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KEDVES TESTVÉREK!
A  házasság  és  a  család  intézményét  erőteljes
támadások érik ma a világban. Az AnyaApaGyerekek
elnevezésű  európai  aláírásgyűjtésünk  célja,  hogy  az
Unióban a házasságot egy férfi és egy nő egységeként,
a  családot  pedig  házasság  vagy  leszármazás  alapján
definiálják.  Vagyis  szeretnénk  megerősíteni  az  egy
férfi és egy nő szövetségére épülő házasságot. Ehhez
december  10-ig  1  millió  aláírást  kell  összegyűjte-
nünk Európában!
Az AnyaApaGyerekek kezdeményezést számos püspök
és bíboros  támogatja,  hazánkból  többek között  Veres
András az MKPK elnöke, Bíró László családreferens
püspök  és  Székely  János  püspök  atya  is.  (Rövid
interjúkat  láthatnak  erről  az  AnyaApaGyerekek
youtube csatornán.)
Legyenek  részesei  ennek  a  nagyszabású  európai
összefogásnak,  hogy  a  házasságot  továbbra  is  egy
férfi és egy nő egységeként értelmezzük Európában!
Az aláíráshoz csak egy személyi szám, vagy szig. szám
vagy  útlevélszám  szükséges.  A kitöltött  aláíróíveket
kérjük, hogy november 30-ig küldjék vissza címünkre!
- Terjesszük a plébániai listákon és csoportokban az
aláírás lehetőségét: www.anyaapagyerekek.hu!
- Nevezzünk ki egy vasárnapot az aláírásgyűjtésre.
- Hirdessük az aláírásgyűjtés lehetőségét.
- az aláírásgyűjtés napján 2-3 segítőt kérjünk, akik
segíti  a  folyamatot:  egy  asztalnál  3-4  ember  tudjon
aláírni, a személyi igazolványukat vegyék elő időben,
egyvalaki csak az aláírásokat segítse, míg más szóval
tartja a többieket.
- A kitöltött íveket kérjük november 30-ig 
visszaküldeni!

„Nagyon tudatosan történnek támadások a keresztény
értékekkel szemben, ezeket a támadásokat bátran

vissza kell verni. Szilárd értékeinkkel ellenállhatunk
annak a kampánynak, amellyel próbálják a házasságot

és a családot leminősíteni.” 
Veres András püspök, az MKPK elnöke

Köszönettel: Frivaldszky Edit magyar szervező 
és az Emberi Méltóság Központ munkatársai

A KARITÁSZ MEGBESZÉLÉSRŐL
Tóni  atya  a  megbeszélést  közös  imádsággal  nyitotta
meg, majd köszöntötte a csoport tagjait. A szeptember
mozgalmas  volt  a  Karitász  tagok  számára,  ezért
szeretnénk köszönetet mondani az Ars Sacra Fesztivál
és az Irgalmassági Konferencián való aktív részvételü-
kért.  Most  már  elmondhatjuk,  hogy a  csoportunk él,
kezd összekovácsolódni.  és  egyre jobban szervezik a
feladatokat,  de  hogy ez  még  gördülékenyebb  legyen
vezető  helyettest  neveztünk  ki  Dr.  Alexi  Erzsébetet.
Nagy  szaktudásának,  teherbírásának  és  tenni  akará-
sának  számos bizonyítékát  adta,  s  így alkalmas erre.
Isten áldásával kívánunk neki sok sikert és további erőt
az önkéntes Karitász szolgálathoz.

