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KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREK!
A templom, s plébánia fenntartása, működtetése, állagmegóvása
és renoválása a hívek támogatásával történik. Ezért köszönjük
azoknak, akik 2015-ben áldozatos imádságot, kétkezi munkát,
pénzt (egyházi hozzájárulást, önkéntes adományt) ajánlottak fel.
Kérjük, 2016-ban is segítsék az egyházközség működését az
egyházi hozzájárulásukkal és önként ajánlott adományokkal. A
keresettel rendelkezők évi nettó keresetének 1%-val járuljon hozzá egyházközségének működéséhez, fenntartásához.
A forintban kifejeződő értéknek változnia kell, mert ha valakinek a jövedelme tíz év alatt 6.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra emelkedett, akkor az egyházi hozzájárulása is tízszeresére emelkedik.
– Miért van erre szükség? Ahogy a család kiadásai, úgy az egyházközség kiadásai (villany, gáz, víz, csatorna, irodai költségek,
javítási anyagok, egyéb szolgáltatások és személyi illetmények)
a tízszeresüknél magasabbra emelkedtek az elmúlt években. Ha
sokan elhanyagolják az egyházi hozzájárulás befizetését (mondjuk feledékenységből), vagy éveken át nem változtatnak rajta,
akkor ez mit eredményez? Anyagi értelemben csőd közeli állapotba juttatják saját egyházközségüket. Vagyis vissza kell fogni
az energiafogyasztást (nem fűtjük a templomot), elhalasztjuk az
amúgy szükséges felújításokat, nem szerzünk be eszközöket.
Sajnos itt érhető tetten a mi felelősségünk: a lelkipásztorok felelőssége, ha ezt nem magyarázzák meg világosan, és a híveké, de
csak akkor, ha megértették a probléma lényegét, de mégsem segítettek annak megoldásában.
Hogyan számítsuk ki a saját egyházi hozzájárulásunkat? (a táblázat nyújt segítséget a számításokban) Vegyünk egy példát: egy
személy havi nettó jövedelme 30.000 Ft. Ezt az összeget meg
kell szorozni 12-vel (a hónapok száma), és el kell osztani 100zal. A kapott összeg az éves egyházi hozzájárulás mértéke.
Ha mindenki lelkiismeretesen az éves nettó jövedelmének 1%át fizetné be, akkor mindahányan azonos mértékben vállalnánk
részt az egyházközség fenntartásában.
Akinek gondot okoz a hozzájárulás egy összegben történő befizetése, kérhet részlet-fizetést is. Amennyiben valaki úgy érzi,
hogy jövedelme nem engedi meg azt sem, hogy az 1 %-ot részletekben fizesse, az egyházközségi képviselő testület döntése
értelmében lehetősége van a befizetési minimumot választani,
ami 6.000,- forint egy évre személyenként.
Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni készpénzben a hivatali
időben, sekrestyében, indíthatnak rendszeres átutalást bankjukból. Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket. A
plébánia számlaszámai CIB számlaszám: 1070137968585167-51100005, OTP számlaszám: 11708001-22210537
KÉSZ-en vagyunk
A Keresztény Értelmiségiek szövetsége fontosnak tartja, hogy a
felelősen gondolkodó értelmiség hallassa hangját, adjon értékelést a mai valóságról és mutasson utat. Az idők jelei kiadvány
szerzői tudják, hogy csak a jövőért felelősen érző polgárok
együttes szellemi erőfeszítése hozhatja meg a sikert. Kis józsefvárosi közösségünk ehhez csatlakozva tartott eszmecserét, próbálta javaslataival támogatni a közgondolkodást és jobbító szándékú javaslatait megfogalmazni. A kiadvány tíz fejezetéhez fűzött vélemények közül néhányat emelek ki. Létünk, fennmaradásunk egyik alapja a nemzetpolitika, melynek irányait jónak
tarjuk, ragaszkodunk az EU alapokmányaiban rögzített elvekhez, az EU nemzet államok szövetsége. A nemzet tudat erősítése az állam szerepe alapvető, de a civil szféra kezdeményező,
korrigáló szerepe és ellenőrző szerepe nem korlátozható. Az élet
minden területén jobban kell támaszkodni a helyi közösségekre
és ezek hasznos tevékenységét az államnak támogatni kell. Az
integráció kérdésében a nemzeti integráció követelménye élvezzen elsőbbséget a migrációval szemben, s a már létező jó mód-

szereket országszerte alkalmazni kell állami támogatással. A
társadalom alapsejtjei a családok, melynek jelenlegi állapotáról
a szerző által adott látlelet tökéletes. A helyzet javításához született több javaslat, így az iskolai oktatásba kerüljön be a házaséletre nevelés - önismereti kérdések, mások tisztelete, elfogadása, felelősség vállalása, a szülői feladatok tisztázása, elsősorban
az édesapák hagyományos feladatainak erősítése -, vegyék át az
egyház által alkalmazott és jól bevált módszereket- jegyes oktatás –, pozitív példák bemutatása média segítségével, de nem
kampányszerűen. Beszélgettünk az idősgondozásról, oktatásról,
a média szerepéről, az utóbbit sok kritika érte. A globalizáció
kérdéskörben kiemelten fontosnak tartjuk a Visegrádi Együttműködést, a szomszéd országok lakóival a jó kapcsolatok kiépítését, s javasoltuk nyelvük oktatását is szélesebb körben. Az
idők jelei kiadvány elérhető: www.keesz.hu, www.jelujsag.hu
Péchy Mária
AZ UTAT ÉS AZ URAT KERESSÜK (V.)
8. Testvér-plébániai kapcsolat(ok) tartalommal való megtöltése, e kör bővítése: Jelenleg egy ilyen kapcsolatunk van, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközséggel, azaz a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániával kötöttünk ilyen megállapodást 2015-ben. Ez az együttműködés még gyerekcipőkben jár.
A Képviselőtestület úgy véli, hogy ezt a meglévő kapcsolatot
erősíteni kellene kölcsönös látogatásokkal, közös lelkigyakorlattal, együttes zarándoklatokkal, információcserével esetleg
egymás honlapján való megjelenéssel. Ezek tapasztalatai alapján lehet a későbbiek során dönteni e kör esetleges bővítéséről.
Vállalások:
9. Az ökumené helyzete: Az ökumené (törekvés a keresztények
egységére) iránti igény a szekularizáció, globalizáció, keresztényüldözés és az iszlám térhódítása miatt az utóbbi időben a
legfelső egyházi körökben is egyre nagyobb hangsúlyt kap.
Ökumenikus megmozdulások kerületünkben évek óta vannak
(imahetek, imanapok, bibliaolvasások, stb.), de ezeket Egyházközségünkből csak kevesen és nem rendszeresen látogatják. Ennek egyik oka a már korábban részletezett sokirányú
programkínálat (lásd 3. pont), de az ismerethiány is.
Szükségesnek látszik, hogy a hívekkel megismertessük az egyházszakadás(ok) hátterét, az ökumené történetét, valamint a
(történelmi) keresztény egyházak tanításának egyezőségeit és
eltéréseit. Szükséges lenne továbbá egy ökumené-felelős kiválasztására, akinek első feladata talán az lehetne, hogy felmérje:
van-e igény a kerületi ökumenizmus többi résztvevőjénél az
előbbiekben vázolt ismeretbővítésre.
Jó lenne, ha az Egyházközség meghatározó személyiségei (képviselőtestületi tagok, közösségek vezetői) példát mutatnának az
ökumenikus rendezvényeken való megjelenés terén.Vállalások:
10. Közösségépítés: Egy egyházközségben a hitélet
lehetőségének biztosítása mellett ez a legfontosabb feladat. Célszerű ezért – a teljesség igénye nélkül – felsorolni annak általánosan elfogadott eszközeit: személyes megszólítás – Harangszó
– e-mail értesítés – szórólapok, plakátok – közösségi portálok –
közös bibliaolvasás – templom előtti beszélgetések – részvétel
programokon – a közösségek nyitott programjai – feladatvégzés
(feladatadás, feladatvállalás, beszámolás) – játszóház –
színjátszás – énekkar – filmklub – plébániai nap – zarándoklat –
sportrendezvény
–
kiállítás-,
hangversenyés/vagy
színházlátogatás – természetjárás
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2016 áprilisában (I.)
