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A hét szentje: BAKHITA SZENT JOZEFINA
Jozefina a XX. század szentje, életének viszontagságai azon-
ban az ókorba is beleillenének. Szudánban született 1869-
ben. Egészen kis gyermek volt, amikor családjától elrabol-
ták, és egy rabszolgapiacon eladták.
Eredeti nevére nem is emlékezett. Egyik gazdától a másikhoz
került, akik ütötték-verték. Teste egész életében őrizte az emberi
gonoszság nyomait. A Bakhita nevet, amely szerencsést jelent,
egyik gazdájától kapta. Kartúmban Callisto Legnani olasz kon-
zul megvásárolta. Elrablása óta most először nem korbácsolta
meg senki. Szeretettel bántak vele. A konzul házánál béke és
meleg  légkör  fogadta.  Gazdája  révén  jutott  el  Itáliába,  ahol
megismerkedett a kanossziánus nővérekkel és Jézus tanításával.
Nagykorúságát betöltve belépett a rendbe. A következő ötven
évben ez az egyszerű, sokat szenvedett afrikai nővér Isten sze-
retetének igaz tanúja lett.  Főzött,  varrt,  kézimunkázott,  kapus
nővér volt. A kapunál gyakran simogatta meg a kanossziánus is-
kolába járó gyerekek fejét. Alázatossága, egyszerűsége és örö-
kös  mosolya  mindenkinek  megnyerte  a  szívét.  „Milyen  nagy
kegyelem ismerni  Istent”  –  mondogatta.  Morettának,  „fekete
anyánknak” nevezték. Hosszú, fájdalmas betegség után hunyt el
1947-ben. II. János Pál pápa avatta szentté 2000-ben.

MI IS A HÁZASSÁG HETE? (2017. február 12-19.)
Közel  két  évtizede  Angliából  indult  el  ez  a  kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a há-
zasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is szá-
mos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköte-
leződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21
országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysoroza-
tot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szer-
vezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, tele-
pülés, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizott-
sága  által  koordinált  központi  programok fővédnöke 2013
óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.                      
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az em-
ber számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nél-
küli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy
egymás  bátorítására,  segítésére  és  védelmére  törekszik  egész
életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos
és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál éle-
tük minden más területén is.                                                         
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely
gyakorlati példamutatással,  tudományos kutatások eredmé  -
nyeivel,  bibliai  és  erkölcsi érvekkel támasztja  alá  a  házasság
örökkévaló  értékét. Bátorít minden olyan helyi  kezdeménye-
zést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő há-
zaspárok és családok felé, amely segíti  életüket, boldogulásu-
kat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömei-
ről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal
ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes hely-
reállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.” 

MEGHÍVÓ
Nagy  szeretettel  hívjuk  a  IX.  Egyházmegyei  Kateketikai
Konferenciára, amit február 17-18. között szervezünk meg
Budapesten, a Párbeszéd Házában (VIII. Horánszky u. 20.).
A konferencia mottója: "Melléjük szegődött" (Lk 24, 15).

Amint  Jézus  az  emmauszi  tanítványok  mellé  oda  szegődött,
ugyanúgy hozzánk is csatlakozik életünk útján. Ez egyben kül-
detést is jelent, hogy hozzá hasonlóan kísérjük tanítványainkat,
szüleiket, családjaikat és segítsük őket az Egyházba való begyö-
kereződésükben.
Ezt a felelősséget komolyan véve, idei konferenciánkon azokat
a lépéseket állítjuk a középpontba, amelyek segítenek a gyere-
kek és szüleik megszólításától eljutni a szentségek vételéig. A
hozzáállásunkat formáló elméleti előadások és a konkrét gya-
korlatot támogató interaktív műhelyek bőséges segítséget fog-
nak nyújtani a lelkipásztoroknak és katekétáknak.
A konferencia február 17-én, pénteken kezdődik, 15:30-tól lehet
a regisztrálni, a szombati napon pedig 16:00-kor ér véget.
A teljes konferencián való részvétel esetén kérjük, hogy 3.000,-
Ft-al járuljanak hozzá a konferencia költségeihez (csak péntek:
1.000,- Ft; csak szombat: 2000,- Ft). Szeretettel várjuk a jelent-
kezését!    Béla atya és a hitoktatási Felügyelőség munkatársai

        

