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ÖKUMENIKUS IMAHÉT MOTTÓJA: 2Kor 5,14–20 
Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten
ajándéka,  amely  az  egész  teremtettségre  vonatkozik.  „Isten
ugyanis, Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy-
hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békélte-
tés igéjét.” (19.) Isten cselekedetének eredményeként az ember,
aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval
és cselekedettel is hirdesse ezt a megbékélést: „Mert Krisztus
szeretete szorongat minket” (14.). „Tehát Krisztusért járva kö-
vetségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, bé-
küljetek  meg  Istennel!”  (20.).  A textus  hangsúlyozza,  hogy
nincs megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő min-
denkiért meghalt. A megbékélés követei az Ő nevében arra hí-
vattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé nem
önmagukért, hanem Krisztusért élnek, aki meghalt értük.

JÓZSEFVÁROSI ÖKUMENIKUS IMAHÉT (I. 15-22.)
15.  (v)  18ó  Kálvin  téri  református  templom.  Igét  hirdet:  Dr.
Erdő Péter bíboros és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök
16. (h) 18ó Nap u. 40.baptista templom. 
Igét hirdet: Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkipásztor
17. (k) 18ó Rákóczi út 57. evangélikus kápolna. 
Igét hirdet: Kelédi Géza László baptista lelkipásztor
18. (sze) 18ó József u. 12. baptista kápolna. 
Igét hirdet: Bacskai Bálint református lelkipásztor
19. (cs) 18ó Kőris u. 13. református templom.
Igét hirdet: Michels Antal római-katolikus pap.
Dr. Almási Tibor baptista lelkipásztor 
20. (p) 18ó Horváth Mihály téri katolikus templom.
Igét hirdet: Liszka Viktor Gábor evangélikus lelkész
21. (szo) 16ó Karácsony Sándor utca 31. evangélikus templom.
Igét hirdet: Kovács Dávid Emil református lelkipásztor
22. (v) 16ó Salétrom u. 5. református templom.
Igét hirdet: Boros Dávid baptista lelkipásztor

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSE INDUL
Évente két alkalommal szervezi meg a beteglátogatók képzését
a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség: ősszel októbertől, ill.
télen január végétől. Most ez utóbbira várják a szolgálatra elhi-
vatottságot érző, hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését.
Az önkéntes szolgálat Budapest csaknem valamennyi kórházá-
ban jelen van már, és a kórházak heti lelkipásztori szolgálatához
kapcsolódik. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a hét egy adott
napján (ez kórházanként változó), a kórházba bejáró katolikus
pap látogatását megelőző napon az önkéntes beteglátogató vé-
giglátogatja azt az osztályt, ahova beosztották.
Ez a szolgálat a másik emberről szól, aki mellett ott lehetünk,
úgy,  ahogy igényli:  meghallgatva őt,  ha beszélgetni  szeretne,
vagy segítségére lenni, ha pappal szeretne találkozni, hogy val-
lását gyakorolhassa, vagy rossz érzés nélkül elfogadni elutasítá-
sát, ha éppen nincs kedve találkozni, szóba állni senkivel.
A szolgálatnak csak úgy van értelme, ha alázattal, szeretettel tu-
dunk jelen lenni, elfogadva a másikat, úgy, ahogy van. Mindez
kegyelem, ajándék Istentől, aki sohasem hagy magunkra minket
ebben a szolgálatban, amely nélküle nem is menne. Ugyanakkor
nélkülünk sem működne, ha nem tennénk hozzá a magunkét: az
igenünket,  a  szívünket.  Mindez  komoly  elköteleződéssel  jár.
Nagyon fontos, hogy szívből rá tudjuk szánni az időt a szolgá-
latra hétről hétre. Lehet, hogy nem mindig könnyű, de az egé-
szen biztos, hogy az egyik legboldogítóbb érzés a földön: test-
vérként jelen lenni a találkozásokban.
Jelentkezni 23-ig a Lelkészségen t:(1)2248640 8-16ó között!

