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JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
Nagy  szeretettel  hívunk  benneteket  hagyomány  visszaállító
programunkra: Hegedűs Bandi és Katica zongoraművészek -
és házas hétvégések – koncertjére a Józsefvárosi Plébánia Szt.
József templomában szeptember 24-én (szo) este 7 órára. A
pontos  műsorról  még  tájékoztatunk  benneteket,  de  addig  is
hívjátok  családtagjaitokat,  barátaitokat,  ismerőseiteket,  akik
szeretik  a  zongoramuzsikát,  és  akik  többre  vágynak,  mint
egyszerű  koncertre,  mert  Bandiék  zongoraestje  több  mint
koncert,  valódi  élmény a  hallgatóknak.  A belépés  díjtalan,  a
koncert után az Alapítvány támogatására gyűjtést tartunk!      

 Szirmai Kati és Béla, Varga Janó atyával

KEDVES KÖZÖSSÉG VEZETŐK!
A hétfői képviselőtestületin felmerült, hogy jó lenne egy olyan
program, ahol a plébánia minden közössége ott lenne. Ahol meg
tudnánk ismerni egymást, együtt tudnánk lenni, örülni egymás-
nak és az Úr Jézusnak! Szeptember 17-ére (szo) gondoltunk.
Szeretnénk, ha olyan programot tudnánk csinálni, ahol minden-
ki megtalálja a magának valót, legyen idős vagy fiatal, közös-
séghez tartozó vagy még nem. Ehhez viszont minden közösség-
re  részvételére  szükség  van.  Lehetne sátrakat  felállítani,  ahol
minden  közösség  bemutatkozik,  gyerek  programokat  tartani,
ahol  a  plébániához  tartozó  gyerekeknek,  fiataloknak  adunk
programot, előadást tartani, ami az idősebb korosztálynak szól
stb. Természetesen egy szent misével zárnánk a napot. 
Egy ilyen program viszont akkor tud megvalósulni, jó lenni, ha
mindenki ott van, aki a plébániához tartozónak érzi magát és se-
gít a szervezésben, megvalósításban. Ki mivel tudna hozzájárul-
ni ehhez? Kérlek küldjétek el, a ti  közösségetek milyen prog-
rammal, előadással stb. tud besegíteni. Természetesen sok háttér
feladatot is kell ilyenkor végezni (sátorállítás, ebéd készítés, pa-
kolás stb.) Gyertek csináljuk együtt! "Ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük!" (Mt 18,20)
Szeretném  a  válaszaitokat,  ötleteiteket  jövő  hétfőig  (jún.20)
megkapni email-ben. Várom a javaslataitokat, hogy milyen idő-
pontban tartsunk egy megbeszélést, ahol személyesen is tudunk
egyeztetni.         Szeretettel: Barna Gábor, megbízott szervező 

AZ ÚJ PAPOK
Erdő Péter bíboros június 11-én (szo) az esztergomi bazili-
kában ünnepi mise keretében 3 papot, 4 diakónust szentelt.
Csepregi Róbert 1989. január 19-én született  Esztergomban.
Szerető családban nevelkedett Nyergesújfalun öt évvel idősebb
bátyjával együtt. Esztergomba, a Bottyán János Műszaki Szak-
középiskolába járt informatika szakra. 16 évesen kezdte  érezni
a papi hivatás vágyát, de nem találta elég vonzónak ahhoz, hogy
jelentkezzen is. Igyekezett részt venni hivatástisztázó lelkigya-
korlatokon, bölcs és hiteles papokkal (főleg Molnár Alajossal,
plébánosával) beszélgetni, hogy lássa, mi az Isten terve.
Érettségi után jelentkezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vitéz János Karára, ahol szociálpedagógiát tanult. Egy év eltel-
tével kezdte el az Esztergomi Hittudományi Főiskolán a lelki-
pásztor-katekéta munkatárs szakot levelező tagozaton. A máso-
dik egyetemista  éve végén erős,  sürgető indítást  érzett,  hogy
megtegye az első lépést, amit Krisztus kér tőle. 2010 júniusában
jelentkezett  az  Esztergomi Érseki  Papnevelő Intézetbe,  ahova
felvételt is nyert.
Sokat  köszönhet  szemináriumi évfolyamtársainak,  akik  támo-
gatták, pappá formálták az évek alatt. Ez a hat év alkalmas volt
arra, hogy egyre inkább megtanulja szabadon, szeretettel vállal-
ni a papi szolgálatot. Nyaranta, segített az erdélyi táborozások-

