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A gyónási titok vértanúja: NEPOMUKI SZENT JÁNOS
A gyónási titok vértanúja Közép-Európa legismertebb szentjei közé
tartozik. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok, továbbá
Csehország védőszentje; egyes helyeken a fuldoklók, bányászok
patrónusa. Nepomuki János 1393-ben szenvedett mártírhalált Prágában.
1721-ben avatták boldoggá, 1729-ben emelték a szentek sorába.
Nepomuki Szent János 1340 és 1350 között született a kicsiny Pomuk (ma
Nepomuk) helységben, Dél-Csehországban; német-cseh származású,
szegény szülők gyermekeként. 1369-ben császári jegyző lett a prágai
érseki kancellárián. 1380-ban szentelték pappá. Jogot tanult Prágában,
majd a páduai egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora.
Jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt fölfelé az egyházi
hierarchiában. 1389-ben Johann von Jenstein prágai érsek kinevezte
általános helynökévé. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész
Prága ismerte és szerette Jánost.
IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben
igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet
után bizalmatlanná vált. Meg akarta tudni, miket szokott gyónni a
felesége; mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani,
megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség
jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet – szerepel legendájában.
Egy másik forrás szerint a Moldva olyannyira leapadt, hogy
megtalálhassák. János holttestét az érsek a prágai Szent Vitusszékesegyházban helyeztette örök nyugalomra.
Magyar Kurír

Bérmálkozóink: BOLLA GITTA
A Fazekas iskola hetedik osztályos tanulója vagyok. Kedvenc
tantárgyam a biológia, ebből versenyeken is szoktam indulni.
Szeretem ezen kívül a németet, a rajzot és a hittant. Azt, hogy
milyen irányba szeretnék továbbtanulni, még nem döntöttem el
(pedig lassan el kéne). Szinte biztos, hogy megpróbálok
bekerülni a Fazekas természettudományi tagozatába.
2003-ban keresztelkedtem Balatonbogláron. Innen származik
Apukám, itt szoktuk tölteni a tanítási szüneteket. Nagyon jó itt
lenni. Szeretem a Balatont, nem csak nyáron, hanem akkor is,
amikor már kiürült a part. Ünnepekkor és nyáron itt szoktunk
találkozni az unokatestvéreinkkel. A nyár másik részét Pécsen
szoktuk tölteni, ahol nagymamám lakik. Pécs gyönyörű város,
nagyon szeretek benne sétálni. Szabadidőmben általában
rajzolok vagy olvasok, de szeretek zenélni is. Furulyán és
gitáron játszok. A IX. kerületben lakunk, óvodás koromban a
Bakáts téri templomba jártam hittanra, misére.
2013-ban elsőáldoztam Józsefvárosban, Feri atyánál. Ebben az
évben kezdtünk ministrálni az öcsémmel. Bérmálkozásom
mottójául János evangéliumának első fejezetét, a Logosz verset
választottam.

FORMÁLÓ HÉTVÉGE – Budapest, 2017. április 28-29.
Team: Bacsmai Laci Atya, Kreznanics Gyula és Babu,
Szakmáry András és Kamilla.
Pesten a gyönyörűen felújított Józsefvárosi parókia
épületében kezdtük el a hétvégét. A megszokott zaklatott hét
után felüdülés volt részt venni egy újabb HH-s kalandban. Az
Úr Isten gondoskodó szeretetének köszönhetően sokunknak volt
fontos, hogy a hosszú hétvége ellenére részt vegyünk az
alkalmon, 19 pár és egy atya közösen belevágjon a
formálódásba. Köszönjük Babunak és Gyulának, hogy részesei
lehettünk a formáló teamben való bemutatkozásuknak. A
bevezetőik őszinte megnyilatkozásai miatt, ha nem közlik nem
jöttünk volna rá, hogy első alkalommal ülnek ki. A hétvége
segített abban, hogy meg és felismerjük alapigényeinket, el
tudjuk fogadni és tudjuk kezelni az aránytalanságokat. Jól volt
hallani az álmok funkcióról, és megtudni szeretteinknek olyat
álmodunk, amire mi is vágyunk. A bevezetők után
kiscsoportokban végeztük a munkát, sokan az első alkalommal
nyíltak meg a közösség előtt, mely mindannyiunk számára nagy
élmény volt. A záró misén köszöntük Laci atya vidámságát,

