JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2016. június 12.
NEMZETKÖZI MISSZIÓS TÁBOR 2016. július 11-31.
Az első 2 hét előtábor Magyarországon, a 3. hét Krakkóban.
Várjuk 17-30 év közötti angolul vagy spanyolul értő férfiak jelentkezését. - A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós
Mozgalom a Katolikus Egyház része, tagjai árva és nehéz sorsú
gyerekek között dolgoznak Dél-Amerikában és Magyarországon. Ebben a táborban közösségi, kulturális és szabadidő programokkal készülnek az Ifjúsági Világtalálkozóra. A tábor szállás, utazás és étkezési költségeit a Szegények Szolgái misszionáriusok biztosítják. msptm.budapest@gmail.com, 1084 Bp.,
Őr u. 9. (20)2307015, (1)3140510, www.msptm.com
ZARÁNDOKLAT Olaszországba - Szentek nyomában
Időpont: június 27.-július 3. (7 nap+6 éj), Szállás: hotel**-***,
2-3 ágyas szobák fürdőszobával, Ellátás: reggeli, Szolgáltatás:
csoportkísérő+idegenvezetés, Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal, Indulás reggel 4ó-kor Bp., Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló Lelkivezető: Michels Antal atya, a
program a hirdetőtáblán! Részvételi díj 118 900 Ft/fő, benne
a busz költsége, a 6 éjszaka szállás reggelivel, s a csoportkísérőidegenvezetés. A díj nem tartalmazza a belépők, az idegenforgalmi adó és a behajtási engedélyek árát (25 Euró/fő). Vacsora
felár 15 000 Ft/fő (6db vacsora), Egyágyas felár 25 000 Ft/fő.
A kedvezmények igénybevételének feltételeiről Utasbiztosítás:
Külön fizetendő (baleset, betegség, poggyász), amely az utazáson való részvétel feltétele. Az irodánk által ajánlott csoportos
utasbiztosítás 3850Ft/fő. Jelentkezni templomunkban vagy a
Misszió Tours Utazási Irodában. Elérhetőség 06(20)5653258
(Ügyfélfogadás 10-16ó között) Weblap: www.missziotours.hu
A csoport létszáma eddig 33 fő, meg van ahhoz, hogy indulhat, de van pár hely. Lehet még jelentkezni!
SZENTEK TANÁCSAI A LELKI ÁLDOZÁSRÓL (II.)
Szalézi Szent Ferenc: „Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal
megáldozz a misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben,
égő vágyakozással egyesülve az Üdvözítő életadó testével.”
Liguori Szent Alfonz: „Gyakoroljátok a szeretet aktusát összekötve bűneitek megbánásával, azután a vágy aktusát, mellyel
Jézust meghívjátok, hogy lelketekbe betérjen, hogy ezáltal egészen a tietek legyen. Végezetül adjatok hálát Neki, mintha már
meg is kaptátok volna Őt.”
Avilai Szent Teréz ezt írja „A tökéletesség útjában”: Ha pedig
nem járulhatnátok szent-áldozáshoz, leányaim, akkor a szentmise alatt igyekezzetek lelkileg áldozni. Ez is nagy haszonnal jár.
Utána pedig tegyetek éppúgy, mint a szentségi áldozás után s
szálljatok magatokba! Ez kitűnő eszköz arra, hogy az Úr iránti
szeretet belehatoljon szívünkbe. Mert ha előkészülünk befogadására, Ő mindig sokféleképpen megajándékoz bennünket anélkül, hogy észrevennénk. Úgy vagyunk vele, mint a tűzzel. Akármekkora legyen is, ha távol maradtok tőle s eldugjátok kezeteket, nem fogtok megmelegedni; bár az is igaz, hogy nem fogtok
úgy fázni, mint olyan helyen, ahol egyáltalán nincs tűz. Ellenben ha közel mentek hozzá, az egészen más dolog. Ha tehát a
lélekben megvan a kellő előkészület – értem, hogy szeretne
nem fázni többé – s ha egy ideig a közelében van ennek az isteni tűznek, utána több óra hosszat is meleg marad.
Szent II. János Pál pápa Avilai Szent Terézre hivatkozik, amikor az Istennel való tökéletes egyesülésről ír: Éppen ezért jó
ápolni szívünkben az állandó vágyat az Eukarisztia szentsége
iránt. Ebből született a „lelki áldozás” gyakorlata, ami igen szerencsés módon évszázadok óta meghonosodott az Egyházban,
és a lelki élet mesterei, a szentek is ajánlják.

XVI. Benedek pápa írta: Ügyelni kell arra, hogy e jogos megállapítás [ti. hogy a teljes részvétel a szentáldozás] ki ne alakítson bizonyos automatizmust a hívők között, mintha abból a
tényből fakadóan, hogy valaki a liturgia idején a templomban
tartózkodik, joga, netán kötelessége volna az Eucharisztia asztalához járulni. A szentmisén való részvétel akkor is szükséges,
érvényes, tartalmas és gyümölcsöző, ha valaki nem járulhat
szentáldozáshoz. Ilyen körülmények között jó ápolni a Krisztussal való teljes egyesülés vágyát, például a lelki áldozás gyakorlásával, melyre II. János Pál pápa emlékeztetett, és amelyet a
lelki élet szent mesterei ajánlottak”.
Liguori Szent Alfonz e kis imát ajánlja a lelki áldozásra: „Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Mindenekfelett imádlak, és óhajtalak a szívembe fogadni. Mivel most
nem tudlak szentségileg fogadni, ezért lelkileg gyere a szívembe. Átölellek úgy, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem
magamat veled. Soha ne engedd, hogy elváljak tőled. Ámen.”

