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FELHÍVÁS
Magyar  Katolikus  Egyház  idén  is  segíti  az  adózók
tájékozódását az 1%-os kampány során. A Szeretettel a
szeretetért! honlapon keresztül felhívja a figyelmet, hogy
a legkisebb, akár a nulla összegről szóló rendelkezés is
értékes.
Kérjük,  abban  az  esetben  is  tegye  meg  felajánlását  a
Magyar  Katolikus  Egyháznak,  ha  személyi
jövedelemadója bizonyos kedvezmények (például családi
adókedvezmény)  miatt  nulla  forint.  Az  állam ugyanis  a
felajánlók  számánál  ezeket  a  rendelkezéseket  is
figyelembe veszi.  Az  egyházaknak biztosított  kiegészítő
támogatás  felosztása  ugyanis  a  rendelkezők  száma
alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás
is beleszámít.
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát
adója  egyházi  1%-ával,  hogy  minél  több  helyen
nyújthassunk  segítséget!  Technikai  szám:  0011
Szeretettel: MKPK Sajtószolgálat

PÜNKÖSDVÁRÓ NÖVENDÉKHANGVERSENY
Zeneiskola koncertje templomunkban 10-én (k) 17.30-kor!

1.Leo Delibes: O salutaris hostia, Bepo di Marzi: Ave Maria
Tanárok, növendékek kamarakórusa, orgona: Pánczél Kristóf

2.Händel: Rondinella        Dávid Kamilla Stefánia - oboa
3.Goltermann: Nocturne   Lakatos Natália - cselló
4.Fauré: Álom után           Katona Éva - ének
5.Händel: Vízizene – Menüett, Bourrée 
              Vámosi Franciska, Dittrich Rebeka - oboaduó
6.J.S. Bach: d-moll Partita-Allemande  Székely Anna- hegedű
7.J.S. Bach: A jászolnál    Glattfelder Hanna – ének
8.Beethoven: Szonatina    Gyulai Csongor - klarinét
9.Brahms: Apáca, Zempléni: Magyar népdalok  Bognár Csenge,
     Vadász Fanni, Újj Misa, Varsóczi Kristóf - fuvola-quartett
10.Leonard Call: Andante, Rondo
        Földvári Tamás, Olexo Gergely, Székely Regő - gitártrió
11.Bartók: Három csíkmegyei népdal Bodó József - fuvola
12.Vivaldi: Glória- részletek      Bp-i Énekes Iskola növendékei
Tanárok:  Munia  Zoltán,  Kellerné  Gergely  Katalin,  Pánczél
Kristóf, Rácz Rita, Szász Józsefné, Sólyomi Pál, Illyés Zsuzsa,
Török Tibor, Sebestyén Gábor, Balogh Katalin. Veres Angelika
Barbara.  Zongorán kísér: Balogné Vígh Mariann, Bokor Ildi-
kó, Hosmann Erzsébet, Gellén Gábor, dr. Mezei János, Pánczél
Kristóf, Sólyomi Pál

„MÍG OLYANOK NEM LESZTEK…”
„Egy Könyv” című sorozatunk következő alkalmán a pár héttel
ezelőtt megjelent Kedves Ferenc pápa! című – névleg gyerme-
keknek szóló, valójában azonban felnőttek számára is éppolyan
érdekes és értékes – könyvről lesz szó, vendégünk pedig Tábo-
ri Kálmán, a Jezsuita Kiadó ügyvezetője lesz.
„A gyerekeknek is vannak nagy kérdéseik. Mi az, hogy! Van köz-
tük vicces és komoly, de olyan is, amelytől elszorul a szívünk. S
vajon mit feleljünk rájuk? A Kedves Ferenc pápa! című könyv-
ben a Szentatya 30 olyan levélre válaszol, amelyet gyerekek ír-
tak neki a világ minden tájáról. Mondataiból derűs őszinteség
sugárzik, amely a kötet elolvasása után is sokáig elkíséri az ol-
vasót. Ferenc pápa első gyerekkönyve fényt áraszt és lelkesít:
üzenete örök érvényű, kicsik-nagyok számára egyaránt.”
A beszélgetés  után  ezt  a  kötetet  és  a  Jezsuita  Kiadó néhány
(újabb) kiadványát 20% kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Időpont, helyszín: május 12-én (cs) 18ó, a hittanteremben.