ban is. Itt sok örömet, szeretetet és bizalmat tapasztalt meg, ami
által megtanult bízni saját képességeiben is. Diakónussá szente-
lése után Budapesten, a Városmajori Jézus Szíve Plébánián töl-
tötte a féléves gyakorlatát, ahol a hívek, mind a fiatalok, csalá-
dosok és az idősek nagy szeretettel fogadták.
Nagy  Sándor 1984.  szeptember  1-jén  született  Budapesten.
Anyja  mechanikai  műszerész,  apja  szobafestő-mázoló  és
könnyűgépkezelő, jelenleg rokkantnyugdíjas; mindketten sike-
tek. Egyedüli gyermekként nőtt fel a XV. kerületben, Újpalotán,
a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébániáról származik. Az
Ady Endre Gimnáziumban érettségizett 2003-ban. A középisko-
la befejezése után az ELTE Természettudományi Karán folytatta
tovább tanulmányait biológus hallgatóként. Képzését idegtudo-
mányi szakirányon fejezte be 2009-ben, ezután egy évig gya-
kornokként dolgozott egy élelmiszer-biztonsági igazgatóságon.
Gyermekkorától  kezdve  járt  hittanra,  rendszeresen  ministrált,
több évig a pestújhelyi  gitáros énekkarban is szolgált.  Idővel
ministránsvezető,  egyházközségi  képviselő-testületi  tag,  majd
lelkipásztori  munkatárs  is  lett.  E  szolgálatok  révén  erősödött
meg benne a vágy: Istent szeretné szolgálni.
Mékli Attila és Molnár Béla atyák hite, személyes példája és ba-
rátsága meghatározó volt hivatásának alakulásában. Nagyon so-
kat köszönhet a jezsuitáknak is; lelkigyakorlataik és különféle
programjaik nagyban segítették hitének elmélyülését. Egy do-
bogókői lelkigyakorlat során született meg benne a döntés, hogy
pap szeretne lenni. Ezek után, 2010-ben kérte felvételét az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékei közé. Tavaly
szentelte diakónussá Erdő Péter bíboros Esztergomban, ezután
féléves  lelkipásztori  gyakorlatát  a  Budapest-Újpesti  Egek Ki-
rálynéja Főplébánián végezte.
Varga Norbert  Nyergesújfalun született  1988 decemberében.
Szeretettel teli, ép családban nevelkedett fel. Sajnos csak 8-adi-
kig járt hittanra, mert miután megkezdte tanulmányait Tatán, a
mezőgazdasági szakközépiskolában, eltávolodott az egyháztól,
így a bérmálás szentségét is csak később, 2009-ben kapta meg.
Érettségi után Pesten a Varga Márton Kertészeti Szakközép Is-
kolában tanult parképítő és -fenntartó technikusnak.
Fővárosi tanulmányai megkezdésekor érezte meg először az Úr
hívását. Ennek kívánt utánajárni, mikor volt osztálytársa felké-
résére, becsatlakozott a plébániai ifi csoportba, majd elkezdte a
felkészülést a bérmálkozásra is. Kétévnyi bizonytalanság után,
mondta el plébánosának, Molnár Alajosnak, hogy úgy érzi, pap-
nak hívja az Úr, aki ezek után felkarolta és segített abban, hogy
fejlődjön és tisztuljon hívatása. Ajánlására megkereste a szemi-
nárium akkori spirituálisát, Roska Péter atyát, aki abban is segí-
tette, hogy egy nyolcnapos lelkigyakorlatot tanácsolt a jezsui-
táknál elvégezni, ahol is Isten megerősítette hívásában.
Istennek hála, sok segítség, lelki vezetés, támogatás és imádság
folytán 2010-ben Erdő Péter felvette az egyházmegye kispapjai
közé, majd tavaly június 13-án szerpappá szentelte és a Buda-
pesti Szent Erzsébet plébániára küldte félévi gyakorlatra.

25 ÉVE SZERVEZŐDÖTT ÚJJÁ A KARITÁSZ
1991. június 14-én, 25 éve jegyezte be a Bíróság egyházi jogi
személyként a Magyar Karitászt (ma Katolikus Karitász – Cari-
tas Hungarica).A Karitász 2016-ban megalakulásának 85. és új-
jászervezésének 25. évfordulóját is ünnepli. A Magyar Katoli-
kus Egyház 1931-ben alapította meg hivatalos segélyszerveze-
tét, amely összefogta és szervezte az egyház karitatív tevékeny-
ségét 1948-ig, amikor a szocialista államhatalom megszüntette.
A Karitász Magyarország egyik legnagyobb karitatív szerveze-
te. 1991-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a katoli-
kus egyház hivatalos segélyszervezeteként alapította meg újra,
hogy az „egyház kinyújtott karjaként” segítse a nélkülözőket. A
szervezet országos hálózattá bővült, és intézményekkel, szociá-
lis szakemberekkel, önkéntesekkel, együttműködő partnerekkel,



