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KEDVES TESTVÉRÜNK!
A „Harangszó”-ból értesülhetett arról, hogy a Képviselőtestület
„Az utat és az Urat keressük” címmel egy munkadokumentu-
mot állított össze abból a célból, hogy azt megvitatva meghatá-
rozzuk Egyházközségünk jövőbeli teendőit. Ebben a munkában
a legegyszerűbben úgy vehet részt, ha ezt a kérdőívet kitölti és a
legközelebbi  szentmise-látogatáson  átadja  sekrestyésünknek,
Landesz Gyulának vagy egyszerűen dobja a bejáratnál elhelye-
zett dobozba. Értékes véleményére feltétlenül számítunk.
1. Van-e templomunk miserendjével kapcsolatban problémája,
megjegyzése, javaslata? Írja le!
2. Elegendőnek tartja-e a templomi gyermekprogramokat? Ha
nem, milyen változtatásokat javasol?
3.  Milyen  fiataloknak,  felnőtteknek,  idősebbeknek  szóló
programokat hiányol? Milyen egyházi/világi témáról szeretne
tanítást,  előadást  hallgatni?  Örülne-e  Ön  egy,  a  plébánián
kialakítandó  közösségi,  nyilvános  teázónak,  kávézónak,
"beülősnek"?
4. Tagja-e plébániánk valamelyik  közösségének? Ha nem me-
lyik meglévő közösségbe lépne be szívesen? Ha nincs ilyen, ja-
vasol-e további közösség alapítást?
5. Milyen  önkéntes munkával tudna hozzájárulni Egyházköz-
ségünk működéséhez?
6. Eljutnak-e Önhöz az Egyházközség életéről szóló hírek? Ha
nem, mivel lehetne ezen segíteni?
7. Fizet-e Ön és családja egyházi adót? Okoz-e ez Önöknek ne-
hézséget? Kiváltaná-e ezt önkéntes munkával?
8. Részt vesz-e ökumenikus megmozdulásokon? Részt venne-e
az ökumenét ismertető előadásokon?
9. Mi az, amin eszünk ágába se jusson változtatni, amivel elége-
dett, ami kedves Önnek a plébánián?              Képviselőtestület

LEGYETEK IRGALMASAK, MINT A MENNYEI ATYA!
Előadássorozat templomunkban az irgalmasság évében.

A rózsafüzért, ezt a közismert imaszámláló tárgyat és annak tár-
sulati formáját még ma is kevesen ismerik – mondja Barna Gá-
bor néprajzkutató, egyetemi tanár. Nem ismerjük eredetét, nem
tudjuk milyen szimbolika kapcsolódik hozzá, nem nagyon is-
merjük azt a történeti folyamatot, amely közel egy évezredes, és
katolikus kultúránkban oly jellegzetes. Már a korai keresztény
remetékkel  kapcsolatban  feljegyezték,  hogy  az  ószövetségi
zsoltárok imádkozásának mintájára, az akkor ismert imádságo-
kat ismételték százötvenszer. Az egyiptomi remeték, hogy el ne
tévesszék  a  számlálást,  kavicsokat  gyűjtöttek  össze,  pontosan
százötvenet, és minden ima után egy kavicsot az egyik kupac-
ból átraktak a másik kupacba. Így pontosan tudták, mikor vé-
geztek az imával. Mióta nevezzük az imaszámlálót rózsafüzér-
nek, hogyan alakult ki a mai titkok rendszere? Mi a Csiki rózsa-
füzér története? Miért nem szűntek meg a rózsafüzér társulatok
az egyházüldözés évtizedei alatt? Ezekre a kérdésekre is választ
kaphatunk Barna Gábor néprajzkutató „Az irgalmas feleba-
ráti szeretet  példái a népszokásokban és a népi vallásosság-
ban” című előadásából. Az előadás templomunkban május
23-án,  délután  fél  hatkor  kezdődik.  Mindenkit  szeretettel
várunk!        Zimányi Ágnes szervező

KERESZTÉNY SZIGET
28-án (szo) 10-20ó-ig a Margit-szigeten (az északi részén ta-
lálható Bringó-vár melletti „napközis tábor" területén)
 Bizonytalanabbá vált a világunk, talán keresztényként is nehe-
zebb élni és gondolkodni ma, mint akár egy-két évvel ezelőtt. A
bibliai képre is emlékeztethet bennünket a mai labilis helyzet:
Jézus a vízen járva közeledik a csónakhoz, így hívja magához
Péter apostolt... Nem könnyű megtalálni a jó válaszokat a prob-
lémákra, nem könnyű a hitre és bizalomra alapozni az életünket.
Viszonyt  könnyű  eljönni  a  Keresztény  Szigetre  május  28-án,

