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CSENDES ÓRA
Aggodalommal és elkeseredéssel tapasztaljuk magunk körül az erőszakos
gesztusok, a Másiktól való félelem, elzárkózás, az ellenségeskedés
fokozódását, és úgy gondoljunk, hogy ezeket a folyamatokat a durva, a
másikat megsemmisíteni akaró közbeszéd is gerjeszti. Hiszünk abban,
hogy ha magunkban csendet teremtünk, akkor a figyelmesség és az
elfogadás növekszik bennünk és köztünk.
Ezért mi, Csókási Anna és Szentistványi Rita Sacré Coeur Nővérek
meghívunk, hogy havonta egy alkalommal töltsünk el egy órát csendben.
Reméljük, hogy ezeken az együttléteken különböző vallási és spirituális
hátterű, különböző meggyőződésű emberek találkoznak majd,
mindegyikünk a maga módján gyakorolva a csendes imádságot,
elmélkedést vagy meditációt, és ezzel teszünk tanúságot arról, hogy a
különbözőségeink mélyén, létünk forrásánál béke és egység van.
A csendes óra minden hó 3. szerdáján 18ó-kor kezdődik, legközelebb
október 18-án. Helye: az 1. cserkészszoba a plébánián.

EMLÉKEZTETŐ
Idősek Klubja: Szent József az Idősekért Alapítvány
Az alapítvány 1998-2014. május 30-ig működött, Kertész Mária
vezetésével és lelkes munkatársaival
+ kezdetben szociálisan rászoruló szegényeket reggeliztettünk
+ élelmiszer csomagokat osztottunk
+ betegeket látogattunk lakáson és kórházakban
+ havonként csomagot osztottunk, idő után lelki-szellemi
találkozásokkal bővült, amit agapé követett édességgel,
teázással.
Alapítványunkat ekkor templomba járó híveink és néhány
vállalkozó testvérünk, és Hollandiából Corona nővér (már
elhunyt) támogatták. A pénzadományokból az újonnan
megalakult vezetőség még egy ideig tudott gazdálkodni.
Szerényebb csomagokkal és Michels Antal atya segítségével,
folytatódott a szeretett összejövetel, 15-25 fővel. A betegek
látogatása otthonukban, kórházakban, szociális otthonokban
változatlanul folytatódik.
Most amikor különféle adminisztratív akadályok rendeződtek,
kérésünk és reményünk szerint a következő OTP
számlaszámlájára 11708001-20515472 kérjük adományukat (a
csekk nyomtatása folyamatban van), továbbá az 1% adó
felajánlásokból tudnánk folytatni áldásos munkánkat.
Hozzájárulásukat az összejövetelünkön való imádkozással
tudjuk megköszönni.
Isten áldását kérjük minden jószándékú adakozóra.
„ Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki.” (Fil. 4.5.)
Kiss Ferenc és felesége Etelka
KEDVES JEGYESPÁR!
Készültök a házasságra, bár sok elrontott, felbomlott házasságot
láttok magatok körül, a környezetetekben, de ugye hiszitek,
hogy a Tietek nem ilyen lesz? Mit tesztek ennek érdekében? A
hivatásotokra, szakmátokra 12-20 évig tanultok. Szeretnétek a
házasságra is tudatosan, keresztény felelősséggel készülni?
Ebben segíthet Nektek is a Jegyes Hétvége, amit idén ősszel
Szegeden és Budapesten rendezünk.
Szegedi időpont: október 13. péntek (18h-tól)-október 15.
vasárnap (16h-ig). Budapesti időpont: november 10. péntek
(18h-tól) – november 12. vasárnap (16h-ig).
Jegyes Hétvége 13 egymásra épülő témát dolgoz fel. E témák
felölelik a párkapcsolat legkülönfélébb területeit, és abban
segítenek, hogy felelős döntést hozzatok közös jövőtökről!
Nem (ki) oktatni szeretnénk Benneteket, csak tapasztalatunkból
néhány ötletet, gondolatot átadni, amelyek mentén Ti ketten
átgondolhatjátok kapcsolatotokat, jövőtöket! 50-60-70 évre
szóló döntést készültök meghozni. Áldozzatok hát rá egy
hétvégét, amit csak egymásnak szántok! Jelentkezni itt lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw1pphIkw5Ozo
THk7jq-Adq620-AlAH7MI9Rsp6mLst3gy7g/viewform
További kérdés esetén írjatok bátran nekünk! Szeretettel:

Tóth Tamás+Ildikó szegedi felelős tothzsilda@gmail.com
Imrédy Pál+Sarolta a bp-i felelős sarolta.imredy@imredy.hu
(segítség számunkra, ha a levél tárgya: Jegyes Hétvége)
ÖNISMERETI CSOPORT A PLÉBÁNIÁN (III.)
Probléma, hogy a plébániákon vannak csoportok, de a
kilencven százalékuk nem befogadó – ezt tapasztaltam itt a
plébánián is. Vannak kivételek, például a Shalom közösség,
amelynek brazil fiú tagjai most itt laknak nálunk: nekik nagyon
hálás vagyok, mert ők nagyon befogadóak, nyíltszívűek. Én is
tanulom tőlük ezt a nyitottságot, lazaságot, latin
temperamentumot. A magyar emberekből ez sokszor hiányzik,
ennek biztosan sok oka van, de dolgozni kell azon, hogy
nyitottak maradjunk.
– A józsefvárosi plébánia Budapest olyan területén van, ahol
számos társadalmi réteg együtt van jelen, sok szegény ember is
él itt. Őket hogyan tudod megszólítani?
– E csoportba is jöttek már szegényebbek, de jött olyan
vállalkozó is, aki kiment Amerikába, sikeres volt, de aztán
szétcsúszott az élete. Különböző rétegeknek indítunk
foglalkozásokat.
Eberlein Éva szülőknek tart kurzust, a coachingon keresztül
mutatja meg, hogy lehet szülőként a gyereket hitre vezetni.
Minden ősszel indul hittanóra, amire szegények, hajléktalanok
járnak. Van egy jó kártyám, amelyen macikkal ábrázolnak
különböző érzéseket. A foglalkozás elején mindenki elmondja,
ő most éppen milyen maci: mérges, elégedett…
Van egy másik játékom, egy kérdéscsomag, egy angliai
neoprotestáns közösség készítette. Egyszerű kérdések
szerepelnek benne az ember múltjáról, jövőjéről, ez alapján
reflektálnak a résztvevők. Utána behozom a napi evangéliumot,
és arról beszélgetünk, de oda előbb meg kell érkezniük, ez
történik a bejelentkező körrel. Igyekszem házi feladatot is adni
nekik.
– Hogyan jut időd számos más papi tevékenységed mellett arra,
hogy az emberek problémáival mélyebben foglalkozz?
– Saját életemet próbálom úgy szervezni, hogy csak 60-70 %-ig
legyen tele. Igyekszem 30-40 %-ot szabadon hagyni. Van-e hely
bennem a nyitottságra? Van-e lehetőség, hogy valaki belépjen
az életembe a kérdéseivel? – fontos feltennünk magunknak
ezeket a kérdéseket. Mi inkább az életünk nagy részét
lefoglaljuk. Nekem is tele van a naptáram, de hagyok nyitott
helyeket, hiszen mindig vannak aktuális, sürgős kérdések.
Sok feladatom van, de szeretem a változatosságot. A papi lét
érdekes, az ember sok mindennel foglalkozhat: gyóntat,
beszélget, tanít, hírlevelet szerkeszt, beruházásokkal,
templomfejlesztéssel foglalkozik, menedzseléssel… és szeretek
főzni is. Szeretem, ha zajlik körülöttem az élet.
Takách Gáspár szokott arról beszélni, hogy az ember
megálmodja 7-8 éves korában a sorskönyvét. Mondtam neki,
hogy én emlékszem is rá: szerettem a Parittyás Thierryfilmeket, és kalandor akartam lenni. Papként az ember kalandor
– szeretem a kiszámíthatatlanságot, az életnek ezt a
gazdagságát, színességét.
Thullner Zsuzsanna/MK
AZ ÉLET IGÉJE – 2017. OKTÓBER
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt.” (Fil 2,5)
Pál apostol az igehirdetés miatt börtönben van, innen írja meg levelét a
Filippi városában élő keresztény közösségnek. Ő hirdette ott elsőként az
evangéliumot, sokan hittek, nagylelkűen elköteleződtek az új életben, és
tanúságot tettek a keresztény szeretetről akkor is, amikor Pálnak már el
kellett jönnie onnan. Nagyon örül ezeknek a híreknek, és ezért ír a
levelében olyan szívbéli szeretettel a filippiekről.
Bátorítja őket, hogy egyénileg és közösségként is haladjanak előre,
gyarapodjanak a szeretetben, és emlékezteti őket a példaképünkre, akitől
az evangéliumi életstílust megtanulhatjuk:

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt.”

Vajon milyen ez a „lelkület”? Hogyan ismerhetjük meg Jézus legmélyebb
vágyait, hogy utánozzuk őt?
Pál tudta a választ: Jézus Krisztus, az Isten fia kiüresítette önmagát és
közénk jött, emberré lett és teljes mértékben az Atyát szolgálta, hogy így
általa Isten gyermekei lehessünk.
Azáltal teljesítette küldetését, hogy egész életében eszerint cselekedett:
folyamatosan lehajolt a kicsikhez, gyengékhez és bizonytalankodókhoz,
felemelte őket, hogy megtapasztalják a szeretetet és a megváltást: a leprás,
az özvegyasszony, az idegen, a bűnös.

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt.”
Akkor tudjuk felismerni, ápolni magunkban Jézus lelkületét, ha előbb
felismerjük a szeretetét és megbocsátásának erejét. Aztán tekintsünk rá, és
kövessük abban, ahogyan élt: tárjuk ki a szívünket, elménket és a
karunkat, hogy példájára minden embert befogadjunk. Kerüljünk el
minden ítélkezést az emberekkel kapcsolatban, és engedjük, hogy
gazdagítson az a jó, ami bennük megvan, akkor is, ha ez a jó egy halom
hibával és nyomorúsággal párosul, és időveszteségnek tűnik ennek okait
keresni.
A legmélyebb érzés, amit Jézus lelkületéből elsajátíthatunk, az ingyenes
szeretet, az akarat, hogy mások szolgálatába álljunk kisebb-nagyobb
talentumainkkal, hogy bátor és konkrét tettekkel pozitív kapcsolatokat
építsünk magunk körül, hogy a nehéz helyzetekben, a meg nem értés és a
széthúzás közepette is szelíden, de határozottan megtaláljuk a párbeszéd és
az egyetértés útját.

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt.”
Chiara Lubich-ot életében az evangélium vezérelte, és meg is tapasztalta
ennek erejét. Így ír: „Úgy követjük Jézust, ha felfogjuk, hogy
kereszténységünknek akkor van értelme, ha másokért élünk, ha a létünkre
úgy tekintünk, mint szolgálatra a testvérek iránt, ha egész életünket erre
építjük. Így valósítjuk meg, ami leginkább Jézus szívén fekszik. Így éljük
meg az evangélium lényegét, és így leszünk valóban boldogok.”

Letizia Magri