AZ ÉLET IGÉJE – 2016. JÚNIUS
„Éljetek békében egymással” (Mk 9,50)
Igencsak illik a mai helyzetre, hogy Jézus a békére szólít fel
bennünket, amikor világszerte különböző konfliktusok sebzik
meg az emberiséget. Táplálja bennünk a reményt, mert tudjuk,
hogy Ő a béke, és az ő békéjét ígérte meg nekünk.
Márk evangéliuma Jézusnak ezt a mondását egy egész sor tanítás végén említi, amelyet tanítványainak adott Kafarnaumban.
Elmagyarázza, hogyan kellene élnie a közösségnek az ő lelkülete szerint. A végkövetkeztetés világos: minden vezessen békére,
amely minden egyéb jót is magába foglal.
A béke megtapasztalására vagyunk meghívva a mindennapjainkban: a családban, a munkahelyen és azzal is, aki más politikai nézeteket vall. Békére, mely nem fél szembenézni az ellentétes véleményekkel, amelyekről nyíltan kell beszélnünk, ha
egyre igazabb és mélyebb egységre vágyunk. A béke megőrzése
érdekében azonban ügyelnünk kell, hogy a szeretetkapcsolat
soha ne hagyjon alább, mert a másik ember többet ér, mint az
esetleges különbözőségeink.
„Ahová eljut az egység és a kölcsönös szeretet – mondja Chiara
Lubich –, ott béke van, sőt igazi béke. Mert ahol kölcsönös szeretet uralkodik, ott bizonyos módon Jézus van jelen közöttünk,
és Ő a béke, az igazi béke.”
Chiara egységideálja a második világháború idején született, és
rögtön kiderült, hogy a gyűlölet és a megosztottság ellenszere.
Azóta minden újabb konfliktus esetén az evangéliumi szeretet
logikájára hívta föl a figyelmet. 1990-ben például, amikor kitört
az iraki háború, keserűséggel írta, hogy „újra olyan szavakat
hallunk, melyekről azt hittük, hogy egyszer s mindenkorra eltűntek: ellenség, ellenségek, kezdődő összetűzés, hadüzenet, hadifoglyok, összecsapások. (…) Rémülten vettük tudomásul,
hogy a kereszténység alapelvének lényegét sértették meg, Jézus
legfőbb parancsát, az új parancsolatot. (…) Az emberek ahelyett, hogy kölcsönösen szerették volna egymást, ahelyett, hogy
készek lettek volna az életüket adni egymásért, beleestek a gyűlölet csapdájába: megvetették, kínozták és megölték egymást.”
Hogyan vethetünk ennek véget?
„Ahol lehetséges, szőjünk új kapcsolatokat vagy mélyítsük el a
már meglévőket köztünk keresztények és a monoteista vallások
hívői, muzulmánok és zsidók között.” Vagyis azokkal, akik akkor szemben álltak egymással.
Ez érvényes minden konfliktusra: építsünk kapcsolatokat az
emberek és a népek között, hallgassuk meg, segítsük és szeressük egymást, mondaná ma is Chiara, annyira, hogy „készek legyünk meghalni egymásért”. Tegyük félre a magunk igazát,
hogy megérthessük a másikét, bár tudjuk, hogy nem mindig
fogjuk teljes mélységében megérteni. Valószínűleg a másik is

ugyanezt teszi irányunkban, és talán ő sem tud mindig teljesen
megérteni minket és szempontjainkat. Ennek ellenére szeretnénk nyitottak maradni egymás iránt, akár a különbözőségben
és a meg nem értésben is, hogy mindenekelőtt a kapcsolatot
őrizzük meg.
„Éljetek békében egymással” – hangzik a felszólítás az evangéliumban, amely azt jelzi, hogy ehhez komoly és elkötelezett
odaadásra van szükség. Ez az egyik legfontosabb kifejeződése
az egymás iránti szeretetnek és az irgalomnak, amire meg vagyunk hívva.
Fabio Ciardi
A FOCIKUPÁRÓL
Az elmúlt szombaton június 4-én (szo) délelőtt ministráns
csapatunk futball tudását bizonyítandó benevezett, és részt
vett az egyházmegyei Szent Tarzíciusz Ministráns focikupában, melyet a Havanna lakótelepen bonyolítottak le. A csapat nagy része hatodikos fiúkból állt, de csapatkapitányuk már
hetedik osztályos mivolta miatt a 7-8. osztályos korcsoportba
kerültünk. Nemes viadalokon helyt állva tanúsították, hogy az
idősebb korosztállyal szemben is megállják a helyüket. Ezt az is
bizonyítja, hogy az első helyért vívott döntő meccsen 2-1-re
csupán egy góllal kaptunk ki. Így végső eredményünk a második helyezés lett a 7-8.-osztályos ministránsok csoportjában.
Reméljük, jövőre a Szent József Plébánia, és Józsefváros nagyobb dicsőségére már az első helyezést jelentő kupával térhetünk vissza. Burka Sándor ministráns / - Isten éltesse őket!!!

