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Utazás: légkondicionált busszal. Szállás: vendégszerető magyar
családoknál, egy Beregszász környéki faluban, Mezőváriban. Ellátás:
tájjellegű, bő reggeli és estebéd. Indulás: 5ó-kor Bp., Horváth Mihály tér,
templom elől. Az út során utaskísérő, valamint Kárpátalján helyi
idegenvezető lesz a csoporttal.
1. nap: Útvonal: M0, M3-as autópálya. A beregsurányi határátkelés után,
pénzváltás. Utazás Beregszászra. Séta és ismerkedés a legnagyobb
magyar lélekszámú várossal, látogatás a Beregvidéki Múzeumban. Mise
után utazás vendéglátóinkhoz Mezőváriba. Vendégfogadás, a szállások
elfoglalása, vacsora.
2. nap: Reggeli. Utazás Munkácsra, ahol a honfoglalók első kárpátmedencei pihenőjüket tartották. Séta során láthatjuk a Rákócziak uradalmi
házát, a Fejér-házat, Munkácsy Mihály emléktábláját és szobrát, valamint
elsétálunk a római katolikus templomhoz is, mise. Utána látogatás a Zrínyi
Ilona és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várban. Szolyva
emlékparkjában a sztálini lágerek áldozataira emlékezünk. Utunk
koronája: Verecke. Megérkezünk a Vereckei-hágóra, ahol a honfoglalók
Árpád vezetésével először léptek az új haza földjére. Napunk végén
Kárpátalja legszebb műemlékei közül állunk meg egy következőnél, a
beregvári Schönborn-kastélynál. Visszautazás a szállásra, vacsora.
Szabadprogram.
3. nap: Reggeli után ismerkedés vendéglátó falunkkal, Mezővárival.
Maradandó élmény lesz a 2001-es tiszai árvíz után újjáépített falu,
Csetfalva (a műemlék református és az új katolikus templom)
meglátogatása. Mise. Tiszaújlakon a turulos emlékműnél tartunk rövid
megemlékezést. Innen Nagyszőlősre utazunk. Séta a Fekete-hegy lábánál
lévő városkában (Perényi-kastély, ferences templom és kolostor). Huszton
a híres református templom megtekintése. Visszautazás a szálláshelyre,
vacsora. Búcsúest a vendéglátókkal közösen.
4. nap: Reggeli után elköszönés vendéglátóinktól. Szentmise. Elsőként a
gerényi rotundát, s annak páratlan 14. századi freskóit csodáljuk meg,
majd továbbutazunk Kárpátalja fővárosába. Ungvár: a legenda szerint, a
honfoglalás idején Álmos itt adta át a fővezérséget Árpádnak. A belvárosi
séta során ellátogatunk a várba és a skanzenbe is. Továbbutazás a
határátkelőhelyre. Hazautazás. Megérkezés az esti órákban.
Részvételi díj: 34.900 Ft/fő. Tartalmazza az utazás költségét, a szállást
bőséges félpanziós ellátással, valamint a csoportkísérő-idegenvezetést.
Továbbá tartalmazza a járulékos költségeket is, mint pl. a határátkelés és a
búcsúest költségét (az italfogyasztást mindenki maga rendezi). Külön
fizetendőek a belépőjegyek (kb. 2.000 Ft/fő, árfolyamtól függő), az
utasbiztosítás (baleset, betegség, poggyász), mely az utazáson való
részvétel feltétele. Az irodánk által ajánlott csoportos utasbiztosítás
költsége 2.000 Ft/fő. Fontos! Az utazáshoz mindenkinek érvényes
útlevéllel kell rendelkeznie! - Jelentkezés a Missziotours irodában!

VENDÉG VOLT A HÁZNÁL
10-én Koltay Gábor volt a KÉSZ Józsefvárosi Csoportjának
vendége a megújult Plébánia alagsorában, aki „Szent
László, a lovagkirály legendái” címmel tartott előadást.
Meghívására nem csak azért került sor, mert több szálon
kötődik templomunkhoz (jól ismerte László Gábor atyát, akiről
filmet is forgatott), hanem azért is, mert egy héttel korábban
ugyanott a Csoport levetítette a rendező Sacra Corona című
filmjét.
Az előadó felelevenítette a film keletkezésének körülményeit,
mesélt Nemeskürty Istvánhoz fűződő munkakapcsolatáról, a
történelmi filmek készítésének 80-as évekbeli nehézségeiről.
Megfontolandó, és saját felelősségünket is felvető gondolatai a
magyarságról és hazaszeretetről, nemzettudatról, a példaképek
fontosságáról, megmaradásunkról szóltak. Utalt arra is, hogy az
ilyen témákkal foglalkozó filmek gyártásának ma is vannak
nehézségei. Megemlítette, hogy a nemzettudatot formáló, a
honfoglalásról, az Árpád-házról, Trianonról, Mindszentyről
szóló, régebben forgatott filmjeinek televíziós bemutatásáról
többnyire csak sikertelen tárgyalásai voltak, illetőleg vannak.