KitűNő FRIVALDSZKY EDITtel - hivatása az élet védelme 
Impulzív, közvetlen egyéniség, három kislány édesanyja, aki
elveiért immár nemcsak hazájában, de nemzetközi vizeken
is harcba száll. Frivaldszky Edittel, az Együtt az Életért Köz-
hasznú Egyesület elnökével beszélgettünk.
Mesélne kicsit magáról, honnan indult el, milyen impulzusok
érték  az  élete  során?  Karcagon  születtem, egy  bátyám  van.
Szolnokra jártam egy kéttannyelvű gimnáziumba, aztán a böl-
csészkaron  angol  szakot,  majd  közgazdaságtant  tanultam.  A
nyelvismeretnek  az  életem  későbbi  alakulása  szempontjából
nagy jelentősége volt, mert ennek köszönhetem, hogy megnyílt
az út a családok- és az élet védelmével kapcsolatos nemzetközi
kapcsolatok kialakítása előtt. 22 éves voltam, mikor megtértem,
huszonnégy  évesen  keresztelt  meg  Tomka  Feri  atya
Káposztásmegyeren. Igazi közösségbe kerültem itt. Azóta férj-
hez mentem, s van 3 gyönyörű kislányunk: 7, 5 és 2 évesek.
Hogy  kezdett  életvédelemmel  foglalkozni?  Egy  multicég-
nél dolgoztam, s volt egy kedves kolléganőm, aki felhívott az-
zal, hogy számoljunk már közösen, mert attól tart, hogy babája
van.  Kétségbe  volt  esve,  hosszú  órákat  beszélgettünk.  Végül
úgy döntött, hogy abortuszt végeztet, be is ment a kórházba, de
amikor a műtősfiú jött érte, eldöntötte, hogy mégis megtartja a
kicsit. Mikor hónapokkal később megszületett a baba, elmentem
hozzájuk a kórházba és megköszönte nekem, hogy anya lehet.
Ezzel az erős, személyes élménnyel indult minden.
Elhívást érzett, hogy komolyabban kezdjen foglalkozni a vál-
ságban lévő kismamákkal? Valahogy úgy, de közben mondtam
az Istennek, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Fiatal család
vagyunk,  gyerekeket  szeretnénk,  pénzünk  sincs  "civilkedni".
Aztán csak annyit éreztem, hogy létre kell hozzak egy formát,
egy keretet a működéshez. Onnantól tényleg jött minden "ma-
gától", érkezett  az  újabb  lépésekhez  a  segítség  felülről.  Csak
egy aktuális példa a jelenből: meghívtak Amerikába egy kép-
zésre, ami nagyon sokba került volna, de az 1000 dolláros je-
gyet  egy  segítő  szándékú  ember  váratlanul  megszponzorálta.
Nem tervezetten történnek velem a dolgok, de valahogy mindig
sikerül egyről a kettőre jutni.
Így született az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület. Mivel
foglalkoznak? Krízisben lévő kismamáknak segítünk. A nyilvá-
nos telefonszámunkra érkeznek megkeresések, sokan anyaott-
honi elhelyezést kérnek, másoknál nyílt örökbefogadást készí-
tünk elő vagy épp babaruhával, tanáccsal segítjük a kismamá-
kat. Heten-nyolcan végezzük a munkát aktívan, az ország több
pontján. ...
Milyen a hagyományos családi értékek képviselete manapság
a világban, s szűkebb hazánkban Európában? Bár Európában
manapság nem ez a mainstream, de a világban sok családokat,
életet védő komoly szervezet működik, akik egyre inkább hal-