SÉTA AZ ÉLETÉRT
Június 4-én 14-17ó-ig budai Tabántól a pesti Városligetig

Kedves  Barátaink!  Ebben  az  évben menetelünk  hatodszor a
magzati élet, s egyben az emberi élet szeretetéért, védelméért,
tiszteletben tartásáért.
Azért is menetelünk, hogy kifejezzük hálánkat életünkért, amit
élhetünk.  Hálásak  vagyunk  Istennek,  aki  megformált  anyánk
méhében és édesanyánknak, aki vállalta a világrahozatalunkat.
Sok megfogant embertársunk nem születhetett meg (6,5 millió).
Most őrájuk emlékezünk az 1956. június 4-én szovjet nyomás-
ra,  minisztertanácsi  rendelet  által  kihirdetett abortusz-legalizá-
ció évfordulóján.
Egyúttal fel szeretnénk hívni a társadalom figyelmét az ismeret-
terjesztés, a szexuális felvilágosítás és a prevenció szükségessé-
gére, mert az ország egészséges jövője a cél.
Kérünk, hogy támogasd az életvédő mozgalmunkat!
Ha személyesen részt tudsz venni a sétán, akkor hozhatsz zász-
lót,  táblát,  vagy az  életet  jelképező virágot.  "Séta  az  életért"
feliratú sapkákat ,60 db luftballont  mi adunk a helyszínen.
Az életvédő civil szervezetek nevében köszönettel a szervező:

Görgey Zsuzsa, a Magyarok Európában Egyesület vezetője

KIRÁNDULÁS GYŐRBE
Április utolsó szombatján a KÉSZ józsefvárosi csoportja Győr-
ben járt. Szerencsénk volt, hogy a korábbi napok hideg időjárá-
sa után napsütés, kellemes hőmérséklet kísért minket egész nap.
Győr a folyók városa, itt ömlik a Dunába a Rába és a Rábca,
programunk során újra és újra tapasztaltuk és élvezhettük, hogy
mennyire szerves részei a folyók a városnak. Láttuk Győr szige-
tét, aminek a partját a közelmúltban építették ki árvízvédelmi
szempontok szerint. Győr műemlékekben igen gazdag belváro-
sa a 16. században épült városfalakon belül található.
A délelőtti városnézést a városházánál kezdtük, majd a Győri
Nemzeti Színház mellett elhaladva megnéztük a Batthyány té-
ren álló Honfoglalási emlékművet. Sétánk során voltunk a Szent
Ignác-templomban, a Karmelita templomban, a Káptalan-dom-
bon a püspöki palotával szemben található székesegyházban. A
székesegyház mellékhajójából nyílik az a kápolna, amelynek ol-
tárán áll Szent László király hermája és vele szemben Apor Vil-
mos püspök szarkofágja. Láttuk a néhány éve felújított Frigy-
láda-emlékművet, a Kreszta-házat, ahol Kovács Margit kerami-
kusművész állandó kiállítása kapott helyet és a régi városházát.
A Mosoni Dunán egy hajóban kialakított vendéglőben ebédel-
tünk, majd remek kávé, fagylalt következett, s hazautazás előtt
még maradt idő további gyönyörködésre az utcákon, tereken.
Köszönjük Péchy Marinak a fáradozását, figyelmességét, ami-
vel ezt a szép napot megszervezte nekünk. Vermes Ágó

AZ ÉLET IGÉJE – 2016. május
„Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten
lesz velük.” (Jel 21,3)
Isten vágya mindig is az volt, hogy velünk, az ő népével lakjon.
A Biblia első oldalai is ezt bizonyítják: Isten leszáll az égből,
Ádámmal és Évával a kertben sétál és beszélget. Vajon nem ép-
pen ezért teremtett bennünket? Aki szeret, vajon nem arra vá-
gyik, hogy együtt legyen azzal, akit szeret? A Jelenések könyve
Isten  tervét  fürkészi  a  történelemről,  és  bizonyossággal  írja,
hogy Isten vágya teljes mértékben meg fog valósulni.
Már közöttünk lakik, mióta eljött Jézus, az Emmánuel, a „Ve-
lünk az Isten”. Jézus feltámadása óta pedig a jelenléte nincs tér-
hez és időhöz kötve, hanem kiterjed az egész világra. Jézus óta
egy sok népből álló, valóban rendkívüli emberi közösség kez-
dett  felépülni.  Isten  nemcsak  lelkünkben,  családunkban,  né-
pünkben akar élni, hanem az összes nép között, akik meghívást
kaptak, hogy egyetlen népet alkossanak. Egyébként a jelenlegi