Koltay Gábor nyíltsága, közvetlensége bátorította a jelenlévőket
arra, hogy az kérdéseket tegyenek fel, melyek nyomán számos

egyéb közéleti kérdés is felmerült. Vendégünket Tóni atya hívta
meg, így az értékes rendezvényért nem csak a „főszereplőt”, de
őt is köszönet illeti.
Galgóczy Ágnes
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2017 ÁPRILISÁBAN (I.)
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket,
a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit,
aki a család és az élet mellett áll!
Az idősödő házaspár egyedül maradt, amikor a lányuk is
elköltözött nagy lakásukból, amelyet még szüleiktől örököltek,
és amelyben házasságkötésük óta – immár több mint ötven éve
– éltek. Másik gyermekük, elsőszülött fiuk, már régebben
családot alapított és elköltözött vidékre. A lány elköltözése
eleinte bizonyos megkönnyebbülést jelentett, mert ugyan a
háztartás költségeihez hozzájárult, a viszony a szülők és lányuk
között nem volt felhőtlen. A lány nem szívesen beszélt saját
dolgairól, munkájáról, barátairól, gondjairól és örömeiről, mert
ezeket az ügyeket „magánügynek” minősítette, ha kérdezték,
válasza általában az volt, hogy ez magánügy. A szülők meg
hiába mondták el neki saját gondjaikat, ő arra csak annyit szólt,
hogy mindenkinek meg vannak a maga problémái. A szülők
tudták lányukról, hogy szereti őket, hálás nekik azért a sok
áldozatért, amit érte hoztak. A lány is tudta, hogy szülei
szeretik, és mindenben a javát akarják. Mindennapjaik mégis
tele voltak feszültséggel, ridegséggel. Az elköltözés után a
feszültségek csökkentek ugyan, de a rövid ünnepi együttléteken
– amelyeket a családi hagyomány elengedhetetlennek tartott –,
továbbra is érezhető volt a szülők és lányuk közötti korrektségre
törekvő, de gyengédnek nem mondható kapcsolat. (- folytatása
következik -)
Bíró László, az MKPK családreferens püspöke
MEGÁLDOTTÁK A HAJLÉKTALAN JÉZUS SZOBRÁT
A világ több nagyvárosa után Pesten is látható lett Timothy P.
Schmalz kanadai művész – az együttérzés jelképévé vált –
hajléktalan Jézust ábrázoló szobra. A templomunk előtt
ideiglenesen elhelyezett alkotást Erdő Péter bíboros áldotta meg
11-én.
A művész egy padon fekve ábrázolja Jézust, ahogy naponta
látjuk a fedél nélküli embereket városainkban. A testet takaró
borítja, a mezítelen lábakon a keresztre feszítés szögei ütötte
sebek. Az alkotás az elesett, kirekesztett emberekre hívja fel a
figyelmet. „Azt remélem, minden egyes nagyvárosban állhat
majd egy ilyen szobor mint vizuális üzenet. Egy köztéri szobor
napi 24 órában igét hirdet” – nyilatkozta korábban az alkotó.
Több nagyváros – Róma, Madrid, Washington, London – után
magánkezdeményezésre, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
által felkarolva és kivitelezve Budapesten is felállítják a
szobrot. A nagyhéten Erdő Péter bíboros, prímás ünnepélyesen
megáldotta az alkotást ideiglenes helyén, a Szent Józseftemplom előtt. Innen a szeretetszolgálat országjárásra viszi,
majd visszatérte után, néhány hét múlva végleges helyet kap a
fővárosban.
A szobormegáldáson megjelentek a Szent József-templomhoz
tartozó
közösségek
képviselői,
köztük
a
Szeretet
Misszionáriusai, a Szent Egyed közösség tagjai és több olyan
hajléktalan is, aki tavaly részt vehetett a Ferenc pápa
kezdeményezésére indított római zarándoklaton. Jelen volt az
alkotás megáldásán Sólyom László korábbi köztársasági elnök,
Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Sántha
Péterné, a VIII. kerület alpolgármestere, Szőke Péter, a Szent
Egyed közösség magyarországi vezetője és Madarász Éva, a
szobor
Magyarországra
hozatalának
egyik
első
kezdeményezője.