mellyel megkoronázta mindannyiunk oldott hangulatát.
Hálásak vagyunk a háttér gondoskodó szeretetéért, mellyel
hozzá segítettek minket a formálódásra.
Pető Zsolt és Tündi, Érd

KALOCSAI ZARÁNDOKLAT
Május 6-án KÉSZ csoportunk Kalocsára utazott.
Sétánkat a Szent Kereszt Kórháznál kezdtük, utána elmentünk
az Érseki Főszékesegyházba. A barokk Főszékesegyházat és
környékét az elmúlt években nagyon szépen megújították, a
Szentháromság téren már a befejező munkálatok folynak.
Vezetőnkkel még a sekrestyébe is bepillanthattunk.
Az érseki könyvtárat, amelyet a világ tíz legszebb könyvtára
között tartanak számon, szintén vezetéssel jártuk végig. A
barokk olvasóteremben és a többi kiállító helyen régi
könyvritkaságokban
gyönyörködhettünk.
A
teremben
Reformáció és katolikus megújulás címmel időszaki kiállítással
emlékeznek a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. A
Kincstárban egyházművészeti emlékeket és az érsekség tárgyi
emlékeit láthattuk.
A Paprika Múzeumban sok érdekességet állítottak ki a kalocsai
paprika feldolgozásának múltjáról, jelenéről, és többen
vásároltunk paprikával ízesített pálinkát annak üzletében.
Az autóbusz pályaudvarra tartva végigsétáltunk a város
főutcáján, elhaladtunk a börtön mellett és a Millennium évében,
2000-ben felavatott kalocsai érsekek szobrai mellett.
Nagyon köszönjük Péchy Mari szervezését, szép kirándulás volt
Vermes Ágota
A KÉSZ MÁJUS 8-AI ÖSSZEJÖVETELÉRŐL
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Józsefvárosi Csoportja májusi
összejövetelének vendége Dr. Madarász Imréné a Lónyay utcai
Református Gimnázium és Kollégium nyugalmazott igazgatója A
Károli Bibliától Arany János bibliás versekig címmel tartott előadást.
Vendégünk, aki szakmai és tudományos tevékenysége alapján elsősorban
nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa, nyelvészeti és irodalmi
szempontok szerint vázolta fel a Károli Biblia 1590. évi megjelenésétől
Arany János munkásságáig a magyar nyelv fejlődését.
A területi nyelvváltozatokból, tíz nyelvjárási régióból, több száz év alatt
alakult ki a magyar nemzeti nyelv.
Hallhattunk az egységesülő magyar nyelv kialakulásának nehézségeiről: a
magyar nyelv betűíró rendszerű és hangjelölő jellegű, Károli Gáspár biblia
fordításának és kiadásának nyelvünkre gyakorolt hatásáról, Szenczi
Molnár Albert, Geleji Katona István, Bessenyei György, a nyelvújítók
munkásságáról. 1844-től a magyar nemzeti nyelv.
Arany János vallásosságával, a Biblia műveiben való megjelenésével sok
irodalmár foglalkozott, és megállapították, hogy irodalmi műveiben,
tudományos munkáiban és levelezésében is megtalálhatók vallásos
neveltetése, Biblia ismerete és hite.
Az előadás kerete két Arany János vers volt, a Fiamnak című, Mensáros
László előadásában és a Domokos napra című, Bessenyei Ferenc
előadásában.
Vermes Ágota

