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EUCHARISZTIKUS ÉLET MOZGALOM
A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett Eucharisztikus
Élet  Mozgalom  azért  született,  hogy  felmutassa,  miként
kapcsolódnak  egy  vérkeringésbe  mindazok,  akik
elköteleződnek  arra,  hogy az  eucharisztikus  életet  magukban
elmélyítsék,  mert  meggyőződésük,  hogy  életük  forrása  az
Eucharisztia.
Az  Eucharisztikus  Élet  Mozgalom  lelkiségének  alappillérei:
imádság, felajánlás, apostolkodás.
Imádság: az  eucharisztikus  lelkiséget  mindenekelőtt  az
imádság  által  formálhatjuk  magunkban.  Az  imádságnak
számunkra különösen is kiemelt módjai a szentséglátogatás, a
szentségimádás,  a  mise  megünneplése,  valamint  a  rendszeres
szentáldozás.
Felajánlás: Jézus  felajánlását  követve,  önmagam  és
szolgálataim felajánlása. Jézus az utolsó vacsorán ránk hagyta
az Eucharisztia titkát. A kereszten egészen értünk adta magát. A
szentmisében  megünnepeljük  Jézus  teljes  felajánlását,  és
bekapcsolódunk  az  ő  áldozatába.  Szolgálataink  által  pedig
emberi erőnket, képességeinket ajánljuk fel az ő dicsőségére és
mások javára.
Apostolkodás: az Eucharisztiából fakadó élet gyümölcseinek
megosztása, és mások meghívása az eucharisztikus életre.
Az Eucharisztikus Élet Mozgalomhoz csatlakozhatnak egyének,
imacsoportok,  plébániai  csoportok  tagjai,  akik  havi
szentségimádást  végeznek  vagy  legalább  fél  óra
szentséglátogatást.

MEGHÍVÁS A 11. NYITOTT TEMPLOMOK NAPRA
Az Ars Sacra Alapítvány idén 11. alkalommal hirdeti meg a
Nyitott  Templomok Napját, a  Kulturális  Örökség  Napjaival
együttműködve  szeptember  16-án.  Meghívjuk  a  történelmi
egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik kapuit, és
színes  kulturális  programokkal  várják  az  érdeklődőket.
Mutassák be a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai
üzenetét.  Szervezzenek  előadásokat,  beszélgetéseket,
gyerekprogramokat,  filmvetítéseket,  kiállításokat,  koncerteket.
Ajánlott  témák:  A Kodály  Zoltán-emlékév  tiszteletére  este  8
órától a zeneszerző egyik egyházi kórusművét szólaltassák meg
egy koncert első számaként, melyben akár több Kodály-mű is
megszólalhat.  Ha  a  templomnak  nincs  kórusa,  de  szeretne
bekapcsolódni  ebbe  a  nagy,  határokon  is  átívelő
megmozdulásba,  mielőbb  jelezze  igényét,  segítünk  kórust
találni. 
A  Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszus  első  felkészülési
évének témája: Eucharisztia az egyéni keresztény élet forrása. 

MEGHÍVÁS A XI. ARS SACRA FESZTIVÁLRA
2017. szeptember 16-24. - Mottó: „Ne féljetek!" Jer 42,11 

Ajánlott téma a 2017. évre meghirdetett Szent László-év.
Az Ars  Sacra  Fesztivál  a  2007-es  nemzetközi  Városmissziós
rendezvénysorozat gyümölcse, melyet az Ars Sacra Alapítvány
szervez.  A  Fesztivál  minden  év  szeptember  harmadik
hétvégéjén  kezdődik,  a  Kulturális  Örökség  Napjaival
együttműködve.  Célja  a  különböző  művészeti  ágakon  belül
felszínre  hozni  és  népszerűsíteni  a  szakralitást,  felmutatni  a
zsidó-keresztény kultúrában rejlő  remény jeleit,  rávilágítani  a
Szépre, Jóra, Igazra, a művészet minden ágának bevonásával.
Az Ars  Sacra  Fesztiválhoz  az  ország  legnagyobb múzeumai,
kiállítóhelyei,  galériái,  színházai,  templomai,  kulturális
központjai,  egyházművészeti  gyűjteményei  csatlakoztak.  A
Fesztiválra  olyan  új,  vagy  már  meglévő  programmal  lehet

jelentkezni, amely a fesztivál idején (akár egy rövid ideig is)
ingyenesen látogatható. Várjuk minden olyan művész, együttes,
intézmény,  szervezet  vagy  magánszemély  jelentkezését,
aki/amely a Jóság, Szépség és Igazság felmutatásával törekszik
láthatóvá  tenni  a  láthatatlant,  és  felragyogtatni  az  Isten  által
teremtett világ csodálatos voltát. 
A Fesztivál  egyházi  fővédnöke  Erdő  Péter  bíboros,  prímás,
esztergom-budapesti  érsek.  A  Fesztivál  világi  fővédnöke
Herczegh  Anita,  a  köztársasági  elnök felesége.  A jelentkezés
módja: regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a
programot.  Amennyiben  segítségre  van  szüksége,  keressen
bennünket! Jelentkezés – online program feltöltése július 31-ig
(A határidőn túl  feltöltött  programok már nem kerülnek be a
füzetbe!) 
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY Tel: +36 1 214 0858; E-mail: ars-
sacra@ars-sacra.hu Levelezési cím 1014 Budapest, Tárnok u. 5.