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és
mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
Hálát adok a jó Istennek, hogy megérhettem ezt a napot –
mondta a kilencvenéves nagymama születésnapján gyermekei,
unokái és dédunokái körében –, hogy itt vagytok körülöttem.
Most ajándékokkal halmoztok el, köszönöm nektek, mindegyi-

kőtöknek külön-külön! Ebből is látom, hogy szerettek engem.
Minden nap imádkozom mindegyikőtökért külön-külön, mert
nagyon szeretlek titeket. Tudjátok, Isten végtelenül jó; attól függetlenül nagyon szeret titeket, hogy ti mikor, mit gondoltok Róla. Én pedig azért imádkozom, hogy ti is mindig szeressétek Őt,
akármi történik veletek, mert csak így lehettek boldogok. A
nagymama itt könnyekben tört ki. A szobában percekig meghatott csönd volt. A legnagyobb fiú, maga is nagyapa, aki vallásos
neveltetése ellenére karrierje érdekében nem kötött egyházi házasságot, gyerekeit se kereszteltette meg, ugyancsak könnyeivel
küszködve törte meg a csendet: Édesanyám, honnan van benned
ennyi szeretet?
Élete során mindenki követ el bűnöket. Sokan sokszor esnek
bűnbe, kevesen kevésszer. Még Péter is vétkezett, mikor – mai
szóval – elhatárolta magát az Úrtól! Hátat fordított az Úrnak, ő,
aki szem- és fültanúja volt sok csodájának, aki ott volt Vele a
Tábor hegyén, aki hallotta a valaha is elhangzott legfenségesebb
tanítást. Azt mondja, hogy nem is ismeri, amikor ajkán talán
még meg sem száradt az átváltoztatott bor egy cseppje! Hányan,
hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy vélt vagy kilátásba helyezett előnyökért elfordulunk az Úrtól, letérünk követésének
útjáról, nem az Ő tanítványához méltóan viselkedünk!
A vétkezőben előbb-utóbb megszólal a lelkiismeret, felébred a
bűntudat. Sajnálni kezdi, hogy úgy viselkedett, ahogy nem kellett volna; saját magához nem illően cselekedett. Megbánja azt,
amit tett, és elhatározza, hogy hasonló esetben nem így fog eljárni. Sajnálkozik, sajnálja azt, ami megtörtént, sajnálja önmagát, sajnálja, hogy nem felelt meg a saját magával szemben támasztott ideálnak. Jó és örvendetes, ha valaki belátja, hogy hibázott, és a továbbiakban el akarja kerülni a hasonló hibát. Ez a
fajta bánat azonban nem igazi bűnbánat, sokkal inkább megsebzett önszeretet. A vétkest az bántja, hogy gyenge volt, csalódnia
kellett önmagában. Júdás árulása után rádöbbent, hogy nagyon
nagy bűnt követett el, hogy a kapott harminc ezüst éppúgy nem
ér semmit, mint ő maga. Megveti saját magát, önszeretete öngyűlöletbe csap át. Eldobja életét, mintegy leselejtezi önmagát.
Idézzetek fel olyan eseteket ismerőseitek, barátaitok köréből, amelyekben valaki vállalta hibájának, bűnének következményeit, és őszintén igyekezett jóvátenni az okozott kárt!
Hogyan tudjátok segíteni a kölcsönös el- és befogadást olyan
esetben, amikor valaki egészségi, vagy egyéb állapotának
megromlása miatt érez bűntudatot, és hajlamos magát értéktelennek tekinteni? (folyt. köv.)
Bíró László püspök