http://szeretettelaszeretetert.hu/
http://szeretettelaszeretetert.hu/


népvándorlás miatt átalakul a nép fogalma is. A népesség több
országban is immár sok népből áll.
Bőrszínünk, kultúránk és vallásunk szerint is nagyon különbö-
zőek vagyunk. Gyakran bizalmatlanul, gyanakvással és félelem-
mel tekintünk egymásra. Háborút folytatunk egymás ellen. Pe-
dig Isten atyja mindnyájunknak, mindannyiunkat szeret együtt
és külön-külön is. Ő nem egyetlen néppel akar lakni – „termé-
szetesen a miénkkel”, ahogy azt gondolnánk –, és elfeledkezni a
többiről. Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, egy család.
Az ehavi életigétől vezérelve gyakoroljuk, hogy értékeljük a kü-
lönbözőséget, tiszteljük a másikat, hogy úgy tekintsünk rá, mint
aki hozzám tartozik: én vagyok a másik, a másik pedig én, a
másik bennem él, én pedig a másikban. Kezdjük azokkal, akik-
kel mindennap együtt vagyunk. Így helyet teremtünk Istennek
közöttünk. Ő hozza majd létre az egységet, őrzi meg az egyes
népek identitását, és hoz majd létre egy új emberi közösséget.
Chiara Lubich már 1959-ben megsejtette ezt. Ma is rendkívül
időszerű és szinte hihetetlen ez a prófécia: „Ha egy nap az em-
berek – nem a személyek, hanem egész népek – […] önmagukat
háttérbe tudnák helyezni, ha háttérbe helyeznék a hazájukról al-
kotott elképzelésüket […], és mindezt abból az államok közötti
kölcsönös szeretetből fakadóan tennék, amit az Úr kér, éppúgy,
ahogy a testvérek között is kölcsönös szeretetet kér, akkor ez a
nap egy új korszak kezdete lenne, mert azon a napon […] lesz
élő és jelenvaló Jézus a népek között is […].
Itt az ideje, hogy minden egyes nép kilépjen saját határai mögül
és túltekintsen azokon; elérkezett annak a pillanata, hogy a má-
sik hazáját úgy szeressük, mint a sajátunkat, meg kell tisztulnia
szemünknek. Nem elég önmagunktól elszakadnunk ahhoz, hogy
keresztények legyünk. A mai időkben Krisztus követőjétől en-
nél többet kérnek: a kereszténység társadalmi tudatát […].
[…] reméljük, hogy az Úr megkönyörül ezen a megosztott és
szétszóratott emberiségen, ezeken az önmaguk burkába zárt né-
peken, akik saját egyszerű és elégtelen szépségüket csodálják –
mely  saját  maguk  számára  egyedüli  szépség  –,  akik  foggal-
körömmel  ragaszkodnak  kincseikhez,  azokhoz  a  javakhoz  is,
melyekre más népeknek lenne szükségük, és az éhhaláltól men-
tené meg őket. Reméljük, az Úr ledönti a határokat, hogy a sze-
retet, az anyagi és lelki javak gyors vizű folyója akadály nélkül
áradhasson az országok között.
Reméljük, hogy új rendet alakít ki világunkban az Úr, aki egye-
dül képes az emberiséget egyetlen családdá forrasztani és egy-
úttal a népek közötti különbözőségeket is megőrizni, hogy így
mindegyikük  képes  legyen  a  többiek  szolgálatába  állítani  a
maga ragyogását és ezáltal felragyogjon az egyetlen olyan fény
az életben, amely megszépíti és az örök haza előterévé teszi a
földi hazát.”                      Fabio Ciardi 