A plébánián  első  alkalommal  kerül  megrendezésre  a
Karitász  VeddEgyütt! Termelői  Vásár,
ahol közvetlenül  a  termelőktől  lehet  vásárolni  jó
minőségű,  hazai  termékeket,  és  ahol
a vásárlásainkkal jótékonykodhatunk is. Minden el-
költött  20 Ft-ból ugyanis a Karitász megkap 1 Ft-ot,
amiből a környékbeli rászorulókat segíti. A vásár csak
előrendeléses  alapon  működik,  a helyszínen  NEM
lehet vásárolni.
A  rendelés  specialitása,  hogy közösségi  vásárként
kerül  meghirdetésre,  azaz  számítunk  arra,  hogy
összejön  akkora  rendelési  mennyiség,  amiért  a
termelőnek megéri helybe hoznia a termékeit. Cserébe
viszont  a  termelők jó  áron  kínálják  a  termékei-
ket és nem számítanak fel kiszállítási költséget.
A rendelések  összértékének  el  kell  érnie  egy
minimális  értéket,  ami  most 30  eFt-ban  került
meghatározásra.  Nem  egy-egy  embernek  kell  ennyit
rendelnie, az összes vásárló összes rendelésének kell
elérnie  ezt  a  szintet ahhoz,  hogy  a  rendelések
kiszállításra kerüljenek. 
Minden  elfogadott  és  teljesíthető  rendelésről  a
rendelési  időszak  lezárulta  után  visszaigazolást
küldünk.
Az első vásár során két termelőtől lehet rendelni kü-
lön-külön (Sági  Béla  -  gyümölcslevek,  Élőtisza  -
zöldség, gyümölcs), a minimális rendelési mennyiséget
mindkettejük  esetében  külön-külön  el  kell  érni.
A gyümölcslevek esetén 60  eFt felett 5%, 100
eFt feletti  összrendelés  esetén  pedig 8%  kedvez-
ménnyel kapja  meg  a  közösség  minden  tagja  a
termékeket. A zöldségek-gyümölcsök esetén pedig 100
eFt feletti  összrendelés  esetén  ajánlott  fel 5%
kedvezményt a termelő.
Együnk  jót  és  tegyünk  jót!  Együtt!  Úgyhogy
kérjük szólj  a  rokonaidnak,  barátaidnak,  ismerő-
seidnek,  szomszédaidnak, hogy  ők  is
rendelhessenek! Mert együtt könnyebb!
A Katolikus  Karitász  megalakulásának  85.  és  újjá-
szerveződésének  25.  évfordulója  alkalmából  tartott
jubileumi  év  lezárására  Szent  Erzsébet  ünnepén,
november  19-én  (szo)  országos  Karitász  Találkozón
részt  vesz  templomunk  csoportunk  Tóni  atya  ve-
zetésével, amelynek helyszíne a Bazilika. 
November  20-án  ismét  lesz  Szent  Erzsébet  napi
gyűjtés,  Szent  Erzsébet  kenyér  megáldása  és  annak
kiosztása.
1millió csillag a szegényekért! December 7-11. között
adomány ellenében gyertyaosztás lesz templomunkban
s környékén 
Az  adventi  hétvégekre  Karitász  vásárt  szervezünk
templomunk  előterében.  A karácsony  közeledtével  a
már  megunt,  de  még  ajándéknak  tovább  adható
tárgyakat  adomány  ellenében  osszuk  ki.  Az  ebből
befolyó  pénzadománnyal  a  templomi  Karitászt
segítjük. Segíts, hogy tovább segíthessünk!
Karitász csoport felhívása: Szeretnénk egy használt,
de  még  üzemelő  mosógéphez  hozzájutni  egy
oxigénpalackon  élő  idős  néninek,  aki  szerény
körülmények  között  egy  szobás  lakásban  él  két  kis



korú unokájával, akiket ő maga egyedül nevel. A néni-
nek van egy rossz automata mosógépe, annak javítása
is segítséget jelenthetne számára.
Nehéz időket élünk, ezért ha bajban van, hívjon minket
bátran!
Tóni  atya  az  önkéntesek  munkájához  Isten
támogatását,  sok  örömet  és  egészséget  kívánt,  majd
közös  imádsággal  zártuk  a  Karitász  csoport
megbeszélését! Varga Éva

AZ IRGALMASSÁG KONFERENCIÁRÓL
Idén,  az  irgalmasság  szentévében  a  Főegyházmegye
támogatásával, Erdő Péter bíboros védnökségével jött
létre 8-án (szo) a konferencia.
A konferencia a zsolozsma elimádkozásával kezdődött,
majd a plébános köszöntötte a résztvevőket. Erdő Péter
bíboros,  a  konferencia  védnöke  üzenettel  fordult  a
résztvevőkhöz, amelyet Zimányi Ágnes, a konferencia
szervezője az imanap kezdetén és délben is felolvasott.
Az előadók más-más szempontból közelítették meg a
témát,  elősegítve  a  mélyebb  megértést.  Béri  Renátó
kármelita  szerzetes  az  irgalom  fogalmának
értelmezésével  elméleti  alapot adott,  melyre a  helyes
cselekvésnek  épülnie  kell.  Az  irgalmasság  Isten
ingyenes  szeretete  –  határozta  meg a  kiindulást  Béri
Renátó.
Arra a problémára mutatott rá, hogy sokakban él torz
elképzelés arról, mit jelent Isten irgalmassága, aminek
az a megtapasztalás az oka, hogy a szeretetet ki kell
érdemelni,  meg  kell  érte  dolgozni,  illetve  hibákat
elkövetve  el  lehet  veszíteni.   „Félreismerjük  Istent,
ahogy  könnyen  félreismerjük,  egy-egy  gesztusból
ítéljük meg az embereket is.”
Horváth  Zoltán,  a  budapesti  Avilai  Szent  Teréz-
templom plébánosa folytatta a gondolatmenetet, és arra
világított  rá,  hogy  mi,  emberek  egymással  való
kapcsolatunkban  nem  tudunk  elvonatkoztatni
hibáinktól,  az  adok-kapok  viszonylatban  gondolko-
dunk, kedvünktől, ráhangoltságunktól tesszük függővé,
kihez  hogyan  fordulunk.  A cél  azonban  a  párbeszéd
Istennel: hogy az ember megnyissa szívét, vágyva Isten
válaszára, amit a Szentírás szavaiban találhat meg. 
Kovács  Zoltán,  a  Szent  Mihály-templom  plébánosa
Szűz Máriát, mint az irgalmasság anyját hozta közel.
Csapó  Emma  nyugalmazott  hitoktató  munkájáról
számolt  be.  Tolnai  utcai  hitoktatóként  figyelt  fel  a
prostituáltak sorsára. Egy tanítványát látta meg egyszer
az utcán, aki elmondta, nem önszántából van ott. Azt
gondolta, ha elmondja megfelelő helyen, akkor azonnal
segíteni lehet a lánynak. Ehelyett azt a választ kapta,
hogy  hitoktatóként  ez  nem  az  ő  dolga,  vigyázzon
magára,  veszélyes  területre  lépett.  Ebből  a
tapasztalatból  született  az  az  elkötelezett  szolgálat,
amely sok lányt  megmentett  az  életnek.  Ez rengeteg
beszélgetésnek, figyelemnek és imának az eredménye
volt – tekintett vissza az eddig megtett útra az előadó. 
Hofher  József  SJ Tekintetre  méltatta címmel  a
kontempláció és akció jelentéséről, viszonyáról beszélt.
Mécs  Lászlótól  kölcsönzött  idézettel  – „Ítélet  lesz,  s