„Nagyhetet írunk. A szobor megszólít, hogy meglássuk
Krisztust a másik emberben, a szenvedőben, a hajlék nélkül
élőben” – mondta Michels Antal plébános beszédében. A

templom, amely előtt megáldották az alkotást, sok szállal
kapcsolódik a fedél nélküliekhez: minden vasárnap bemutatnak
itt szentmisét a hajléktalan embereknek, utána agapén
vendégelik meg őket, sok-sok adakozó szándékából. A Szent
Egyed közösség számos rendezvényének is a Szent Józseftemplom ad otthont.
Jézus volt elítélt, megélte a fizikai szenvedést, éhezett, és
vállalta, hogy nincs hova lehajtania a fejét városról városra
járva, mert sürgette a tanítás, az örömhír hirdetése – mutatott rá
Erdő Péter bíboros, prímás arra, mennyi mindent elvállalt Jézus,
hogy kimutassa szolidáris szeretetét az emberek iránt.
Hozzátette: „Egyszerre élte át a hajléktalanság súlyát és a
küldetés
nagyszerűségét.
Látnunk
kell
hajléktalan
testvéreinkben is életkörülményeik súlyát, és mindegyikükben
az emberi hivatás nagyszerűségét. Adja Isten, hogy Krisztust
tudjuk látni minden emberben. Erre emlékeztessen minket a
szobor.”
Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke sokak
vélekedését fogalmazta meg: talán felesleges ez a szobor,
hiszen annyi ilyet látunk élőben, és olyan sokszor halljuk a
koldus Lázárról szóló példabeszédet, s Jézus szavait:
„szegények mindig lesznek veletek”. Hogyan lehet a „jóléti
erkélyünkről” imádkozni a szegényekkel? – ezt a kérdést tették
fel maguknak a segélyszervezet munkatársai huszonöt évvel
ezelőtt mindennapi tapasztalatukra reflektálva. Az akkor
somogysámsoni plébános, ma püspök Varga László atya
vezetésével közösen keresték a választ. Ő annak átgondolására
kérte őket, hogy felismerik-e a legszegényebbekben Jézust, és
tudnak-e rájuk úgy tekinteni, ahogy Jézus tekintett rájuk. Ezt a
két Jézus-arcot kell összekapcsolni, akkor születik meg a csoda
– mutatott rá. „Tanácsát megszívleltük és mindig magunkkal
hordozzuk. Timothy Schmalz alkotása alkalmat ad arra, hogy
megkérdezzük, akarjuk-e az emberarcú Jézust felfedezni,
teszünk-e arra kísérletet, hogy magunkban a Jézus-arcú embert
megtaláljuk” – buzdított.
A szobor megdöbbentett, én is sokszor feküdtem így a padon –
mondta tanúságtételében Papp László. Felidézte, mennyire sokat jelentett neki, amikor 2010 őszén kezdődött hajléktalansága
első évében egy lelkipásztor megszólította a Rimaszombati
utcai melegedőben. Közvetítésével került kapcsolatba egy
szociális munkással, aki hozzásegítette egy programhoz, ennek
köszönhetően munkát tudott vállalni, és 2015 őszén albérletbe
tudott költözni. „Olyan sok véletlen történt, hogy az már nem
lehet véletlen” – fogalmazta meg. Jézussal való útjának
megkoronázása volt a hajléktalanok tavalyi római
zarándoklatán való részvétele és kézfogása Ferenc pápával.
„Úgy érzem, Isten segített abban, hogy megszólított akkor a
lelkipásztor, hogy élni tudtam a lehetőségekkel és végül
kimásztam a gödörből”.
A szobormegáldás keretében Lackfi János költő felolvasta a
kifejezetten erre az alkalomra írt versét. Kozma Imre, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnöke a hajléktalan Jézus szobrának
lábainál gyertyát gyújtott, majd a résztvevők közösen
imádkoztak az elhunyt hajléktalan emberekért.
A szobor a végleges elhelyezés előtt országjárásra indul a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Beer Miklós
váci megyéspüspök meghívására Vácra, utána előreláthatólag
Kecskemétre, Pécsre, Veszprémbe és Miskolcra érkezik.
A mű a kanadai hiperrealista szobrász, Timothy P. Schmalz
alkotása. 2013 novemberében a Szent Péter téren tartott egyik
általános kihallgatáson a művész lehetőséget kapott, hogy
bemutassa Ferenc pápának a hajléktalan Jézus szobrának kis
méretű másolatát. Az alkotás bronzból készült első példányát a
torontói Regis College épületénél, a kanadai jezsuiták teológiai
fakultásánál állították fel. Másolatai azóta eljutottak a világ
különböző részeire: Ausztráliába, Kubába, Indiába, Írországba,

Spanyolországba és az Egyesült Államok több városába. A
Vatikánban a Szent Egyed-udvarban, az Apostoli
Alamizsnahivatal bejáratánál látható.
Trauttwein Éva/Magyar Kurír