KEDVES TESTVÉREK!
Bíboros atya július 8-dikával megbízott, hogy vegyem át a
Gát  utcai  templomot,  közösséget,  és  az  esztergomi
szegényházi kápolnát, az ottani roma missziót. Most sokan
felteszik a kérdést, hogy lehet ezt bírni?
A Gát utcai Templom számomra nem ismeretlen, mert a Szent
Egyed közösségnek már többször is miséztem ott. Mondhatom,
hogy már bejáratott hely, amit talán a testvérek nem tudtak.
Ami Esztergomot illeti,  az valóban kérdés még számomra is,
hogy  hogyan  fogom  bírni.  Ez  a  terület  sem  ismeretlen
számomra, mivel ott voltam plébános és már kispap koromban
jártam  oda  időseket  áldoztatni.  Ez  az  épület  azóta  a  roma
misszió központja lett Dr. Székely János püspök jóvoltából.
Számomra az töltött el aggodalommal, hogy az ő eltávozásával
a megkezdett vetés ne menjen kárba!
Ami kérés a hívek felé, hogy valóban imádkozzanak értem, a
roma  misszióért  és  egyházközségünkért  is!  Kihívás  ez,  ami
hiszem, Isten tetszésére szolgál!                

 Szeretettel: Tóni atya

A LENGYEL ZARÁNDOKLATRÓL
820  utasával  indult  el  Budapestről  Lengyelországba,  a
magyar  pálosok  által  alapított  częstochowai  Mária-
kegyhelyre a Missziotours által szervezett Fekete Madonna-
zarándokvonat június 26-án (h) reggel. A közös ünnep oka a
kegykép 300 évvel ezelőtti megkoronázása. Ezt emelte ki még a
zarándoklatot követő ünnep, amelynek során Erdő Péter bíboros
a kegykép másolatát koronázta meg a Bazilikában.
A  zarándokvonatot  megáldó  Tamás  József  gyulafehérvári
segédpüspök kiemelte,  hogy ő eddig  mind a  hat  alkalommal
részt vett ezen. Most Szent László király évében a fog ereklyéje
kísért végig minket, kinek anyja lengyel volt. A zarándokokat
búcsúztató  Soltész  Miklós,  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériumának  egyházi,  nemzetiségi  és  civil  társadalmi
kapcsolatokért  felelős  államtitkára  egy  nappal  később
csatlakozott  a  menethez.  A zarándokoknak  Roman  Kowalski
budapesti lengyel nagykövet kívánt még jó utat.
A zarándokok két napot töltöttek Częstochowában. 27-én (k) a
püspök misét mutatott be a częstochowai Bazilikában, este részt
vett  a  Kiáltáson  (ima  a  magyar  nemzetért),  majd  az  Apel
elnevezésű  esti  imán,  amelyet  lengyel  és  magyar  nyelven
tartanak.
28-én (sze) a kegykápolnában, 29-én (cs) Krakkóban, a Wavel-
katedrálisban ünnepeltünk szentmisét, melynek főcelebránsa és
szónoka  Veres  András  győri  megyéspüspök  volt.  A  nap
érdekessége volt a V4-en belül Lengyelországtól Magyarország
vette át a vezetést. Ezért ott volt Kövér László, az országgyűlés
elnöke  és  a  lengyel  Szejm vezetése  is,  és  egy  Szent  László
kiállítást is megnyitottak e napon a város egyik utcájában.



Megkoszorúztuk a napokban Popieluszko, a kommunizmusban
megölt lengyel pap, és Szent II. János Pál pápa szobrát is.
Számomra ez a zarándoklat az összetartozásról szólt. Főképpen
erdélyi testvérek vettek részt ezen papjaikkal együtt, de volt aki
Felvidékről jelentkezett be. Sokat jelentett, hogy kb. 100 fiatal
jött el zarándokolni Erdélyből, Ajkáról és máshonnan is.
Bízom benne, hogy a zarándoklatok örömébe a későbbiekben
józsefvárosi testvérek is bekapcsolódnak! 

