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„A MISSZIÓ A KERESZTÉNY HIT SZÍVÉBEN”
Ferenc pápa missziós világnapi üzenete bevezetőjében Jézus
Krisztusra, az első és legnagyobb evangelizálóra emlékeztetett,
aki az Atya szeretetét hirdeti a Szentlélek erejében. A missziós
világnap során a pápa azt a témát javasolja megfontolásra, hogy
mit jelent a krisztusi küldetés a keresztény hit szívében. Segítő
kérdésként ajánlja hozzá a következő témákat: Mi a misszió
alapja? Mi a misszió szíve? Mik a misszió éltető szempontjai?
A misszió és Krisztus, az Út, Igazság és Élet
evangéliumának átformáló ereje: Az egyház küldetése
minden jóakaratú ember felé irányul, továbbadásra indító
örömet hoz magával és új életet ajánl, a föltámadt Krisztus
életét a Lélek által. Jézust követve Őbenne járunk, aki az Út,
megtapasztalva az Igazságot, ami elvezet az Életre, ez pedig
teljes életközösséget jelent az Atyával a Szentlélek erejében. Az
Atya ugyanis gyermekeinek egzisztenciális átalakulását akarja.
A misszió és Krisztus kairosza: Az egyház nem vallásos
ideológiát, sem pedig egy magasztos etikát hirdet. Az egyház
misszióján keresztül maga Jézus Krisztus folytatja az
evangelizálást, vagyis az egyház képviseli a kairoszt, az
üdvösség alkalmas idejét. Az igehirdetés által Jézus belép az
időnkbe, kortársunkká válik és aki befogadja őt hittel, az
megtapasztalja a Feltámadott Lelkének átalakító erejét. A
keresztény élet kezdetén nem egy etikai döntés, vagy nagy
eszme áll, hanem találkozás egy Személlyel, aki életet ad, új
horizontot megnyitva hozzá – idézte a pápa XVI. Benedek Deus
caritas est levelének gondolatát. Az evangélium egy Személy,
aki mindig felkínálja magát, hogy alázatos hittel elfogadva őt,
részt vegyünk halála és feltámadása húsvéti misztériumában. Az
evangélium így a keresztségben az új élet forrása lesz, a
bérmálásban megerősítő kenetté válik, míg az Eucharisztiában
az új embert tápláló eledel.
A világnak lényegileg szüksége van Krisztusra: Az egyházán
keresztül Krisztus tovább folytatja az irgalmas szamaritánus
küldetését, bekötözi az emberiség vérző sebeit, megállás nélkül
keresi tovább az elveszetteket. És hála Istennek, ehhez nem
hiányoznak a nagyszerű tanúságtételek, amelyek közül a pápa
két konkrét afrikai példát is megemlített.
A misszió az állandó kivonulásból, zarándoklásból és
száműzetésből merít erőt: Az egyház küldetését a folyamatos
kivonulás lelkisége élteti. Az állandó zarándoklást ösztökéli az
egyház küldetése az élet sokféle pusztaságain keresztül,
megtapasztalva az igazság és igazságosság utáni éhet és
szomjat. Az egyház missziós küldetése bátorítja a folytonos
száműzetés tapasztalatát, hogy megéreztesse a mindenségre
kiéhezett emberrel a végső haza utáni vándorlást, mely a
Mennyek országának a már most és a még nem jellege közé van
kifeszítve. A misszió soha nem öncélú, hanem Isten Országa
közvetítésének alázatos eszköze, mely sebzetten és piszkosan
ugyan, de mindig kész arra, hogy kilépjen az utcára.
A fiatalok a misszió reménysége: A fiatalok a misszió
reménysége. Jézus személye és az általa meghirdetett örömhír
továbbra is számos fiatalt igéz meg. Ők olyan utakat keresnek,
melyeket bátran megjárhatnak az emberiség szolgálatára kész
szív lendületével. Ferenc pápa idézett Evangelii Gaudium
kezdetű apostoli buzdításából: „Bár nem könnyű megszólítani a
fiatalokat, két területen előrelépés történt: az egyik annak a
tudata, hogy az egész közösség evangelizálja és neveli őket; a
másik annak a sürgőssége, hogy önállóbb szerepük legyen. El
kell ismerni, hogy a közösségi kapcsolatok és az elkötelezettség
aktuális válsága közepette sok az olyan fiatal, aki felajánlja
szolidáris segítségét a világ bajaiban, és részt vesz a
mozgalmiság és az önkéntesség különböző formáiban. Egyesek
részt vesznek az Egyház életében, szolgálattevő csoportokat és

különböző missziós kezdeményezéseket hívnak létre saját
egyházmegyéjükben vagy máshol. Milyen szép, hogy a fiatalok
„a hit vándorai”, s boldogok, hogy elvihetik Jézust minden
utcára, minden térre, a Föld minden zugába!” (Ev Gaud 106).
Utalt a pápa a püspöki szinódus következő rendes közgyűlésére,
mely a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témával
foglalkozik és ami gondviselésszerű alkalom lesz arra, hogy a
fiatalokat belevonják a misszió közös felelősségébe.
