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KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA 
Az ünnep neve régiesen Nyakavágó vagy Nyakavesztő János, Szent János
nyakavágása (lat. Decollatio S. Johannis Baptistae).
Az ünnephez „nyakazásos” hiedelmek tapadtak. A vértanú levágott fejét
kifaragták és tálra helyezték, vagy tálra festették. E kegytárgyat fejfájás
gyógyítására  vélték  alkalmatosnak.  A  fejfájósok  általában  Keresztelő
János és  más lenyakazottak közbenjárását  kérték.  Az ország különböző
részein illő módon úgy tartották, hogy e napon nem jó dolog szabni, vágni.
Egyik  helyen  nem  ettek  semmi  olyant,  aminek  feje  van,  mondjuk,
káposztát,  másutt  viszont  épp  ez  volt  az  előírt  étek  (gyümölcsféle,
mindenekelőtt  dinnye.)  Tragikomikusan  hangzik,  de  a  káposztafejek
növekedéséért hozzá és a lefejezett Bertalanhoz imádkoztak.
A  fővételnek  gyászos  magyar  vonatkozása  is  van.  Ez  a  nap  jelzi  a
középkori magyar állam bukását: 1521. augusztus 29-én foglalta el a török
az ország kapuját, Nándorfehérvárt, 1526. augusztus 29-e a megsemmisítő
mohácsi  csatavesztés  dátuma,  1541.  augusztus  29-én  került  az  ország
fővárosa,  Buda  is  a  török  hatalmába  majd  150  esztendőre.  Az
egybeeséseket már a kortársak is baljós jelnek tekintették, az utókor éppen
ezért mély gyászban ülte meg e napot. 
Az egybeesések meglepőek, de vegyük figyelembe, hogy a magyar-török
háborúk idején a hadivállalkozások csúcsideje augusztus végére esett; a
töröknek, ha az őszi esőzések előtt haza akart térni, ekkorra már ki kellett
csikarnia a döntést. Nem kizárt, hogy Szulejmán szándékosan választotta a
fejvesztett  szent  keresztényekre  nézve  baljós  emléknapját  stratégiailag
döntő  csaták  megvívásának  időpontjául.  Hiszen  hadjáratait  is  mindig
ugyanaznap,  birodalma  egykori,  keresztény  patrónusának,  Szent
Györgynek a neve napján indította Magyarország ellen. 

HITOKTATÁS
A szentségek  vételére  való  közvetlen,  gyakorlati  felkészítés
iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. Akik szeretnék,
hogy gyermekük a mi templomunkban legyen elsőáldozó vagy
bérmálkozó, azok hozzánk írassák be gyermeküket.
Elsőáldozási felkészítés  templomi  csoportban  történik  3.
osztályos kortól. A felkészítés 1 éves. Vasárnap a 9ó-i szentmise
után indul szeptemberben.
Bérmálási felkészítés ifjúsági csoportban történik 8. osztályos
kortól.  A  felkészítés  1  éves.  Péntekenként  18ó-tól  indul  a
plébánián szeptembertől.
Az iskolai hit- és erkölcstan órákat az iskolákban megadott
órarend szerint végzik a hitoktatók.
Felnőttek hitoktatása:  Katekumenátust szervezünk azoknak a
felnőtteknek,  akik  szentségekhez  (keresztelés,  gyónás,
elsőáldozás, bérmálás) szeretnének járulni, vagy egyszerűen
csak szeretnének többet tudni a keresztény tanításról és az
Egyházról.
A Katolikus Egyházhoz való hozzátartozásunk a keresztséggel
kezdődik. A  keresztség lényege nem csupán az, hogy valakit
leönt az atya vízzel, hanem az, hogy a minket Teremtő Isten
gyermekei leszünk. Az Istennel való kapcsolatunk mélyítésében
pedig segítségünkre van a szentgyónás (bűneink bevallása) és a
szentáldozás –  amikor  is  Krisztus  Testét  és  vérét  vesszük
magunkhoz a szentostya és a bor színe alatt. A Szentlélek pedig
segít tanúságot tenni arról, hogy ki számunkra az Isten. Az erőt
ehhez a tanúságtételhez a bérmálás szentségében kapjuk meg.
Amennyiben  ezen  felsorolt  szentségek  valamelyikében  még
nem  részesült,  s  ugyanakkor  él  a  vágy  a  szívében,  hogy  a
Katolikus Egyháznak élő és hitvalló tagja legyen, akkor nincs
más teendője, mint jelentkezni a felnőtt hittancsoportunkba.
Jelentkezni az  irodában  lehet  személyesen,  a  nyitva  tartási
órákban. Szeretettel várjuk! MA

A KARITÁSZ AZ ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT
A tanév kezdete anyagi megterhelést jelent a kisgyermekes

családoknak, ezért ismét akciót indít a Karitász, amely ötezer
gyermek számára már biztosan segítséget tud nyújtani

országszerte.