2016-OS ÉVRŐL BESZÁMOLÓ
Januárban ökumenikus imahét, Hoffer József SJ atya előadása a
megbocsájtásról, OLI Napok Egerben, 2 fő Sapientiáról jött gya-
korlatra, plébániai farsangi bál a Fazekasban.
Februárban jegyes kurzus indult,  misét mondott Erdő Péter bí-
boros és a betegek kenetét kiszolgáltatta, keresztutak indultak.
Márciusban  nagyböjti  triduum a fedélnélkülieknek és Molnár
János  beregszászi  plébános templomunkban, gyűjtés  a  Szent-
föld javára és Kárpátaljára, templom búcsú, agapé, új képeslap
kiadáa, templom szentelésének ünnepe. Nagyhéten a segítségért
minden résztvevőnek köszönet!
Áprilisban Esztergomból egy csoport jött látogatóba, új jegyes-
kurzus  indult,  hivatások  világnapján  kispap  jött,  "Nem adom
fel" gospel koncertje,  központi gyűjtés az ukrajnai rászorulók-
nak, KÉSZ kirándulás Győrbe.
Májusban május 1-jei kisbúcsún Györgydeák Márton tartotta a
misét, 24 órás dicsőítés, Blaha Lujza téren Utcai evangelizáció.
Találkozás a gyógyító Jézussal a templomunkban. Imaest a be-
tegekért.  TŰZ  evangelizáció.  Zeneiskola  koncertje,  plébániai
lelkinap,  pünkösdhétfői  majális  Máriaremetén,  Barna  Gábor
néprajzkutató előadása, Lányi Béla verbita testvér előadása, Úr-
napi körmenet templomunk körül.
Júniusban Cselényi István atya könyvbemutatója, ministráns fo-
cibajnokság,  elsőáldozás,  gyógyító  és  szabadító  imaest,  Te
Deum,  új  jegyes kurzusok, Cserháti  Ferenc segédpüspök elő-
adása, és még egy zarándoklat Olaszországba is.
Júliusban szentségimádási nap, majd táborok. Így cserkész ke-
rületi, verbita és Missziós-HVSZSZ, plébániai család- .
Augusztusban kiscserkésztábor, Miskolctapolcán plébániai ze-
nei tábor, Egerbe kirándulás a KÉSZ-szel.
Szeptemberben egy új családsejt alakult, bíborosi hálaadás Te-
réz anya szentté avatásáért. Ars sacra hét: plébániai nap, Simpli-
cissimus Együttes koncert, Borz Tamás „Érsek vitéze” könyv-
bemutató, Biblia és Művészet - Kontsek Ildikó előadása, Kávé-
házi estén beszélgetés Dragonits Mártával. Kormorán Együttes
koncertje, zenés verses műsor a Bice-Bócákkal, Hegedűs Endre
és Katica estje, HH megerősítő hétvége.
Októberben elindult az elsőáldozási és bérmálkozói hittan, Egy-
házmegyei  Irgalmasság  Konferencia,  missziós  gyűjtés  87eFt,
kávéházi est Vecsei Miklóssal Máltai Szeretetszolgálat alelnök-
kel, gyógyító imaest Varga János verbita atyával, nemzeti ünne-
pen Baranyai László atya beszélt ’56-ról, zarándoklat Majkra.
Novemberben Orosch János nagyszombati érsek misézett, kávé-
házi est Csaba László közgazdásszal, karitasz napot tartottak a
Bazilikában,  karitasz  gyűjtés  a  miséken  92eFt,  cipóosztás,
Lendvai István orgonakoncert. Szentek nyomában járunk (játék
és kézműveskedés a hónap szentjével) a templomi hiitanterem-
ben új sorozat indult Konrád Ági néni szervezésében
Decemberben adventi  roráték,  cserkész mikulás túra,  triduum
Barsi Balázzsal, érzékenyítő program Nem adom fel alapítvány,
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia koncert, kecskeméti Aurin le-
ány és női kar koncertje. Fazekas és a Németh iskola karácso-
nya, kibővített képviselőtestületi ülés. Karácsonyi ünnepek...
Statisztika 2016:  Keresztelés 44fő, házasság 5 (jegyesoktatás
15), bérmálás –, elsőáldozás 8 fő, temetés 59 fő. MA

A MENNYEI LAKOMA ELŐÍZE
December 25-én, karácsony napján a Szent Egyed közösség
együtt ünnepelt szegény barátaival a templomunkban. A mi-
sét Székely János segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate
Bizottságának elnöke celebrálta Michels Antal plébánossal.
A Szent Egyed közösség 1982 óta hívja és várja szegény baráta-
it terített asztal mellé karácsony napján. Az első római ebéd óta,
amelyen  húszan  vettek  részt,  a  világ  számos pontján  osztják
meg egymással a találkozás, a testvériség és béke ajándékát a
közösség tagjai hajléktalan barátaikkal, menekültekkel.



