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SZOCIÁLIS TESTVÉREK
Újra indulnak a fiatal lányoknak szóló lelkinapjai egyik budapesti házukban "Válaszd az életet!" címmel! Ha vágysz arra,
hogy mélyebb kapcsolatban élj Istennel, ha érdekel a szerzetesség, ha szeretnél egy kicsit felfrissülni, vagy egy napot elcsöndesedve, Isten keresésével tölteni, akkor keresd Vizvárdy Rita
testvért a ritatestver.sss@gmail.com címen. Találkozásaink
időpontjai november 13., december 4. A programban lesz tanítás, csend, imádság, mise, megosztás.www.szocialistestverek.hu
OZVENA - BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS
A kórus 2000-ben alakult a szlovák népdal és zenei hagyományok megőrzése, professzionális előadása és továbbörökítése
céljából. Egyesületként működik, amelynek elnöke Hollósy Tiborné, A Kórust 10 éven át Pálmainé Pápay Márta dirigálta,
majd a kórust 3 évig Somogyváry Ákos vezette, jelenleg Gabriella Ballová és Sutyinszki Mária. A kórus tagjai a szlovák nemzetiséghez kötődő, zeneszerető, nem hivatásos énekesek.
Egyházi koncerteket tartanak és állandó közreműködői a szlovák katolikus és evangélikus liturgiáknak, ahol szlovák, ószláv,
latin és olasz nyelvű egyházi műveket adnak elő. Repertoárjukban szerepel Sutyinszki János dél-alföldi szlovák népdalgyűjteménye, melyet a szerző kórusművekké dolgozott át.
A kórus 10 éves évfordulója alkalmából hanghordozón ill. kottafüzet formájában tette közzé a népdalfeldolgozásokat és a kórusműveket. Évente nemzetközi kórustalálkozókat szervez.
Rendszeresen részt vesz hagyományos és egyházi kórustalálkozókon. Baráti kapcsolatokat tart több anyaországi kórussal. A
Határon Túli Csehek Prágai Világtalálkozóján többször első, ill.
második díjat nyert.
Hollósy Tiborné elnök
Ps: December 4-én a 1/2 12-es misében és utána énekelnek!
A KORMÁNY TÁMOGATJA AZ ESEMÉNYT
A magyar kormány csütörtökön megjelent határozatában üdvözölte, hogy 82 esztendő után az 52. Eucharisztikus világkongresszus helyszíne Budapest lesz, valamint az esemény sikeres
megvalósítása érdekében támogatja, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fejlesztési programot indítson - derül ki a
Magyar Közlönyből.
A központi költségvetésből támogatott program keretében számos templomot újítanak fel, a projektekre ezidáig idén és jövőre 3,1 milliárd forintot különítettek el. A kormányhatározat mellékletéből kiderül, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye további fejlesztéseire 2018-ban 8,544 milliárd forintot kell
beterveznie a nemzetgazdasági miniszternek, 2019-ben pedig
7,81 milliárd forintot. Ez mindösszesen 19,454 milliárd forint költségvetési támogatást jelent.
Csepelen sport- és kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas multifunkcionális csarnok építését is tervezik, ötmilliárd
forintért - ebből a 2017-es költségvetésben egymilliárdot csoportosítanak át a projekt előkészítésére.
A főegyházmegye területén több templomot felújítanak, köztük
a ferencvárosi Bakáts téri templomot 2017 és 2019 között
összesen 2,5 milliárd forintért, az Üllői úti Örökimádás templomot 450 millió forintért (2017-2018-ben), a józsefvárosi Szent
József plébániatemplomot 1,2 milliárdért és a belvárosi Papnövelde utcai Egyetemi templomot kétmilliárdért (2018-2019).
A gazdagréti Szent Angyalok templom építésének befejezésére
800 millió forint jut (2016-2017).
A főegyházmegye területén kollégiumfejlesztésre kétmilliárd
forintot terveznek (2018-2019), továbbá katolikus táborhely kialakítására egymilliárdot.

A lakótelepi templomok felújítására 750-750 millió forintot költenek 2018-2019-ben; továbbá a szabadtéri közösségi terek és
játszóterek infrastruktúrájának kialakítására, eszközök beszerzésére két év alatt egymilliárdot.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szerint a Magyar
Katolikus Egyház számára óriási jelentősége van annak, hogy
Budapesten rendezik meg a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amely "bemutatkozás a világ előtt, és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is" - idézte a bíboros M1-nek adott nyilatkozatát az MTI január 31-én.
