési törvény előkészítése érdekében. A köznevelés a teljes emberrel kíván foglalkozni, értelmi, testi, érzelmi, akarati, szociális vonatkozásaival és összefüggéseivel.
A kormányzat célja a teljes rendszer átalakítása, melynek lépései a törvényalkotás, tartalmi szabályozás, érettségi és felvételi
rendszer szabályozása, állami intézményfenntartás, egyházi és
magániskolák helyzetének szabályozása, pedagóguspolitika (tanárképzés, életpályamodell bevezetése)
A nemzeti köznevelésről szóló törvény az embert állítja középpontba, a gyermek, a pedagógus és a szülő jogait és kötelezettségeit. A törvény keresztény szellemű, hangsúlyozza a magyar

és európai értékeket és a család, mint alapsejt fontosságát. A
törvény új elmei kötelező óvodáztatás 3 éves kortól, hit- és erkölcstan oktatás, közösségi szolgálat (50 óra teljesítése a feltétele az érettségihez), mindennapos testnevelés, művészeti nevelés,
egész napos nyitva tartás, tankötelezettség korhatára 16 év.
A tananyag tartalmi szabályozását a NAT 2012 foglalja össze,
ennek alapján készülnek az egyes iskolákban a kerettantervek.
A 2012-ben alapított Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
közszolgálatot lát el, feladata a köznevelési intézmények tevékenységének irányítása, ellenőrzése. 5000 intézményt működtet, 120 ezer pedagógusnak a munkáltatója.
A KLIK működése során sok hiba merült fel az elmúlt időszakban (vezetők, munkatársak kiválasztása, közbülső irányítási
szintek hiánya), ezek kijavításán dolgoznak. A KLIK szerkezeti
átalakítása is megtörtént.
Előadónk beszélt a Nemzeti Pedagógus Karról, ami történelmi
lehetőség a pedagógusok számára. Türelemre van szükség a kidolgozott rendszer kipróbálásához, amelynek cselekvően, szenvedően és reménnyel kell segítenie a köznevelés ügyét.
Tudatában kell lennünk annak is, hogy a globalizáció, a „szabadság diktatúrájának” hirdetése, a média, a kampányok a keresztény szellemű köznevelés ellen dolgoznak.
Vendégünk Hamvas Béla szavaival fejezte be előadását: „Ezer
évre kell cselekedni!”
Vermes Ágota

NŐI ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP
„Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be!”
A józsefvárosi ökumenikus közösség évről évre megrendezi a
Női Ökumenikus Világimanapot, melynek házigazdái idén mi,
evangélikusok lehettünk. 6-án (v) délután hét gyülekezet nőtestvérei szolgáltak az alkalmon.
Igyekeztünk a rendezvényt a kubai üzenettel összhangban gyerekbaráttá tenni, így a templom padlóján megjelenítettük a Karib-tengerben Kuba szigetét, amit a gyerekek kidíszíthettek. Ezalatt a felnőttek előadást hallgattak Kubáról. Az UNICEF egyik
munkatársa, gyülekezetünk tagja, Kovács Júlia mesélt a gyermekek helyzetéről a világban, Moldovánné Vass Szilvia rómaikatolikus anyaként arról beszélt, hogy milyen kisgyermekes
családként bekapcsolódni egy gyülekezet életébe. Szélné Sebor
Lilla református lelkipásztor a gyermekek evangéliuma alapján
osztotta meg velünk Isten üzenetét arról, hogy a gyermekek
helyzetére jó helyen, Jézusnál kerestek megoldást az anyák, de
a tanítványok nem segítették őket ebben. Isten őrizzen minket
attól, hogy mi ilyen visszataszító tanítványok legyünk.
A kubai ételekből álló szeretetvendégség előtt, a testvérek liliomszirmokon fogalmazhatták meg titkos kéréseiket a szabadító
Isten felé, mint ahogy a kubai szabadságharcosoknak is virágszirmokon küldtek titkos üzenetet az asszonyok. Ilyen imádságok fogalmazódtak meg: „Atyám, a lányom és a férjem megtéréséért kérlek! Legyenek ők is a Te gyermekeid!” „Ne legyen
éhező, bántalmazott gyermek!” „Hittanos kis tanítványaim, legyenek Jézus tanítványai!” „A tanulási és magatartási nehézségekkel élő gyermekek kapjanak helyzetüknek megfelelő segítséget, fejlesztést. Legyenek közösségi programok gyermekeink
részére!” „Józsefvárosban ne szereljék le télire a játszóterekről
a hintákat” „Add, hogy elindulhasson a gyülekezetben az istentisztelettel párhuzamos gyermekfoglakozás!”
Románné B.Márta

