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ÁPRILISI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
18-án (sze) 18ó-kor Tóni atya imával megnyitotta az ülést. Imá-
inkba foglaltuk a földrengés sújtotta Japánt és Equádort. „Mi
történt veled az elmúlt hónapban” körkérdést követően atya ve-
zetésével megtekintettük a plébánia felújításának a jelen állapo-
tát.  Meg  kell  állapítani,  hogy  eléggé  döcögősen  haladnak  a
munkálatok, ennek ellenére mégis biztatóak a változások, mert
az alagsorban nagyobb, tágasabb tér kezd kirajzolódni. Alagsor
aljzata teljesen ki lett cserélve. A sok kis helységet két nagy te-
rem és a tágas konyharész váltja fel. A liftaknát már kialakítot-
ták,  amelynek örültünk,  hiszen  ennek segítségével,  könnyebb
lesz az emeletek megközelítése az arra rászorultak számára is.
2016-os év vége a plébánia átadásának időpontja.
Miután visszaérkeztünk a  terembe,  folytattuk a  megbeszélést.
Szó volt a Házas Hétvégéről is, melyre Tóni atya meginvitálta a
párokat. Tulipán Ági beszámolt a plébánia gazdasági helyzeté-
ről. A beruházás miatt sok a kiadás és kevés a bevétel. Ennek az
is az oka, hogy kevesen fizették be az egyházi hozzájárulásait,
holott most nagy szükség lenne rá. A tavalyi évben több alka-
lommal ért minket viharkár, amelyet be is jelentettünk, ennek
következménye, hogy a biztosító duplájára emelte a plébánia és
a templom fizetendő biztosításának az összegét, ezzel is terhel-
ve az amúgy is nehéz gazdasági helyzetünket.
Anita a következő hitéleti feladatként felvetette az Úrnapi kör-
menethez  szükséges  (május  29.)  sátrak  felállítását,  díszítését,
őrzését és bontásának a megszervezését. A plébánia nap helyszí-
ne az Orczy kert lesz. Templom nagytakarításának várható idő-
pontjai: Advent előtt, nagyböjt előtt és Veni Sancte előtt. Hámo-
ri Gergő vállalta a pásztorjátékok betanítását.
A szót Galgóczi Gábor vette át, miszerint beszámolt a munka-
dokumentum jelenlegi állásáról. Felvetődött egy kérdőív össze-
állítás abból a célból, hogy az egyházközösségi tagok vélemé-
nye nélkülözhetetlen a templom működésének a szempontjából.
Anita,  Gyuszi  és  Miklós  vállalta  a  kérdőívek  összeállítását,
majd annak továbbítását. Jó gondolat, így a templomba járó hí-
vek is megoszthatják véleményüket, ötleteiket és gondolatukat
az eredményesebb működés érdekében. A kitöltött kérdőíveket
egy a templomban elhelyezett dobozban gyűjtenénk össze. 
Tóni atya jelezte, hogy a Bencés iskolát fogja egyházunk támo-
gatni, mert a Német utcai iskolával való együttműködési tárgya-
lások sikertelennek bizonyultak.
A gyűlés végét ismét közös imával és névnapi, ill. születésnapi
köszöntéssel zártuk. Varga Éva