A Szent Egyed közösség budapesti csoportja idén először ren-
dezte meg a római Santa Maria in Trastevere-bazilikában tartott
karácsonyi ünnepség mintájára templomban a közös karácsonyi
ebédet, hogy, amint Szőke Péter, a közösség magyarországi ve-
zetője fogalmazott, „az Eucharisztia asztalát a szegények men-
zájává alakítsák”, hiszen Jézus éppúgy, ahogyan az Oltáriszent-
ségben, jelen van a szegényekben is.
A karácsonyi ebédet több hetes készület előzte meg; a közösség
tagjai advent eleje óta osztogatták az ebédre szóló meghívókat
szerdai szolgálatuk alkalmával barátaik körében. Hogy gondos-
kodjanak ajándékokról, többen a józsefvárosi piacra mentek a
közel háromszáz főnek tervezett csomagok beszerzéséért, ame-
lyeket több önkéntes segítségével csomagoltak be a karácsonyt
megelőző héten. Advent harmadik vasárnapja előtt pedig a Vö-
rösmarty-térre mentek, ahol adományokat gyűjtöttek a karácso-
nyi  ebédre.  Gondoskodtak  az  asztalok  díszítéséről,  a  műsor
megszervezéséről, amellyel kedveskedtek az ebédet követően.
„Mindenki otthon van az Isten házában” – a mise elején Szé-
kely János e szavakkal köszöntötte a jelenlévőket,  rámutatva,
hogy Jézus  minden embert  szeret,  de  különösen  a  beteget,  a
gyengét és a szegényt. Beszélt, hogy a karácsony ünnepének lé-
nyegét nem a ragyogó karácsonyfa jelenti, sem pedig az ajándé-
kok, hanem Isten, aki örök szeretettel alkotta ezt a világot, eljött
közénk. Ő a karácsony nagy ajándéka. „Igazi ünnepe annak az
embernek van, aki meg tudja nyitni a szívét, aki be tudja fogad-
ni. Ahogyan a Bibliában olvashatjuk: »Nézd, az ajtóban állok és
kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá,
vele eszem, ő meg velem.« (Jel 3,20)” Az ajándék maga Jézus,
Ő van itt jelen, vele ülünk egy asztalhoz.”
Karácsony ünnepe azt üzeni számunkra – folytatta a segédpüs-
pök –,  hogy Isten számára az ember végtelenül fontos.  Saját
gazdagságát,  a  mennyei  dicsőséget  elhagyva,  eljött  közénk,
hogy tudjon emberi  szóval  szólni  hozzánk, és emberi  szívvel
szeretni bennünket. Egy akart velünk lenni – hangsúlyozta.
A szentmisét  követően  a  templomban  elhelyezett  asztaloknál
látták vendégül a közösség tagjai az ünnepre érkezett családo-
kat, hajléktalanokat, időseket és menekült barátaikat. Az ebéd-
ről a Kapuvári ÍzvadÁszok gondoskodtak, a zenés-verses mű-
sorban a közösség tagjai lepték meg a vendégeket.
Szőke Péter, a közösség vezetője elmondta, hogy az ebédet Ma-
gyarországon  idén  először  tudták  templomban   megrendezni.
Szőke Péter utalt az őskeresztény egyházra, amelyben élt az Eu-
charisztiának és a  szegények megvendégelésének szoros kap-
csolata, amelyet a Szent Egyed közösség karácsonyi ebédjével
is  szeretne  feleleveníteni.  A közösség  vezetője  idézte  Olivier
Clement  francia  ortodox  teológus  gondolatait,  aki  az  egyház
drámájának nevezte azt, hogy az Oltáriszentség és a szegények
külön  váltak  egymástól.  A közösség  Szőke  Péter  elmondása
szerint e kettőt szeretné újra egyesíteni. 
Michels Antal atya a karácsonyi ebéd megvalósításával kapcso-
latban azt nyilatkozta, hogy az első templomban rendezett ebéd-
re februárban került sor, amikor a közösség szintén a józsefvá-
rosi  templomban  rendezte  meg  misével  egybekötött  szeretet-
vendégséget. Akkor az elhunyt hajléktalanokért mutattak be mi-
sét. Az atya szent kísérletnek nevezte az első templomi ebédet,
hiszen, ahogyan fogalmazott, az egyház számára soha nem volt
idegen a szegények befogadásának gondolata. A plébános meg-
osztotta továbbá, hogy ő maga nyolc évig dolgozott vendéglá-
tásban, így külön öröm volt számára, hogy idén karácsonykor a
saját-,  és az Úr asztalánál is vendégül láthatta a szegényeket.
Kiemelte, hogy a Szent Egyed közösség munkáját a plébánia
karitász csoportja, valamint a családsegítő szolgálat is segítette,
illetve örömként említette azt, hogy ő maga is le tudott ülni a
szegények közé.                   Várkonyi Borbála/Magyar Kurír
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