AZ ÉLET IGÉJE – 2016. március
„Közel van már hozzátok az Isten országa.” (Lk 11,20)
Erre vártak Jézus korában a zsidók. Ő pedig amint járni kezdte
a falvakat és városokat, ezt hirdette: „Közel van hozzátok az Isten országa!” (Lk 10,9) És közvetlenül utána: „Közel van már
hozzátok az Isten országa.” „Az Isten országa közöttetek van!”

(Lk 17,21) Jézus személyében maga Isten jött el a népéhez, határozottan és nagy erővel újra kezébe vette a történelmet, hogy a
cél felé irányítsa. Csodái ennek jelei voltak.
Abban az evangéliumi részben, ahonnan az élet igéjét vettük,
Jézus épp meggyógyított egy némát, megszabadította az ördögtől, aki megszállva tartotta. Ez a bizonyíték, hogy azért jött,
hogy legyőzze a rosszat, mindenféle rosszat, és végül helyreállítsa Isten országát.
Ez a helymeghatározás, „Isten országa”, a zsidó nép szóhasználatában Isten működését jelentette, aki Izrael érdekében cselekszik, megszabadítja a szolgaság minden formájától, minden
rossztól, igazságra és békére vezeti, valamint elárasztja örömmel és minden jóval. Jézuson keresztül olyan Istent látunk, aki
irgalmas „atya”, tele szeretettel és együttérzéssel, ismeri minden
gyermekének szenvedését, és tudja, mire van szükségük.
Nekünk is meg kell hallanunk, amit Jézus hirdet:
„Közel van már hozzátok az Isten országa.”
Ha szétnézünk, sokszor az a benyomásunk, hogy a világban a
rossz uralkodik, hogy az erőszak és a korrupció kerekedik felül.
Ellenséges erők kerítenek hatalmukba, erőnkets tragédiák,
valamint a migráció, a gazdasági és pénzügyi válság láttán. Erre
is érvényes, amit Jézus hirdet: azt kéri, higgyük el, hogy már
most is győzelmet arat a rossz fölött, és létrehoz egy új világot.
26 évvel ezelőtt épp márciusban beszélt Chiara Lubich sok ezer
fiatalhoz, és rájuk bízta álmát: „Tegyük jobbá a világot, szinte
olyanná, mint egy család, akik mind egyetlen közös és szolidáris haza, az egyesült világ gyermekei.” Ez akkor is utópiának
tűnt. És azért, hogy az álom valóra váljon, azt kérte tőlük, éljenek kölcsönös szeretetben, mert biztos volt benne, „így maga
Jézus lesz közöttünk, a Mindenható. És tőle mindent remélhetünk.” - Igen, Jézus az Isten országa.
Mi tehát a mi feladatunk? Tegyünk meg mindent azért, hogy
mindig közöttünk legyen. És így folytatta Chiara: „Akkor Jézus
maga működik majd az országotokban, mert bizonyos értelemben visszatér a világba, mindenhová, ahol éltek, és jelenvalóvá
teszitek őt kölcsönös szeretetetek, az egységetek által. Megvilágosít majd titeket, hogy mit kell tennetek, vezet és támogat,
erőt, tüzet és örömöt ad. Általa egyetértésre jut majd a világ körülöttetek, és szertefoszlik minden megosztottság. (…) Legyen
szeretet közöttetek és vessétek el a szeretet magját a föld minden sarkában az emberek, a csoportok, a nemzetek szívébe minden eszközzel, hogy elárassza a világot és megvalósuljon az a
szeretetáradat, amiről időnként beszélünk. Ti is járuljatok hozzá, hogy megvalósuljon a szeretet civilizációja, amelyre mindenki vár. Erre kaptatok meghívást. És nagy dolgokat fogtok
látni.”
Fabio Ciardi