melyen ezek a problémák is szerepelnek az előadások program-
jában, s melyre a szervezők minden érdeklődőt családostul sze-
retettel várnak! Ezt fejezi ki a rendezvény jelmondata is: „Nem
kell hozzá vízen járnod!"
Nagyot változott a világ az utóbbi néhány esztendő alatt. A gon-
dolkodó ember ma másként lát számos fontos problémát, mint
akár öt-tíz évvel ezelőtt: mást gondolunk a gazdaság és a társa-
dalom fejlődési perspektíváiról, a kultúrák együttéléséről és a
toleranciáról, a jogokról és a kötelességekről, a hagyományok-
ról és a szabadságról, mint amit korábban talán magától értető-
dőnek vettünk. Mi a keresztényi válasz ezekre a változásokra?
Hogyan kell keresztényként élnünk a mindennapjainkat a meg-
változott körülmények között? Hogyan tudjuk értékeinket meg-
mutatni és vonzóvá tenni ebben az új világban? Ezekre a kérdé-
sekre keressük a választ idén a Keresztény Sziget előadásain és
beszélgetésein.  Az  egész  napos  családi-közösségi  együttléttel
pedig szeretnénk felmutatni azt, ami hitünk szerint a változó kö-
rülmények között is változatlanul fontos: a közösségi hálózatok,
a  bizalmon  alapuló  kapcsolatépítés,  a  közös  értékekre  építő
együttműködések jelentőségét. Bármennyire is nehéz a helyzet
és bizonytalan a világunk, a Keresztény Sziget biztos pont kí-
ván lenni: „Nem kell hozzá vízen járnod!"
 A Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Évében különö-
sen fontosnak tartjuk, hogy minden jószándékú emberrel közö-
sen keressük a megoldást a világ súlyos problémáira. Ahogy a
pápa is felhívja a figyelmet: míg a farizeusok elutasítják, hogy
egy asztalhoz  üljenek  azokkal,  akiket  bűnösnek  minősítenek,
addig Jézus épp ellenkezőleg cselekszik: mindenkit hív, és min-
denkit  Isten  asztaltársának  tekint.  Így a  Keresztény Sziget  is
nyitott minden érdeklődő számára. Eljöhet bárki, aki szívesen
eltöltene velünk egy kellemes napot és érdeklődik az előadások
témái iránt; nem szükséges, hogy elkötelezett keresztény legyen
és aktívan részt vegyen az egyház életében: „Nem kell hozzá ví-
zen járnod!"
Aki el  szeretne jönni a  Keresztény Szigetre,  annak nem kell
mást tennie, mint előzetesen regisztrálni a www.keresztenyszi-
get.hu honlapon, továbbá megköszönjük, ha hoz magával egy
tálca  süteményt  –  másra  talán  nincs  is  szükség...  Egy  biz-
tos: „Nem kell hozzá vízen járnod!"

KÖSZÖNJÜK, URUNK, HOGY VELÜNK VOLTÁL!
Május első hetében négy napos missziót tartottunk egy tucat
katolikus közösség részvételével, melynek fő helyszíne a Jó-
zsefvárosi Plébánia volt. A „Májusi Missziók Budapesten”
elnevezésű  programsorozatot  Székely  János segédpüspök
atya kezdeményezésére és  Erdő Péter bíboros úr áldásával
tartottuk meg. A programok nagyon sok érdeklődőt vonzot-
tak,  a  józsefvárosi  nagytemplom  két  estén  is  csordulásig
megtelt.  A missziós  napok  végeztével  a  fáradt  szervezők
mind elmondták: „Boldogok vagyunk, hogy részt vehettünk
ebben a szolgálatban, mert végre azt csináltuk, amire Jézus
küldött minket!”
A misszió első lépése az imádság! Május 5-én, csütörtökön dél-
től péntek délig 24 órás dicsőítést tartottunk a Horváth Mihály
templomban, számos zenekar, énekes és imádkozó részvételé-
vel. Hálásak vagyunk Istennek, hogy találtunk elég vállalkozó
szellemű imádkozó testvért az éjszakai órákra is. Megint csak
úgy éreztük: minden a helyére került. Hát nem arra való a temp-
lom, hogy nyitva legyen, hogy állandóan imádják és dicsőítsék
ott az Urat? A program része volt az a csütörtök délutáni szent-
mise is, ahol Michels Antal plébános atya a misszió szükséges-
ségéről, megújító erejéről beszélt prédikációjában. Az estefelé
egyre  népesebb  hallgatóság  körében  nagyon  építő  volt  látni,
ahogyan óránként, kétóránként új és új dicsőítő csapatok meg-
újuló lelkesedéssel vetik bele magukat Isten dicséretébe.
A tanúságtétel  sajátos módja volt  az  a hitvalló  menet,  amely
pénteken fél 2-kor indult a Horváth Mihály téri templom elől a