Az 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forint
támogatással lehet hozzájárulni még több diák

tanévkezdéséhez.
A segélyszervezet  párhuzamosan több programot is  indított  a
gyermekekért  a  „Legyen  Öröm  az  iskolakezdés” akció
keretében:  húszmillió  forint  értékben  négyezer  gyermeket
támogat  utalványokkal,  egyenként  5000  forint  értékben;  a
Katolikus Karitász egyházmegyei központjai több mint tízmillió
forint  értékben  nyújtanak  iskolakezdési  támogatást  –
iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és egyéb eszközöket tartalmazó
tanszerek  formájában;  a  segélyszervezet  önkéntesei
folyamatosan  állítják  össze  az  iskolatáskákat,
tanszercsomagokat  és  beiskolázási  utalványokat,  a  Karitász
helyi  szervezeteinek  önkéntesei  országszerte  közel  nyolcszáz
településen látogatják meg az érintett családokat, és tanszerek
mellett  élelmiszercsomaggal is segítik őket, enyhítve ezzel az
iskolakezdés  terheit;  több  családnak  a  megfelelő  ruházat
beszerzése  is  gondot  jelent,  ilyen  esetekben  is  igyekeznek
segíteni az önkéntesek.
A  Katolikus  Karitász  külhoni  magyar  településeken  is
támogatást nyújt a diákoknak: iskolatáskákat, tanszereket visz
több településre is.
Ötezer gyermeknek már biztosan tud segíteni a segélyszervezet,
de  szeretnék,  ha  idén  hatezer  gyermeknek  jutna
tanszertámogatás.  Ehhez  várják  a  felajánlásokat  az  1356-os
adományvonalon.
Mivel sok iskolában csak a tanévkezdés első heteiben derül ki,
hogy milyen felszerelése hiányzik a diákoknak, a szeptember
30-ig  e  számra  érkező  hívásokat  az  iskolás  gyermekek
támogatására fordítják. Egy hívás 500 forint támogatást jelent a
gyermekeknek. A programot banki átutalással (Raiffeisen Bank
12011148-00124534-00100008)  vagy  online  adományozással
(www.karitasz.hu) is lehet támogatni.          Katolikus Karitasz

ÉLETMÓD ÖNISMERETI CSOPORT 
Újra  indul  az  önismereti  tréning  csoport  Michels  Antal
plébános,  lelkigondozó  és  Dr.  Takách  Gáspár
pszichoterapeuta  addiktológus,  ideg-elmegyógyász
vezetésével.
A  humanisztikus pszichológia  szerint  kapcsolataink  befolyásolják
életmódunkat,  boldogulásunkat,  közreműködnek  életminőségünk
javításában. Szükségünk van arra, hogy felelősséget érezzünk mások iránt,
elvárva  azt,  hogy  ők  is  érezzék  ugyanezt  irántunk.  Szükségünk  van  a
sikerélményre is, hogy elismerjenek bennünket, és hogy mi is elismerjünk
másokat. Továbbá szükségünk van arra, hogy szeretni tudjunk, és minket
is szeressenek.
A saját élményre és a csoportban szerzett interaktív tapasztalatokra épülő
önismeret  és  készségfejlesztés  segíti  életmódunkban  a  kommunikáció
hatékonyabb  működését,  a  „kapcsolati  játszmák”  megismerését  és
korrigálását  az  egészség  bio-pszicho-szociális  és  spirituális  egységének
helyreállítását. 
Másfélórás  csoportfoglalkozásainkat  kéthetente  a  templom  közösségi
termében  páros  hetek  szerdáján  a  17  órás  mise  után  tartjuk.  Első
alkalom szeptember 20-án, szerdán lesz!