MA

AZ ÉLET IGÉJE – 2017. július
„Gyertek  hozzám  mindnyájan,  akik  elfáradtatok,  s  akik
terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11, 28)
Elfáradtatok  és  terhet  hordoztok.  E  szavak  olyan  emberek
alakját  idézik,  akik  valamilyen  koloncot  viselnek  életük
folyamán: férfiak és nők, fiatalok, gyerekek és idősek, akik azt
remélik, hogy eljön a nap, amikor megszabadulhatnak ezektől a
nyomasztó terhektől.
Máté evangéliumának ebben a részletében Jézus magához hív
bennünket: „Gyertek hozzám…”
Összegyűlt  körülötte  a  tömeg,  hogy lássák  és  hallgassák  őt:
sokan egyszerű és szegény, kevéssé tanult emberek voltak, nem
is  tudták  megismerni  és  betartani  koruk  bonyolult  vallási
előírásait. Ezen felül rájuk rótták a Római Birodalom adóterheit
is, amit gyakran lehetetlenség volt teljesíteni. Bajban voltak, és
azt keresték, hogy ki kínál nekik ennél jobb életet.
Jézus a  tanítása során különleges figyelmet fordított  rájuk és
azokra, akiket a társadalom bűnösnek tartott és kiközösített. Azt
szerette  volna,  hogy  mindenki  megértse  és  befogadja  a
legfontosabb  törvényt,  amely  utat  nyit  az  Atya  házába:  a
szeretet parancsát. Isten ugyanis föltárja csodáit az egyszerű és
nyitott szívű emberek előtt.
Jézus  bennünket  is  hív,  hogy  odamenjünk  hozzá.
Kinyilvánította, hogy Ő Isten látható arca, a Szeretet-Istené, aki
végtelenül szeret minket úgy, ahogy vagyunk, képességeinkkel
és korlátainkkal, törekvéseinkkel és kudarcainkkal együtt. Arra
hív, hogy bízzunk a „törvényében”, amely nem fog teherként
ránk nehezedni,  hanem édes és  könnyű iga lesz,  és örömmel
tölti  el  a  szívünket,  ha  megéljük.  Odaadást  kér,  hogy  ne
forduljunk önmagunkba, hanem nap mint nap ajándékozzuk oda
magunkat egyre teljesebben a többieknek.
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet
hordoztok – én megkönnyítlek titeket.”
Jézus ígéretet is tesz: „… én megkönnyítlek titeket.”
Hogyan?  Mindenekelőtt  jelenlétével,  mert  egyre
határozottabban  és  mélyebben  jelen  van  bennünk,  ha  őt
választjuk, mint biztos kapaszkodót az életünkben. Rendkívüli
fénnyel  világítja  meg  hétköznapi  lépteinket,  és  nehéz
körülmények között is segít fölfedeznünk az élet értelmét. És ha
elkezdünk úgy szeretni, ahogy Jézus, akkor a szeretetben teljes
szabadságot találunk, és erőt a továbbiakhoz, mert Isten élete
tör utat bennünk.
Chiara  Lubich  így  ír:  „[A keresztény]  nem  érdemli  meg  a
keresztény  nevet,  ha  nincs  benne  állandó  készség  arra,  hogy
szeressen. Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja
össze: az Isten és a felebarát iránti szeretet. A felebarátban pedig
Jézust kell látnunk és szeretnünk.
A szeretet  nem  puszta  szentimentalizmus,  hanem  élet,  mely
testvéreink,  főként  a  mellettünk  élők  szolgálatában
konkretizálódik:  az  apró,  legjelentéktelenebbnek  tűnő
szolgálatokban.
Charles de Foucauld ezt mondja: »Ha az ember szeret valakit,
valóságosan a másikban él; a szeretet által benne lakik, benne
él.  Többé  nem  önmagában  él,  hanem  elszakad  énjétől,  és
önmagán kívül létezik.« És e szeretet által hatol belénk az Ő
fénye;  Jézusé,  aki  megígérte:  »Aki  szeret  engem…,  annak

kinyilatkoztatom  magam.«  A  szeretet  a  fény  forrása:  ha
szeretünk, jobban megértjük Istent, aki a szeretet.”
Fogadjuk el Jézus meghívását, menjünk oda hozzá és ismerjük
fel, hogy Ő a béke és a remény forrása számunkra!
Fogadjuk  meg  a  „parancsát”,  és  hozzá  hasonlóan  mi  is
törekedjünk  a  szeretetre  a  nap  folyamán  adódó  különböző
körülmények között a családban, a plébánián, a munkahelyen:
ha megbántanak,  bocsássunk meg,  építsünk inkább hidakat  a
falak  helyett,  és  álljunk  szolgálatára  azoknak,  akikre  terhek
nehezednek.
Így  fölfedezhetjük,  hogy  ez  a  „törvény”  nem  lehúz,  hanem
szárnyakat ad, hogy a magasban repüljünk.    

         Letizia Magri