délutáni  utcai  evangelizáció színhelyére.  Itt  egészen este  7-ig
tartott az utcai misszió. Tudtuk, hogy nehéz terep lesz, de azt
nem gondoltuk, hogy ennyire… Az emberi nyomorúság minden
formájával  szembesültek az itt  szolgálók.  A velünk lévő száz
élelmiszer-csomagot már az első órában mind ki kellett oszta-
nunk. A Meghallgatlak-sátor négy asztalánál folyamatosan ültek
beszélgetni vágyó emberek, akik mind kaptak jó szót, és szemé-
lyes imádságot is. Az ide betérők nagy részét a téren gyülekező
szegények tették ki, de estefelé egyre több – főleg nyolcadik ke-
rületi – fiatal család is betért hozzánk. A tér túloldalán, a gyón-
tató  sátorba  a  délután  folyamán  Michels  Antal,  Roska  Péter,
Seidel Péter, Mohos Gábor és  Mészáros Domonkos atya várta
azokat, akik pappal akarták megbeszélni lelki dolgaikat. Többen
gyóntak is náluk, volt, aki életében először. A tér közepén felál-
lított színpadon Csiszér László és zenekara vezette a dicsőítést
egész délután, de számos tanúságtétel és buzdítás is elhangzott.
Az utcai  evangelizáció végeztével,  este  8 órakor kezdődött  a
Cor et Lumen Christi Közösség szolgálata Találkozás a gyógyí-
tó Jézussal címmel a józsefvárosi templomban. Csodálatos volt
hallani, ahogy a templomot teljesen betöltő tömeg egy szívvel
zengte a dicsőítő énekeket! Ezután  Nyuli Gábor tanítását hall-
hattuk a ma is gyógyító Jézusról. A betegekért végzett ima után
sokan kijöttek, hogy tanúságot tegyenek gyógyulásukról! A ta-
núságtételek után megtérésre hívás következett, amelyre nagyon
sokan válaszoltak: több tucat ember imádkozott elöl, a missziós
keresztnél. Dicsőség Istennek minden tettéért!
Másnap délután 4 órakor hasonló lelkülettel kezdődött a  TŰZ
evangelizáció, amelynek házigazdája az  Új Jeruzsálem Katoli-
kus Közösség volt. Itt is Csiszér Laci zenekara vezetett be min-
ket  Isten  jelenlétébe.  Ezután  egy  négy  gyermekes  édesanya,
Szikszóné Lelkes Krisztina tanúságtételét hallhattuk, aki agydag-
antból gyógyult meg csodálatosan. Donát, egy budapesti fiatal-
ember megrendítő őszinteséggel mondta el megtérésének törté-
netét,  amely  tulajdonképpen  a  szexuális  tisztaságért  vívott
győztes  küzdelem volt.   Jézus  új  életre  szólító  evangéliumát
Arm Katalin, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa
közvetítette. A megtérésre hívás után sokan előrejöttek  imád-
kozni a missziós kereszthez. A találkozó csúcspontján, 18 óra-
kor kezdődött az a szentmise, amelynek szónoka és főcelebrán-
sa  Székely János püspök atya volt.  Beszédében hangsúlyozta:
csak a  Szentlélektől  kaphatunk valódi  életet,  akinek  jelenléte
előtt meg kell nyílnunk! Örömmel hallgattuk szavait a megint
teljesen megtelt templomban. A liturgia végeztével közbenjáró
imaszolgálat  kezdődött,  ahol  nagyon  sokan  tapasztaltak  lelki
felüdülést.
A vasárnap délelőtt a gyermekeké, a családoké volt. Fél 10-kor
kezdődött a Fővárosi Művelődési Házban az a családi délelőtt,
ahol  bábelőadással,  valamint  a  húsvéti  Öröm-út  állomásaival
várták  a  nagyobb  óvodásokat  és  a  kisiskolásokat,  szüleikkel
együtt.  Délben  pedig  Mohos  Gábor atya  Mennybemenetel-
ünnepi szentmiséje zárta a rendezvényt. Vele együtt csodálkoz-
hattunk rá arra a műre, ahogyan Jézus felvette gyarló emberi
életünket a Szentháromság szeretetébe…
A  missziós  napok  szervezői  nevében  szeretnénk  köszönetet
mondani a Józsefvárosi Plébániának a misszió befogadásáért, és
azért az áldozatos szolgálatért, amellyel e napok megvalósulását
mindenben segítették. Tóni atya és csapata: László atya,  Land-
esz Gyula és  Rita;  Éva és a cserkészek: a Szentlélek pünkösdi
tüze áldjon meg Titeket gazdagon!     Kunszabó Zoltán