A kongresszust megelőző négyéves felkészülés során meghatározzák a rendezvény pontos témáját, teológiai bizottságot alakítanak, vallásos, felkészülő összejöveteleket szerveznek majd.
A világkongresszus szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusok Pápai Bizottsága. A magyarországi központi koordinációt a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Általános Titkársága látja el, amelynek főtitkárává Erdő Péter
Fábry Kornélt, a Kaposvári Egyházmegye papját nevezte ki
- írta a Magyar Kurír.
- napi.hu -

HÍVOM A CSALÁDOKAT - 2016 novemberében
A háziorvosi rendelőben idősebb úr ült az orvossal szemben.
Bemutatta legújabb leleteit, és megbeszélték a következő időszakban alkalmazandó gyógyszereket. Az orvos megállapította,
hogy a páciens korához képest minden rendben van, nincs semmi különös teendő. A páciens orvosához fordult: „És a doktor
úr, hogy van, olyan rosszkedvűnek, szomorúnak látom.” „Nézze
– válaszolt az orvos –, őszintén szólva semmi okom sincs a jókedvre, meg a vidámságra. Tudja, másfél éve meghalt a feleségem, a lányom külföldre ment férjhez. Egyedül vagyok, és már
semmi jót sem várhatok az élettől. Itt rendelek mindennap, a
munkámat, mint mindig, rendesen elvégzem, aztán hazaballagok, és az üres lakásban próbálom valamivel elűzni az unalmamat. Én sem fiatalodom, ha beteg lennék, nem tudom, ki gondoskodna rólam.” „Nincsenek például rokonai – kérdezte a beteg –, régi barátai vagy jó szomszédjai?” „Lehet, hogy akadnak
ilyenek – mondta az orvos –, csakhogy nekik nem hiányzom én,
akiről gondoskodniuk lehetne, nekem hiányzik az, aki rólam
gondoskodhatna.”
Szomorú olyan időseket látni, akik nem látják életük értelmét.
Még szomorúbb, ha fiatalok élnek célok és tervek nélkül, elképzelésük sincs saját jövőjükről. Remény nélkül nehéz élni, a remény éltet és erőt ad a vágyott célért való munkálkodáshoz.
Akiben nem él a remény, aki nem bízik abban, hogy fáradozása
eredményes lesz, csak „elvégzi a dolgát”, az nem tudja
mozgósítani azokat a többletenergiákat, amelyek nem csak
sikerre vezetnének, hanem a jól végzett munka örömét is
megadnák. Nekik mondja Jézus: „Amikor mindent megtesztek,
amit parancsoltak nektek, mondjátok: Haszontalan szolgák
vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!” (Lk 17,10)
Tudjátok-e gyermeki bizalommal várni életetek kisebbnagyobb eseményeit? Mi élteti bennetek a reményt, hogy fáradozásotok minden nehézség ellenére meghozza gyümölcsét? Mi segít nektek gyermekeiteket úgy irányítani, hogy
ne váljanak „haszontalan szolgává”?
Korunk egyik nagy vívmánya, hogy az emberek többnyire szabadon dönthetnek saját sorsukról. Régebben a társadalmi, gazdasági és kulturális adottságok beszűkítették az egyén mozgásterét. Ma lehetőség van az élet megtervezésére és a jó tulajdonságok szabad kibontakoztatására. Ha azonban nincsenek nemes
célok és az emberek csak saját – gyakran félreértelmezett – érdekeiket nézik, a társadalom szétesik. A birtoklás és az élvezet
individualista kultúrájában az ember elmagányosodik, és nem
találja meg élete értelmét. Isten az embert társas lénynek, nem
magányosnak teremtette. Ezért az ember ösztönösen keresi azt a

másik embert, akivel jó együtt lennie, akivel megértik egymást,
akivel jó barátságban lenni.
A házasság olyan barátság, amely magába foglalja a szenvedély
sajátosságait, de mindig az egyre inkább stabil és intenzív egység felé irányul. Mert nem csupán az életadásra alapíttatott, hanem arra is, hogy a házastársak kölcsönös szerelme helyes módon jusson kifejezésre, fejlődjön és érlelődjön. Az egy férfi és
egy nő közötti különleges barátság a teljességre törekvés jellegével bír, amely csak a házastársi egységben valósul meg. (vö.
