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A hét szentje: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
„A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária, miután befejezte földi életének pályafutását, testestől, lelkestől föl lett véve
a mennyei dicsőségbe.” XII. Pius pápa 1950. november 1-jén
kibocsátott tanmeghatározó bullájának döntő mondata így fogalmazza meg Nagyboldogasszony ünnepének lényegét. Mária
felvétele a mennybe azt mondja ki, hogy a Szűzanya földi életének befejezése után abba az állapotba jutott, ahová a többi hívők csak a feltámadás után, az utolsó napon fognak érkezni.
A Megváltó nem engedte át anyja testét a földi enyészetnek, hanem maga mellé emelte a mennybe.
A keleti egyházban már a VI. szd-tól ünnepelték Mária elszenderedésének napját. A nyugati kereszténységben ünneplése
a VII. szd-tól terjedt el. Az apokrif hagyományt felhasználva a
Legenda aurea beszéli el Mária halálának és mennybevételének
körülményeit. A bizánci művészetben fő képtéma Mária halála.
A kalendáriumokban a VIII. szdt-ól már Assumptio beatae
Mariae néven szerepel. Rómában I. Sergius pápa tette ünneppé.
2003 óta a Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8) mellett ez a másik
kötelező Mária-ünnep. A Mennybevétel a skolasztika korában
lett általánosan elfogadott tan, amely méltó és színpompás
kifejezést kapott a barokk művészetben.
VI. Pál pápa kijelentette, hogy Mária előzetesen megkapta valamennyi igaznak az állapotát. Mennybevételében felragyog az a
dicsőség, ami az idő végén minden hívő ajándéka lesz.
A magyar keresztény hagyományban különleges helyet foglal el
ez az ünnep, hiszen Szent István király ünnepe Nagyboldogasszony oktávájába esik. Az Érdy-kódexben olvashatjuk, hogy
Szent István király Székesfehérvárott megünnepelte Mária
mennybevételének ünnepét. A Szűzanyát Magyarországon Boldogasszonynak nevezik – írja a krónikás – Szent István király
pedig ezt az országot Boldogasszony országának nevezte. Első
királyunk élete végén az Árpád-házat, nemzetségét, királyságát
és a keresztény Magyarországot a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta.
Hajnal Piroska
ARS-SACRA HÉT TEMPLOMUNKBAN!
(2016. SZEPTEMBER 19-27.)
17. (szo) templomok nyitott napja. 14ó: Ünnepélyes megnyitó
– Michels Antal plébános atya és Dragonits Márta " Keretek
Között – Lepedus Ildikó, Paul- Trifu Lia és Sabau-Trifu Cristina
erdélyi művészek kiállítása. Helyszín: plébánia alagsor
Plébánia közösségek nyitott napján közös programok, előadások, csapatjátékok. Helyszín: Horváth Mihály tér
17.30: Rózsafüzér ima a templomban 18ó Szentmise
18. (v) 19ó Simplicissimus Együttes „A legvidámabb Barokk” A repertoárja a késő reneszánsztól egészen a romantika
végéig ível, de műsorain elsősorban a 17. század második-, és a
18. század első felének kamarazenei művei.
19. (h) 17.30 Borz Tamás „Érseki vitéze” – Megjelent a fiatal
történész első regénye
20. (k) 16ó Oravkai fatemplom - Magyar Szentek Temploma
művészi értékeiből fotókiállítás. 18ó Biblia és Művészet Kontsek Ildikó esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójának
előadása
21. (sze) 18ó Kávéházi estén Michels Antal plébános atya beszélget az Ars Sacra Fesztivál szervezőjével, Dragonits Mártával. Hely: Nem Adom Fel Kávéház (VIII. Magdolna u. 1.)
22. (cs) 19ó „Angyalok Énekei” - Kormorán Együttes jótékonysági koncertje (Adomány gyűjtés a templom homlokzatának megmentésére!)

23. (p) 17.45 Jól csak a szívével lát az ember – rövid zenés
verses műsor a BiceBócákkal
24. (szo) 19ó Hegedűs Endre és Katica Jótékonysági zongora
koncert estje a Házas Hétvége Alapítvány javára!