EVANGELIZÁCIÓ MÁJUS 6-ÁN (p)
A templomunknál du 1-1/4 2 gyülekező ¼ 2-1/2 2 ima, ½ 2-2
imaséta Isten Igéjével  a Blaha Lujza térre, mindenki hozzon
hozzá Szentírást. A Blaha Lujza téren kipakolás 12-2 között a
téren. A program 14-19h között: Színpad, meghallgatlak sátor,
gyóntató sátor, lehetőség kreatív megszólításokra. Majd 19h-kor
összepakolás,  és  imádságos  vonulás Isten  Igéjével  vissza  a
Horváth M. térre, esetleg hosszabb útvonalon. A templomban
20-22h gyógyító imaest a Cor et Lumen Christi közösséggel.
Keresünk résztvevőket, segítőket az imádságos vonulásra:
+ Imádságos vonulás Isten Igéjével  a Józsefvárosi templomtól
a Blaha Lujza térig. du 1-1/2 2 között gyülekező és imádság, ½
2-kor indulás. Lehetőleg mindenki hozzon magával Bibliát.
+ Ugyanez visszafele is este 7-kor a Horváth M. téri templom-
ba. Az útvonal tervezés alatt. Ez lehet, hogy hosszabb úton lesz.
Az estinek még nincs felelőse, azt is keresünk. Lehetőleg papot
is szeretnénk, aki elöl visz egy nagyobb Bibliát,  valaki pedig
keresztet, vagy ikont. Mobil hangosítás is jó lenne, hogy egyön-

tetűen tudjanak énekelni a vonulók, de ez még kérdéses.
Blahára hívunk, keresünk szolgálatokra testvéreket:
Pakolásban:  A két sátor felállításához, dekorálásához további
segítőket: kb. du. 1-2ó között. Este 7ó után a pakoláshoz segítőt
Rendtartásban: A gyóntató sátor mellé egy testvért, aki figyel
a rendre. Az atyák nem mindig lesznek bent a sátorban. A szol-
gálók holmijai is itt lesznek elhelyezve. Ezen kívül is jó, ha van
egy-két testvér, aki rendezőként segít.
Háttérimában: A program alatt a közelben imádkozókat
Közvetlen evangelizációban:
+ Meghallgatlak sátorba együttérző, imádságos testvéreket
+ A színpadra a meglévők mellé: tanúságtevőt, dicsőítés vezetőt
+ Megszólító testvéreket, akik az őgyelgőkkel beszélgetnek
+ Kreativitást vállaló testvéreket, pl: a megálló buszok előtt kis 
zászlókat nyitnak szét, melyre rá van írva, Jézus él!  Monument 
emberekkel és tárgyakkal, mely elgondolkoztat. Szendvics em-
ber… Ezekhez az eszközöket is a bevállalóknak kell hoznia.
Jelentkezni lehet Bajkó Zitánál karizmatikusiroda@gmail.com  
e-mail címen és mobilon: +36 30 860 2910-os számon.
Nagy köszönettel és imáitokat kérve:            Bartha Angéla SSS

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT
Az Élő rózsafüzér  zarándoklatot  hazánkért,  Budapestért,  és  a
Budapest körül élőkért május 28-án (szo) 9 szakaszban szervez-
zük meg már tizedik alkalommal.  A budapesti Élő Rózsafüzér
Zarándoklat kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból áll, érint-
ve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális
értékeket.  Egy-egy  szakasz  kb.  20  kilométer  hosszú. Infók:
 www.elorozsafuzer.hu A végpontokon 19ó-kor misét mutat be
1. Esterházy László kanonok, esperes, plébános Máriaremetén
2. Dr. Beer Miklós püspök Fóton (Szeplőtelen Fogantatás)
3. Horváth Zoltán kanonok, esperes, plébános Kerepesen 
4. Snell György püspök Nagytétényen (Nagyboldogasszony)
5. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek Havannán (Szt. László)