AL 125) A házastársak befogadják és értékelik a másik által
képviselt nagy értékeket. Ilyen érték a például szépség is, ami
nem azonos a másik testi vagy pszichés varázsával, de megérezteti egymás személyisége szakralitásának ízlelését anélkül, hogy
feltétlenül birtokolni akarnák őt. A fogyasztói társadalomban az
esztétikai érzék elszegényedik, ezért kialszik az öröm. Minden
csak azért van, hogy megvegyük, birtokoljuk és elfogyasszuk,
még a személyek is. Ezzel szemben a gyengédség annak a szeretetnek a megnyilvánulása, amely megszabadít a birtoklás
önző vágyától. Arra tanít, hogy mérhetetlen tisztelettel és bizonyos félelemmel álljunk meg a másik személy előtt, nehogy
kárt tegyünk benne vagy megfosszuk a szabadságától. A gyengéd szeretet megtanít szemlélni és értékelni azt, ami a személyiségében szép és szent, ami túl van a szükségleteinken. A gyengéd szeretet lehetővé teszi, hogy mindig egymás javát keressék,
akkor is, ha a másik rosszkedvű, ha távol van, ha haragszik, ha
bármiért épp most nehéz elviselni. Ebből a gyengéd szeretetből
fakad a tett, az ajándékozás, és ez az öröm forrása. (vö. AL 127)
Soroljatok fel olyan értékeket, amelyeket házastársatok
képvisel, és amelyek kapcsolatotok számára fontosak! Hogyan tudjátok gyermekeiteket rávezetni arra, hogy mindig
önzetlenül keressék testvéreik javát?
Szeretetre vagyunk teremtve, nincs nagyobb öröm, mint megosztani valami jót: „Adj, s fogadj el magad is; élvezd az életet”
(Sir 14,16). Az élet legintenzívebb örömei akkor születnek,
amikor a mennyország elővételezéseként sikerül elősegíteni
mások boldogságát. Édes és vigasztaló a mások megörvendeztetéséből fakadó öröm. Ez az öröm a testvéri szeretet gyümölcse, nem a csak magára tekintő hiábavalóságé, hanem annak
öröme, aki szeret és kedvét leli a szeretett ember javában, amely
átárad a másikba és termékennyé válik benne. (vö. AL 129)
A család az a hely, ahol az ember megtanul másokért áldozatot
vállalni, alkalmazkodni, a közösség hasznos tagja lenni úgy,
hogy életét öröm járja át. A gyermekek nem kaphatnak nagyobb
ajándékot, mint azt, hogy szüleik egymás iránti gyengéd szeretetének légkörében élhetnek. Az ebben a légkörben felnövekedő
gyerekek maguk is igaz barátokra találnak, és szüleikéhez hasonló házasságra törekszenek. A fogyasztói társadalom, a harsány média más irányba terelné a fiatalokat, a keresztény családban azonban kibontakozik bennük a szeretni tudó és szerethető ember. Az ilyen ember sohasem lesz magányossá, mindig
meg fogja találni azt a közösséget ahová tartozhat, ahol másokat
szerethet és ahol őt is szeretni fogják. Életének az fog mindig
célt és értelmet adni, hogy az örök Szeretethez akar egyre közelebb kerülni.
Egy kis idő múlva újra felkereste a háziorvost a páciens. Arra
kérte, hogy látogassa meg őket, pontosabban a velük együtt
lakó anyósát. „Tudja, doktor úr – magyarázta –, anyósom mindig azt emlegeti, hogy milyen jót tett neki az az injekció, amit
doktor úr adott neki. Biztos volt benne, hogy valamilyen csodaszer. A legjobban az esett neki, ahogy doktor úr a szemébe nézve rámosolygott, amikor kihúzta a tűt. Aztán megkínálta azzal a
linzer süteménnyel, amelyről azt tartja, hogy olyan finomat csak
ő tud sütni, doktor úr meg hármat is evett belőle, és megdicsérte, hogy életében nem evett még ilyen finomat. Most már ugyan
nem tud sütni, de a feleségemnek elárulta a titkos receptet, és
így ő is mestere lett a linzernek. Anyósom azt mondogatja, hogy

mekkora öröm lenne, ha doktor úr megint eljönne, és újra megkínálhatná linzerrel. Ugye eljön?”
Bíró László püspök