A SZENT GRÁL KERESÉSE SZÓLÁDON
Július közepén a lelkes Néri Szent Fülöp családközösség leutazott Szóládra, hogy a kis lovagok és hercegnők megkeressék a
Szent Grált (Jézus kelyhét), amely az Élet Vizét tartalmazza.
A kis tábor misével kezdődött, majd délután a kis lovagok és
hercegnők csapatokat alkottak és címert és nevet választottak
maguknak. Ezután megmártóztak a közeli nagy tóban (Balaton).
A 2. nap délelőtt rímes fejtörők vezették a csapatokat a Szent
Grál térképének nyomára. A térképről kiderült, hogy meg kell
találni Bölcsesség tavát, majd a Próbák erdején keresztül vezet
az út a Kehely hegyéhez. Így délután felkerestük a Bölcsesség
tavát, ahol megtaláltuk a lovagi bölcsességek-erények leírását.
Aki megtartja eme Bölcsességeket (Isten szeretete, Szófogadás,
önuralom), az megtalálja Szent Grált, az örök élet forrását.
A 3. napon elindultunk és hosszú úton, vizes árkokon át és jó
hegymászás után megtaláltuk a Szent Grált. Visszatérve
mindenki örömére szalonna és virsli sütéssel ért véget a nap.
Az utolsó két nap az eső beszorított minket a szállásunkra, de
így bevethettük a különböző társasjátékokat. A hercegnők és a
lovagok egy kis színi előadással is megörvendeztették a
szüleiket. Amikor az időjárás megengedte nagy focimeccseket
játszottunk. A tábor szent misével és ebéddel zárult.
Rájöttünk, hogy az örök életet sokkal inkább a tanult bölcsességek és erények betartása adja, mint a Szent Grál.
Barna Gábor
IMABÁSTYÁK A MEGTÉRÉSÉRT
„Szüntelenül imádkozzatok!” (1 Tessz 5,17)
Elhívásunk: A társadalmi események súlyosbodása láttán felmerül a kérdés: Mire hívsz minket Istenünk?
Korunk legnagyobb problémája Jézus elutasítása, bár Jézus az
Úr, aki maga az élet; örömünk és boldogságunk forrása.
Izaijás próféta szava ma is igaz: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” (Iz 7,9) Ezért úgy látjuk, hogy most erőteljesebben,
elkötelezetten kell odaadnunk magunkat a Vele való kapcsolatunkban és az imában.
Hívjuk, hogy Ön is csatlakozzon hozzánk, akik „imabástyákat”
hozunk létre, mert nem vagyunk tehetetlen, elszigetelt keresztények, hanem Jézus tevékeny tanítványai.
Imában hordozhatjuk a többieket, ahogy Szent Pio atya, Árpádházi Szt. Margit vagy Mindszenty József is tette. Most rajtunk a
sor, hogy mint élő kövek épüljünk egybe Krisztusban lelki házzá. (vö. 1Pét 2,5)
Kérjük Mennyei Atyánk kegyelmét a környezetünkben és
az országunkban élőkért, hogy térjenek meg Jézushoz. Általa születik az emberek között bizalom, a társadalomban béke.
Nevünk: A bástya szó védelmet és erőt is kifejez, amelyben
egymással imában összekapcsolódva Jézus felé fordulunk.
A bástyáknak azonban szükségük van a többiekre is!
Elképzelésünk, tervünk
+ Szeretnénk a hét minden óráját imával befedni, azaz éjjel
és nappal imádkozni a hét 168 óráján át.
+ Havonta egy szentmisét ajánlunk fel az imabástyában imádkozókért, ahol személyes áldásban is részesülhetünk.
+ Személyes kapcsolattartás.
Bekapcsolódás: Ajánljunk fel fél vagy egy óra imát, lehetőség szerint heti egyszeri alkalommal szeretteink és saját magunk mélyebb megtéréséért és a hazánkban élők megtéréséért, különösen is a környezetünkben élőkért. Mindezt olyan
módon, ahogyan számunkra a legkedvesebb, olyan időpont-