AZ ÉLET IGÉJE – 2017. május
„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20)
Evangéliumának végén Máté elbeszéli Jézus életének utolsó
eseményeit, hogy feltámadt, és beteljesítette küldetését.
Meghirdette Isten újjáteremtő szeretetét minden teremtmény
iránt, és megnyitotta a testvériségre vezető utat az emberiség
történelmében. Máté számára Jézus a „velünk az Isten”, az
Emmánuel, akit a próféták megjövendöltek, és akire Izrael népe
várt.
Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, összegyűjti tanítványait,
akiknek közelebbről is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy
vigyék tovább művét. Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja
az apostolokat: nem fordul el tőlük, sőt megígéri, hogy velük
marad mindennap, támogatja, elkíséri és bátorítja őket „a világ
végezetéig”.
Segítségével tanúságot tesznek majd a vele való találkozásról,
igéjéről, befogadó és irgalmas szeretetéről mindenki iránt, hogy

sokan találkozhassanak vele, és együtt alkossák Isten új népét a
szeretet parancsa alapján. Mondhatjuk, Isten örömére van, hogy
velem, veled, velünk lehet mindennap a világ végezetéig, saját
személyes életünk és az egész emberiség történelmének végéig.
Vajon ez valóban így van? Valóban találkozhatunk vele?
Igen, „Ő ott van minden sarkon, mellettünk jár. Elrejtőzik a
szegényekben, a lenézettekben, a kicsikben, a betegekben, a
tanácstalanokban,s azokban, akik nem élhetnek szabadon. Ott
van abban, aki csúnya, aki kitaszított. Azt mondta: „Éhes
voltam, és ennem adtatok” Tanuljuk meg fölfedezni őt ott, ahol
van!” Jelen van igéjében, amelyet ha gyakorlatra váltunk,
megújítja a létünket, jelen van a föld minden pontján az
Eucharisztiában, és működik a lelkipásztorokon keresztül is,
akik a népet szolgálják. Jelen van, amikor egyetértésre tudunk
jutni egymás között, így hatékonyabb az imádságunk, amellyel
az Atyához fordulunk, s fényt kapunk mindennapi
döntéseinkhez.
„Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig”: mekkora
reményt kelt ez az ígéret! Arra bátorít, hogy keressük meg őt
utunkon. Tárjuk ki a szívünket és a karunkat, legyünk készen a
befogadásra és az osztozásra egyénileg, és együtt is, mint
családi vagy egyházi közösség, munkahelyi vagy baráti
társaság, civil- vagy vallási szervezet. Így Jézussal
találkozhatunk, öröm és fény tölt el, amely az Ő jelenlétét jelzi.
Ha minden reggel arra gondolunk: „Szeretném ma fölfedezni,
hol akar találkozni velem Isten!”, akkor mi is olyan örömet
tapasztalunk majd, mint amiről a következő történet szól:
„Férjem édesanyja egészen a féltékenységig ragaszkodott a
fiához. Egy évvel ezelőtt daganatot állapítottak meg nála.
Kezeléseket kapott és ápolásra volt szüksége, amelyet lánya
nem tudott vállalni. Ebben az időszakban vettem részt a
máriapolin (a Fokoláre Mozgalom lelkigyakorlat jellegű
találkozója, szó szerint: Mária városa), ahol megismertem a
Szeretet-Istent, és ez megváltoztatta az életemet. Megtérésem
első következménye az volt, hogy összes félelmemet legyőzve
magunkhoz vettük anyósomat. Új fény árasztotta el a szívemet,
és ezért őt is új szemmel láttam. Most már tudtam, hogy Jézust
ápolom és gondozom benne. Ő pedig legnagyobb
meglepetésemre viszonozta ezt, minden kis gesztusra nagy
szeretettel válaszolt. Sok áldozatot kért tőlünk ez az időszak, és
amikor anyósom megnyugodva elköltözött az égbe,
mindannyiunk szívében béke volt. Azokban a napokban vettem
észre, hogy gyermeket várok, akire kilenc éve vágytunk! Ez a
gyermek számunkra Isten szeretetének kézzelfogható jele volt.”
Letizia Magri