Szeretettel: Dr. Boldvai József (Városmajor) 06-20-9410-731

ZARÁNDOKLAT
Megemlékezés Bódi Mária Magdolna vértanúságáról Litéren

16-án halálának 71. évfordulója alkalmából Bódi Mária Mag-
dolna boldoggá avatásáért ünnepi megemlékezést tartottak Lité-
ren. A temetőben sírjánál rózsafüzérrel kezdődött, majd Palánki
Ferenc  Debrecen-nyíregyházi  megyéspüspök,  Márfi  Gyula
veszprémi  érsek  és  Seregély  István  nyugalmazott  egri  érsek,
valamint  a  vértanú  lány  hozzátartozói  a  megemlékezés
virágainak  elhelyezése  után  imádkozva  haladtak  a  hívekkel
együtt  a  vértanúság  helyszínére,  a  litéri  iskolaudvarra.  Itt
megkoszorúzták a vértanú lány tiszteletére állított szobrot.
Az ünnepi misét  Palánki Ferenc püspök atya mutatta  be,  aki
Márfi Gyula érsekkel és Seregély István nyugalmazott egri ér-
sekkel,  valamint  a  meghívott  papokkal,  kispapokkal  együtt
imádkozott Bódi Mária Magdolna vértanú boldoggá avatásáért. 
„Abban a korban, amikor a fiatalok az élvezeteket hajszolják,
van valaki, akit oda lehet állítani példaként, hogy az odaadott
élet, a másokért való létezés az igazi boldogság – hangsúlyozta
Palánki Ferenc, aki egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia ifjúsági referense is. Bódi Magdi igenje egy életre szólt,
amely meg tudja mutatni, hogy nemet lehet mondani mindarra,
ami ezzel az igennel ellenkezik. Ő a vérét adta ezért, a nyugati-
nak nevezett világ viszont mindent megtesz azért, hogy az evan-
gélium radikalitásait könnyítse, miközben milyen sokan odaad-
ják ma is életüket a krisztusi hitért – mondta el a főpásztor.”
(Forrás :Veszprémi Főegyházmegye)
A misén koncelebráló papok soraiban plébánosunk Tóni atya is
ott volt. Hálásan köszönöm másik két társam nevében is, hogy
mi is részt vehettünk az ünnepségen.            Rodekné Marika
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ÖSSZEFOGLALÓ A HH PAPNAPRÓL
Irgalmasság évében a nap az irgalmasság jegyében zajlott.
Ferenc pápa imája és egy rövid bevezető után, Bacsmai Laci
atya Simon Béla és Julival ill. Nagy Balázs és Timivel az irgal-
masság testi  cselekedeteit  járták körbe.  Kevés elmélettel,  sok
példával mutatták meg, hogyan irgalmasok a hétköznapokban.
Irgalmasság  testi  cselekedetei:  Éhezőknek enni  adni,  szomja-
zóknak inni adni, mezíteleneket felruházni, utasoknak szállást
adni,  fogságban  levőkért  imádkozni,  betegeket  meglátogatni,
halottakat eltemetni.
Ezután Michels Tóni atya Csanády Márti Misivel az irgalmas-
ság lelki cselekedeteiről beszéltek. Szintén példákkal segítettek
abban, hogy ne távoli elmélet legyen az irgalmasság, hanem fel
tudjuk fedezni a lehetőségeket, ahol irgalmasok lehetünk.
Irgalmasság lelki cselekedetei: Bűnösöket meginteni, tudatlano-
kat tanítani, kételkedőknek tanácsot adni, szomorúakat vigasz-
talni, bántalmakat békén tűrni, ellenünk vétőknek megbocsáta-
ni, élőkért és holtakért imádkozni.
A 45 ember hol kacagva, hol meghatva hallgatta a történeteket.
A dialógus, és kiscsoportos beszélgetés után a gyöngyfűzésben
beszámoltak arról, hogy örülnek, hogy közelebb jutottak az ir-
galmasság gondolatához, és ezután könnyebben találnak lehető-
ségeket a napi dolgok között, hogy irgalmasak legyenek. Nem
kell várni addig, amíg valakit félholtra verve találunk, hogy rá-
tegyük a szamarunkra. A napot hálával telten misével zártuk.