valaki felelős” – megfogalmazta,  felelősségünk van a
világ alakulásában. 
Szőke  Péter,  a  Szent  Egyed  Közösség  budapesti
csoportjának vezetője  a világ mintegy 75 országában
jelen  lévő  közösség  tevékenységét  mutatta  be.  Arra
mutatott rá, hogy az irgalom ellentéte a Bibliában nem
a gonoszság, hanem a közöny. 
Az előadók között Blankenstein György Irgalmasság a
családban,  valamint Makláry  Ákos  görögkatolikus
parókus Ferenc  pápa  szándéka  az  irgalmasság
évében címmel tartott előadást.
A konferencia záró szentmiséjét Snell György püspök
mutatta be. Szentbeszédében a napi evangéliumhoz, a
tíz leprás megtisztításának történetéhez kapcsolódott. A
középpontba a gyógyuláshoz vezető utat és a hálaadás
kérdését állította. 

Erdő Péter bíboros az irgalmasság-konferencia
résztvevőihez

Sokan  azt  mondják,  hogy  az  igazságosság  és  az
irgalmasság  valahogyan  ellenpárjai  egymásnak.  De
ennek  az  ellenkezőjét  olvassuk  az  evangéliumban,  a
nyolc boldogságról szóló jézusi mondásban. Ott arról
is szó van, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot, mert majd vágyakozásuk beteljesül. Arról
is szó van, hogy boldogok az irgalmasok, mert nekik is
irgalmaznak.
Igazságosnak lenni Istennel szemben azt jelenti, hogy
elismerjük: mindenünkkel neki tartozunk. Irgalmasnak
lenni a többi emberrel szemben azt jelenti, hogy Isten
iránti  szeretetből  nagyvonalúak  vagyunk  hozzájuk,
azaz többet is tudunk nekik adni, megbocsátani, mint
amennyit  megérdemelnének.  Így  tartozik  össze  ez  a
kettő.
Az igazságosság iránti vágy is csak a bűnbánat nyomán
támad föl az emberben. A beteg is akkor kezd el igazán
ételre  és  italra  vágyni,  mikor  már  gyógyulóban van.
Így vagyunk mi is az igazságossággal, és ez az az út,
amely elvezet bennünket az irgalmas szeretethez.
Idén,  az  irgalmasság  évében  egy  ilyen  irgalmasság-
imatalálko-
zónak nagyon fontos gondolata, hogy az igazságot, a
valóságot  Istenről  és  a  világról,  magunkról  és  a
magunk  helyéről  a  világban,  szenvedélyesen  és
alázattal  keressük,  mert  ez  fog  minket  meggyőzni
arról, hogy kötelességünk irgalmas szeretettel fordulni
a többi ember felé.
Nagy  szeretettel  köszöntöm  az  irgalmasság-
konferencia  minden  résztvevőjét,  kívánom  az
összejövetelre  Isten  bőséges  áldását,  hogy  az
irgalmasság  erősödjék  a  szíveinkben  és  erősödjék
egész társadalmunkban! 

Trauttwein Éva/Magyar Kurír