latják hangjukat a szexuális jogok és radikális meleglobbi har-
cos képviselőivel szemben. Félreértés ne essék, senkinek nincs
baja a homoszexuálisokkal, azonban azzal már igen, hogytagad-
ják a homoszexualitás megváltoztathatóságát. Azt is megkérdő-
jelezhetőnek tartjuk, hogy helyes-e engedélyezni, hogy tizenkét
éves gyerekek szülői hozzájárulás nélkül mehessenek abortusz-
ra.  Mindezek már elfogadhatatlanok! Európa sem homogén a
családdal,  a  hagyományos  értékrenddel  kapcsolatban.  Vannak
országok,  amelyek  kifejezetten  fogékonyak  és  érzékenyek az
emberi  méltóság  ilyen  értelmű,  a  családok,  az  élet  védelmét
zászlajára  tűző iránya kapcsán.  Ilyenek a  balti  államok, Len-
gyelország, Olaszország, Málta vagy épp a most csatlakozó hor-
vátok. De ébredezik Franciaország is.
Magyarország megítélése ebben a tekintetben ma milyen?  A
világban, a nagy nemzetközi szervezetekben (pl. ENSZ) Euró-
pára ilyen értelemben ma már "csak legyintenek". Ehhez képest
az új magyar Alaptörvény tartalmazza a magzati élet és a család
védelmét. A hozzánk hasonló szervezetek számára mi vagyunk
a remény - holott jól tudjuk, hogy a gyakorlatban nálunk is min-
den harmadik babát elvetetik, s egyre kevesebb gyermek szüle-
tik, tehát korántsem rózsás a helyzet. De legalább van mire épí-
tenünk. Ugyanakkor a változás nem megy parancsszóra, az em-
bereknek maguknak kell rádöbbenniük a saját döntéseik követ-
kezményeire, s arra, hogy a radikális gender-alapú gondolkozás
alapján kínált élet hosszú távon nem fenntartható. Egy atyával
beszélgettünk erről. Ő mondta azt, hogy ami nem simul bele az
isteni gondviselésbe, az isteni tervbe, az nem is fog fennmarad-
ni. Milyen igaz! Nagyszüleink látták elmúlni a nácizmust, mi
tanúi voltunk, hogy összedőlt a kommunista rendszer. Én is az-
zal a magabiztossággal dolgozom, hogy az igazság a mi olda-
lunkon van, még ha szenvednünk is kell érte. - Lotte -

25 ÉVES A JÓZSEFVÁROSI ÖKUMENIKUS IMAHÉT
1992-ben tartottuk meg először kerületünkben az egy területen
működő egyházak tagjai az ökumenikus imanyolcadot. Révész
Árpád  baptista  lelkipásztor  kezdeményezése  alapján  az  előző
évben  plébániánkon  megalakult  ökumenikus  lelkipásztori  ta-
nács állította össze az első imanyolcad tervezetét és megálla-
podtak a helyszínekről és a szolgálattevőkről.
Az első szolgálattevő igehirdetők: Révész Árpád, Vörös Ákos,
Molnár András, Kertész Géza, Dobner Béla, Somogyi Sándor,
dr. László Gábor, Bajzáth Ferenc.
Helyszínek: Salétrom u. 5, Horváth Mihály tér, Nap u. 40. Kő-
rös u. 13. Karácsony Sándor u. 31-33. József u. 12. Üllői út 24.
2009 –től a Rákóczi út 57. alatti szlovák ajkú evangélikus ká-
polna is része találkozásainknak.
Kiemelkedő  események:  1997-es  ökumenikus  találkozóra
templomunk  200  éves  évfordulója  jegyében  került  sor,  a
gyülekezetek és plébániánk kiállítási tablókon mutatkoztak be.
1998-ban az országos ökumenikus imahét megnyitó istentiszte-
letét  a  Nap utcai  baptista  templomban tartotta  meg Országos
Ökumenikus Tanács. Templomunkban római katolikus szentmi-
sét  tartottunk az imahét keretében.  Salétrom utcai  református
templomban Úrvacsorához járultak protestáns testvéreink.
A 90-es években januári együttlétünk alatt templomaink, kápol-
náink ( karzatok) megteltek híveinkkel. Az évek során az ima-
hét keretén belül Úrvacsora osztás volt az Evangélikus temp-
lomban és Baptista imaházban.
A 2000-es években a nyolc nap folyamán imáink, énekeink és a
szíveket megmozgató igehirdetések után a hívek kissé csökkenő
létszáma mellett lelkiekben feltöltődve köszöntek el a záró is-
tentisztelet végén.
Négy éve közösen veszünk részt az országos megnyitón, és ke-
rületi helyszíneken a 25 év alatt részben megfiatalodott hívek-
kel és lelkipásztorainkkal, imádkozunk együtt. Hiszünk abban,
hogy a következő években a józsefvárosi közösségeink tovább-

ra is e szellemben folytatják ökumenikus tevékenységüket. 
Figyelemmel  2017  év  jelmondatára:  „Krisztus  szeretete
szorongat minket  ”  .(2  Kor  5,14-20)  Dicsértessék  a mi erős
Várunk  ki  nekünk  áldás  békesség!  (Dicsértessék  a  Jézus
Krisztus)  Az  Úr  így  áldjon   meg  bennünket!  (Mindörökké.
Ámen)     Kiss Ferenc róm.kat. nyugd. képviselő