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2016 áprilisában (II.)
Jézus  példabeszédében  (Lk  18,  9–14)  a  farizeus  önszeretete
olyan nagy, hogy önmagában csak szépet és jót lát. A bűnbánat,
a megtérés igénye fel sem merül benne. A vámos viszont bűnös-
sége tudatában Isten irgalmát kéri. Az igazán mély és őszinte
bűnbánathoz hozzá tartozik annak belátása,  hogy gyengék és
esendők vagyunk, csak saját magunkra támaszkodva eleve ku-
darcra vagyunk ítélve, de Isten irgalmában bízhatunk. A tékozló
fiú is, amikor felmérte saját nyomorúságos helyzetét,  magába
szállt és belátta, hogy csak apja segíthet rajta, hozzá kell fordul-
nia (Lk 15, 17–18). Az apa pedig várja fiát, megbocsájt neki és
visszafogadja fiának.  Isten irgalmassága nem abban nyilvánul
meg, hogy meg nem történtnek tekinti az elkövetett bűnt, ha-
nem abban, hogy mindig készen áll a bűnét őszintén megbánó-
nak megbocsátani.
Hogyan tudjátok gyerekeiteket úgy irányítani, hogy ne csak a
megsebzett önszeretet, hanem Istentől való elfordulásuk miatt
érezzenek bánatot, és így induljanak el a megjavulás útján?
Péter harmadik tagadása után megszólalt a kakas, „akkor az Úr
hátrafordult, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett
az Úr szavára, hogy azt mondta neki: »Mielőtt ma megszólal a
kakas, háromszor is megtagadsz engem.« Péter ekkor kiment, és
keservesen sírni kezdett” (Lk 22, 61–62). Isten nem mennydör-
gés  és  villámlás  közepette  parancsolta  meg  Péternek,  hogy
szálljon magába, elég volt a Jézus szavára emlékeztető kakas-
szó. Ezt a kakasszót csak Péter érthette meg; Jézus nem meg-
szégyeníteni akarta Pétert,  hanem elindítani a megtérés útján.
Isten gyengéden bánik a bűnössel, nem akarja összetörni a lel-
két, a bűnöst is  feltétel nélkül  szereti.  Isten nem türelmetlen,
éveken, évtizedeken át várja haza elkóborolt gyermekeit, anél-
kül,  hogy  éreztetné  velük  rosszallását.  Isten  irgalmas
pedagógiájáról a zsoltáros így szól: „Nem akarom az istentelen
halálát, hanem azt akarom, hogy letérjen útjáról, és éljen.”
Idézzetek fel életetekből olyan eseteket, amikor egy-egy fontos
döntésetekben meghatározó szerepet játszott egy halk, mások
által talán észre sem vett jel, egy szó, amelyről azonban tudtá-
tok, hogy Isten ezzel üzen nektek!

Isten irgalmas szeretete a legtöredelmesebb bűnbánatot, a leg-
fájdalmasabb megtérést is szívmelengető élménnyé teszi.
Este, mikor a születésnapi ünnepség után kettesben maradtak, a
legidősebb  fiú  felesége  elgondolkozva  mondta:  Csodálatos
asszony a te édesanyád! Mindig árad belőle a szeretet, az ő sze-
retetének a forrása kiapadhatatlan. Igen – vette át a szót férje –,
erre jöttem rá én is. Tudom a választ kérdésemre, hogy honnan
van benne ennyi szeretet. Isten végtelen, irgalmas szeretetével
szeret.  Mi  akkor,  amikor  karrierünk érdekében tartózkodtunk
hitünk nyilvános megvallásától, nem akartuk Istent elutasítani,
de nem mertünk ráhagyatkozni, nem bíztunk eléggé szereteté-
ben, vagyis nem szerettük igazán. Édesanyám imádságos szere-
tete értette meg velem, hogy Isten szeretete nem fogyatkozott
meg irántunk.  Anélkül,  hogy ezt  szorgalmazta  volna,  mindig
azon volt, hogy megértesse velünk: Isten hazavár, sohasem késő
magunkba szállni, és bízva Isten irgalmas szeretetében felkere-
kedni, és elindulni Feléje.    Bíró László családreferens püspök


