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A hét szentje: SZENT JÓZSEF,
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE
Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária
jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében
fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után
az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az
összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus.
(Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen
Egyiptomba menekítette családját, majd hazatérésük után
Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust 12
éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát
vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban.
Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános
működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám
sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.
A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény
alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház
védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda
1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának
tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.
Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József
tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve
szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született
reichenaui kolostor "szentek listáján" szerepel. Március 19.
megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati
országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette
általánossá az ünneplését.
EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK
Evangelizációs képzést tartunk 8+1 alkalommal azoknak,
akik szeretnék a környezetükben átadni Jézus örömhírét.
A szeminárium alatt lényegre törően átbeszéljük a hitvallást a
Szentírás alapján, illetve a kerügmát. Szituációs gyakorlatokban
veszünk részt, foglalkozunk néhány tipikus kérdéssel, és ami
nagyon fontos: imádkozunk. Az esték hétfőnként 8+1 alkalmat
ölelnek fel március 27-től folyamatosan, alkalmanként 2 órás
tartamban 18:00 órától a Józsefvárosi Plébánián. A tanítások
egymásra épülnek, fontos mindegyiken részt venni. Ajánljuk,
hogy aki tud, imádkozzon velünk a templomban lévő 17 órakor
kezdődő szentmisén is. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik már
részt vettek Szentlélek szemináriumon, Fülöp-, Új Élet-, Alpha,
Pál kurzusokon, vagy Cousillon. A képzés ingyenes. Jelentkezni
az első alkalommal kell. A program felelőse Bartha Angéla
szociális testvér, segítője Eberlein Éva és Bakos Kristóf.
Minden alkalomra kérünk, hogy a résztvevők hozzanak
Szentírást is jegyzetet. Bízunk benne, hogy korábbi
képzésünkhöz hasonlóan most is Erőt kérünk küldetésünkhöz a
Szentlélektől. További információ az angela@fazekas.hu címen.
KEDVES TESTVÉREK!
Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy
meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi
kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk,
mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság
kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.
Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már
Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: „Törd meg az
éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be
házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el
embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a
hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad
majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,78) A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket,
hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának

ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az
irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az
istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)
Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a
testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós
élelmiszer-gyűjtést. Ezzel egy ősegyházi hagyományt
elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a
kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a
misékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban
erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti
szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban
összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek,
hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő
kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak,
és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre
buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez
mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház
segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi miséken
és az azt követő napokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat
a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években
meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit
tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a
hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a
templomba, újra sok családnak tudunk segíteni az irgalmas
Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász
munkájába. Ha hívjuk a 1356-os számot, hívásonként 500 Fttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!
Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a
megújulásra és mások megsegítésére: „A nagyböjt kedvező
időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon
eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra:
a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek
alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb
odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít
fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik
ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a
szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.”
(Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
BÉRMÁLKOZÓINK: Bársony Kristóf
24 éves, a Budapesti Műszaki Egyetem ötödéves
villamosmérnök hallgatója vagyok, 17 éve aktív cserkész, a
Qalandar Élménytúrák Kft. társalapítója, ügyvezetője.
Egyetemi éveim során infokommunikációs szakterületen, a
gépjárműradarok világában mélyedtem el. Amennyire
tanulmányaim engedik, mindig szakítok időt kirándulásra,
hosszú hétvégékre, túravezetésre (qalandar.hu). Bármerre járok
is, szeretem mélységeiben megismerni a környezetet, legyen
szó akár a helyi lakosokról, akár a természet csodáiról, a hegyek
meghódításáról. Maradék szabadidőmben általában egy hosszú
futásra vágyok a Gellért-hegyen vagy a Margit-szigeten.
Zsámbékon nőttem fel, négy kisebb testvérem üdítő
társaságában. A hit mindig is alappillére és mozgatórugója volt
családunknak. Hat éves korom óta szolgálok ministránsként az
oltárnál, így lelki értelemben is „közelebbről” élhetem meg a
szentmisét. A cserkészmozgalom keretein belül hiteles és hívő
katolikus közösségre találtam csapatunkban, ahol a közös
imádságok és mély beszélgetések, valamint a természetbeni
elcsendesedések egyaránt meghatározóak számomra. Az
egyszerű „hátizsákos stílusú” utazás számos kihívása és
váratlan nehézségei közepette számtalan alkalommal
megtapasztaltam, hogy Valaki mindig velem van, és figyel rám.

A bérmálkozásra való felkészüléssel hatalmas lehetőséget
kaptam, hogy Istent és az Ő terveit még közelebbről
megismerjem és megszeressem. Bízom, hogy a bérmálás
kegyelmét más emberek szolgálatában Isten dicsőségére tudom
majd kamatoztatni.
Számomra hatalmas megerősítés, hogy hihetek Istenben, aki
meghallgat és mindig tudja, mire van igazán szükségem.
Legintenzívebben a lefutott maratonjaim alatt tapasztaltam az Ő
jelenlétét, ehhez kapcsolódóan választottam bérmálkozási
felkészülésem mottójának a 18. zsoltár egy részletét:
32 Valóban, ki Isten az Úron kívül?
Ki kőszikla a mi Istenünkön kívül?
33 Ő az Isten, aki erővel övezett fel engem,
és szeplőtelenné tette utamat.
34 Lábamat gyorssá tette mint a szarvasét, é
s magaslatokra állított fel engem.
35 Kezemet harcra tanította, karom ércveretű íjat feszít.
36 Üdvösséged pajzsát adtad nekem,
jobbod fölemelt és jóságod naggyá tett engem.
37 Tág teret nyitottál lépteimnek, és bokáim nem gyengültek el.