Az AURA Kék Kórusról
A  kórus  megálmodása  2016.  április  2-án,  az  Autizmus
Nemzetközi Világnapján történt. A kék lufik vitték fel a felhők
fölé a reményt a Március 15. téren, hogy egy létrejövő kórus
még inkább kibontakoztatná a fiataljaink képességeit, még több
örömet,  önbizalmat,  együttlétet,  közös  élményt  hozhat  az
életükbe. 
Alapítsunk  hát  egy  kórust!  Az  első  lépések  nem  voltak
könnyűek,  hiszen  lelkes  társakat  kellett  találni,  és  főként
meglelni azt a zenei utat, amelyiken indulhatunk, hogy aztán az
egyre  szélesedve  még  többen  kapcsolódhassanak  be  az
együttesbe,  a  zenét  kiegészítse  tánc,  vers,  a  művészetek
sokszínűsége.
A  nyár  után  kezdődött  a  munka,  elsőként  a  karácsonyi
Betlehemes. Mindent magunk készítettünk, festettük a hátteret,



tanultuk az énekeket, felfedeztük, ki miben a legjobb, melyik
karakter  illik  leginkább.  Lelkes  önkéntesek  támogatták  a
munkánkat. 
A közös örömön felbátorodva a 2017-es Autizmus Nemzetközi
Világnapra a Nem Adom Fel Kávézóban már több, mint 1 órás
műsorral  szerepeltünk.  A mottónk  pedig  az  lett:  Autisták  és
Barátaik az Autistákért. Erre az alkalomra kitűző is készült. 
A következő fellépés a fotókiállítás keretében volt. Ekkor már
júniust írtunk, mindenki nagyon elfáradt, de a megmutatkozás
sokkal könnyedebben ment. 
A nyár több együttműködésre szóló felkérést hozott, amelyeket
a 2017-18-as évben fogunk mindenki örömére megvalósítani.
Ennek első  állomása  a  Józsefvárosi  Plébánia  templomban  az
Ars Sacra napon történő bemutatkozásunk. Így készülünk erre.
A kórusban  jelenleg  20-an  vagyunk.  Ebből  hárman önkéntes
segítők.  A továbbiakról  a  megvalósulás  ütemében számolunk
be. Köszönjük az érdeklődést és a támogatást is!        Pető Judit

ARS SACRA FESZTIVÁL 2017.09.16-24
Helyszín: Józsefvárosi Szent József Templom

Immár tizenegyedik alkalommal kerül sor a programsorozatra,
amelynek időpontja, minden év szeptemberének harmadik hete.
Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában. A művészet
minden ágának bevonásával világít rá a Szépre, Jóra, Igazra.
Magas  művészi  színvonalú  és  térítésmentes  kulturális
programsorozatainkkal  a  zsidó-keresztény  kultúrában  rejlő
értékeket mutatjuk fel a művészetek segítségével. A szakralitást
profán  környezetben,  a  hagyományt  új  köntösben,  a  kortárs
alkotásokat  régi  helyszíneken  is  bemutatjuk.  Minden  szépre,
jóra  fogékony embert  ahhoz  segítünk,  hogy lelkét  felemelve
közelebb  kerüljön  az  igazsághoz,  a  valódi  értékekhez.
Magyarországon  és  a  határon  túl  azonos  időben  rendezett
lélekemelő  programokkal  elősegítjük  a  nemzet  spirituális
egységét, és a megbékélést, az Istenhez fordulást. Az Ars Sacra
Alapítvány  az  Európai  Örökségnapok  szervezőivel
együttműködve  szervezi  a  Nyitott  Templomok  Napját,  mely
eseménysorozat épített örökségünk bemutatásával, a helyszínek
újrafelfedezésével mutatja fel közös kultúránkban rejlő remény
jeleit.  Távolabbi  célunk,  Európa  egyre  több  országával
együttműködve bemutatni az európai kultúra zsidó-keresztény
gyökereit. 
Templomunk az alábbi programokkal csatlakozik az Ars Sacra 
Fesztivál színvonalas műsorához:
16. (szo) 13.00 plébániai nap a Józsefvárosban, mottó: “ Ne 
féljetek” (Jer 42,11)
16. (szo) 18.00 Dán Kórus – Rudersdalkoret
17.  (v)  09.00 Laudate  és  templomunk gitáros kórusa -  DAX
mise. (szentmise keretén belül)
18. (h) 17.30 Istenes versek dalban: Mendöly Gyöngyi – Ady
Endre (zeneiskola)
19.  (k)  18:00 Mindszenty film – Kovács Gergely posztulátor
előadása az október 23-i szobor átadása előtt
20. (sze) 17:30 Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész és
Csörsz  Rumen  István  (  lant,  koboz,citera,  fúvósok)   -
„Csillagoknak Teremtője”
21. (cs) 17:30 Kuzma Levente orgonaművész hangversenye
23.  (szo)  19.00  Hámori  Gergely  és  Harmath  Dénes
orgonajátéka
24.  (v)  10.30  Gregorián  szentmise  Dr.  Nádasi  Alfonz  OSB
halálának 20. évfordulója
Az érdeklődőket nagy szeretettel invitáljuk.
A  programokra  a  belépés  ingyenes,  de  a  templom  javára
adományokat szívesen fogadunk!
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