adományozókkal együtt 25 éve töretlenül segíti a rászorulókat.
A püspöki konferencia a Magyar Karitász nevét 2001-ben Kato-
likus Karitász – Caritas Hungaricára változtatta, ezzel is kiemel-
ve azt a tényt, hogy a katolikus egyház hivatalos szervezete.
25 évvel ezelőtt a központ létrejötte után az egyházmegyékben
is megszervezték a Karitász-központokat, és a plébániákon sor-
ra alakultak az önkéntes Karitász-csoportok, létrejött a szenve-
délybetegeket segítő intézményhálózata, a RÉV, majd az idősek
ellátását, a fogyatékkal élők nappali ellátását és a megváltozott
munkaképességűek szociális foglalkoztatását végző szociális in-
tézmények is megalakultak. Mára az országos központban, a 16
egyházmegyei  irodában  és  a  17  saját  szociális  intézményben
több mint 300 munkatárs koordinálja a napi feladatokat. Ma or-
szágszerte 802 csoportban 8950 önkéntes tag és a segélyakciók
során további több ezer önkéntes segíti a rászorulókat.
A Karitász munkatársai és önkéntesei 8 fő területen – idősek lá-
togatása, házi gondozása, családok anyagi, természetbeni és lel-
ki támogatása, munkanélküliek és hajléktalanok segítése, szen-
vedélybetegek gondozása, fogyatékkal élők gondozása, nemze-
tiségi kérdések és problémák, menekültek és bevándorlók segí-
tése, gondozása, humanitárius katasztrófahelyzetben történő se-
gítségnyújtás  –  segítik  a  nehéz  helyzetben  élőket.
A rászoruló családokért évről évre segélyakciókat is indít. 
A szervezet jelen volt a katasztrófák helyszínein is. Segített a
kitelepítettek elhelyezésében, szociális ellátásában, az újjáépítés
feladataiban, a károsultak lakhatási feltételeinek megteremtésé-
ben, házaik felújításában, ingóságaik pótlásában, és nagy erők-
kel végezte a károsult személyek és hozzátartozóik mentálhigié-
nés támogatását a beregi, az észak-magyarországi és a dunai ár-
vizek, ill. a kolontári vörösiszap-katasztrófa után, ill. indított se-
gélyprogramot viharkár és kisebb földrengés esetén is.
Az önkéntesek országszerte több ezer idős és beteg ember házi
gondozását látják el, és kórházi betegek látogatását is végzik.
A nehéz helyzetbe került családok anyagi, természetbeni és lelki
támogatása is kiemelt feladat.
A plébániai  csoportok  mellett  11 hivatalos  KaritászPONT is
várja a ruha-, háztartásieszköz- és ajándéktárgy-adományokat és
-felajánlásokat, amelyeket a rászorulóknak juttatnak el.
A szervezet újraalakulásával egy időben bekapcsolódott a nem-
zetközi Karitász-hálózatba és a világ 166 országát összekapcso-
ló Caritas Internationalis tagja lett. E kapcsolatrendszernek kö-
szönhetően  számos  alkalommal  indított  segélyprogramot  Er-
délyben, a Vajdaságban és Kárpátalján a határon túli magyar rá-
szorulókért és vett részt humanitárius katasztrófák okozta vál-
sághelyzetek  kezelésében  számos  külföldi  országban.
A Karitász munkatársai segítséget nyújtottak Ruandában a pol-
gárháború idején, illetve a lengyelországi és csehországi árvíz
során,  Srí  Lankán a  gyorssegély biztosításán túl  lakóházakat,
kollégiumot is építettek a szökőár után, de segítséget nyújtottak
a haiti földrengést, a délszláv árvizet követően, és több ország-
ban különböző humanitárius katasztrófák idején is.
A Karitász történetét átszövi a közösség ereje és az elesettek
iránti szeretet.  Erre az összefogásra, a segítő szeretetre utal a
szervezet jubileumi logója is, amelyen egy körben jelenik meg a
segítő kéz a békét és szeretetet jelképező galambbal.Magyar Kurír

Ps:  Ebből  az  alkalomból  plébániánk  karitasz  11  tagja
igazolványt kapott június 17-én (p) az esti mise keretében!