ban, ami a legmegfelelőbb.
Közös imánk célja, hogy együtt, összefogva, imáinkkal a hét
egész időtartamát minél teljesebben lefedve szüntelenül hívjuk
le országunk lakóira Isten végtelen irgalmát és kegyelmét a
megtérésekért és a békéért.
Közös imánkra kérjük, jelentkezz az imabastyak@gmail.com e-mail címen illetve az alábbi telefonszámokon:
0036 20 9371 376, 0036 30 610 9023.
Néhány szempont az imához
Az imaidőt a Szentlélek hívásával kezdjük, például: „ Atyám,
Jézus nevében kérem, hogy országunkban minél többen térjenek meg és adják szívüket Fiadnak, Jézus Krisztusnak. Jöjj
Szentlélek, add segítséged, hogy ebben az imaórában fokozottan is átadjam magam szerető Istenemnek.” Ámen.
Ezután felajánljuk imaidőnket a hazánkban élők megtéréséért,
szeretteink és mindazok megtéréséért, akiket az „Imabástyák”
imalánc tagjai szívükben Isten elé visznek.
Befejezéskor kérhetjük a Szűzanya oltalmát és Szent Mihály
arkangyal védelmét magunk, szeretteink és országunk számára.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a
sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat
helyére! Amen.
Legyél TE egy újabb élő kő az IMABÁSTYÁK láncolatában! Így közösen összefogva egyre nagyobb erővel tudunk közbenjárni szeretteink és a körülöttünk élő ismerősök és ismeretlenek megtéréséért! Hívd meg ismerőseidet is, hogy egy megtartó és megerősítő közösséget alkotva váljatok együtt az Imabástyák még erősebb tagjává!
„Mennyei Atyánk, kérünk azokért a testvéreinkért, akik velünk együtt imádkoznak az országunkban élők megtéréséért,
többszörösen áldd meg őket erőben, örömben, békében, kegyelemben és szeretetben. Legyen ez a mozgalom teljesen a Te
nagyobb dicsőségedre.” Ámen.
A Mag csoport nevében: Bartha Angéla szociális testvér
Bízunk abban, hogy imádságunk erősen hozzájárul ahhoz, hogy
új missziós lendületet nyerjünk Egyházunkban.
További információk: https://www.facebook.com/imabastyak/
Elérhetőségünk: imabastyak@gmail.com
Székely János püspök atya áldása számunkra
„Az idők jelei arra hívnak minket, hogy megtérjünk, újjászülessünk, hogy megerősítsük testvéreinket is. Hogyan tudna valakit
megerősíteni az, akiben nem ég a Szentlélek tüze és jelenléte?
Kívánom, hogy az imabástyák ezt a tüzet gyullasszák fel, védjék, erősítsék mindannyiunkban. Kívánom, hogy átélhessük az
imádság örömét, mélységét, és sokakat meghívhassunk a Vele
való közösségbe. A Szentháromság egy Isten áldjon meg minden
imádkozót, aki a megtérésért, a hitünkben való megerősödésért
imádkozik!”

ÉLETÁPOLÁS - ÖNISMERETI CSOPORT
A saját élményre és a csoportban szerzett interaktív tapasztalatokra épülő önismeret-, és készségfejlesztés segíti a kommunikáció hatékonyabb működését, a „kapcsolati játszmák” megismerését és korrigálását. Művészetterápiás és realitás-kontroll
jellegű kiscsoportunkban a gondolatok, érzések, és élmény
megosztásával dolgozunk.
A csoportjaink ingyenesek és nyitottan látogathatók!
Elvárásaink cserébe: Elköteleződés, változásra való igény,
önkéntes motiváció a részvételre.
Csoportülés: keddenként 18.00-19.30. óra között
Csoportvezetők: Michels Antal atya, római kat. plébános
Füzesi-Kulcsár Szilvia mentálhigiénés szakember

Helyszín: VIII. ker. Bp. Horváth Mihály tér 7. - a templom
emeleti közösségi terme
Érdeklődni:
e-mail: harangszo@freemail.hu,
mobil: 30/2315-5966
Az első csoportülés az őszi félévben: 2016. szeptember 6.
A csoport védnöke/szupervizor: Dr. Takách Gáspár neurológus, pszichoterapeuta,addiktológus-pszichiáter, az orvosi rehabilitáció szakorvosa