A Pápai Missziós Művek szolgálata: A Pápai Missziós Művek
értékes eszköz, hogy minden keresztényben felszítsa a vágyat
arra, hogy túllépjen saját határain, elhagyja saját biztonságát és
mélyre evezzen az evangélium hirdetésére. Mély missziós
lelkiség által, melyet naponta kell élni, továbbá a fiatalok,
felnőttek, családok, papok, szerzetesek és püspökök állandó
képzésén és misszióra nevelésén keresztül növekedjék
mindenkiben a missziós szív! A Hitterjesztés Műve által
szorgalmazott missziós világnap ehhez megfelelő alkalmat
kínál, hogy a keresztény közösségek missziós szíve imádsággal,
tanúságtétellel és a javak közösségével vegyen részt a
misszióban és válaszoljon az evangelizálás súlyos és
terjedelmes szükségleteire.
Misszió Máriával, az evangelizálás Anyjával együtt – zárja
Ferenc pápa missziós világnapi üzenetét 2017-re. (vl)
AZ OKTÓBERI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A nyár befejeződése után harmadszorra tartottunk
képviselőtestületi ülést. Az első megbeszélésnél Tóni atya
biztatására megállapodtunk abban, hogy minden alkalommal a
képviselők közül egy sorra kerülő személy fogja majd tartani az
ülést.
Múlt hónapban elsőnek Barna Gábor kapott szót, amely a
reményeink szerint jól sikerült. Gábor lényegre törően rátért az
aktuális év eleji Ars Sacra Fesztivál programjaira, a
tanévnyitás,- és a plébánia beindulásának kezdeti nehézségeire,
illetve örömeire. Köszönjük szépen Gábornak a munkáját! A
tegnapi nap Konrád Ágnes hitoktatónkra került a sor. Ági a
megbeszélést egy imával és egy kis elmélyüléssel kezdte, aztán
egy körkérdéssel invitálta a jelenlevőket a közös munkához. Az
elmúlt hónapban, miben éreztük Isten jelenlétét az életünkben?
Erre a kérdésre többen a KÉSZ máriagyűdi zarándoklatot, a
Medjugorje imaestet és a plébániai lelki napot emelte ki.
Ezután Ági a Tóni atyát kérte fel, emelje ki azt, a programot,
amely sikeresebbnek bizonyult az elmúlt hónapban. Atya pár
szóval visszatekintett a Fesztiválra, a zarándoklatra, az
elsőáldozásra és a bérmálkozókra készülőkre. Ekkor szóba
került, hogy a 2020-as kongresszus pont ütközni fog az őszi Ars
Sacra Fesztivál programjaival, ezért fontos lenne, ha Hívők
körében is minél több segítő kezekre számíthatnánk ezek
lebonyolításában. A fesztiválra több kiállításra és kevesebb
templomi hangversenyre kéne összpontosítani, mert az emberek
a munka és családi feladatok mellett nem tudnak minden nap a
templomi rendezvényeken részt venni. Nagyon jó volna, ha
jövőre a nyitott templomok napján összefognánk a 8-dik kerület
ökumenikus templomaival egy közös séta erejéig, mert ezzel
jobban megismerhetjük a közelünkben élő hívek közösségét is.
Aztán rátértünk a munkacsoportok beszámolóira és sajnálattal
hallgattuk Edit szavait, miszerint a plébánia beindulása komoly
kiadásokat hozott magával, amelyre csak a termek hasznosítása
hozhat némi enyhülést. A részletes főkönyvi kivonat elemzése
folytán szomorúan hallgattuk, hogy a plébánia pénztárába a
harmadik negyedévben 70eFt egyházi hozzájárulás folyt be, így
továbbra sem tudunk gondnoki feladatot ellátó személyt
foglalkoztatni az épületben.
Szociális csoporton belül a közelgő karitász feladatai kerültek
szóba, mint pl. a november 19-én a központi gyűjtés, az
Erzsébet napi kenyér és karitász naptár megrendelése, szállítása.
Liturgikus munka: Ági vállalta a ministráns ruhák mosását, és a

templomtakarítását is felosztottunk a csoportok között. Ehhez
szeretettel várunk híveink köréből is önkénteseket. Érdeklődni
lehet Landesz Gyulánál. A halottak napja közeledtével,
tisztáztuk a templom nyitva tartását, amely szerint október 30.
és 31-én 14.00-19.00, november 1. és 2-án 08.00-10.30. és
14.00-19.00 között látogathatóak a sírhelyek. A templom
őrzéséhez a csoportok tagjai közül önkéntesekre számítunk.
Oktatás: A szentmiséken részvevő új ministránsok képzése az
ünnepek közeledtével fontos feladat.
Ági a csoportok beszámolói után, még rátért a közelgő
feladatokra, amely közül kiemelnénk az első alkalommal
megrendezésre kerülő Szüreti Bált, amely október 28-án este
18.00-21.00-ig tart. Belépő 500 Ft, továbbá szívesen fogadunk a
közös asztalra egy kis süteményt és üdítőt. Ezen a napon lesz
még kézműves játszóház, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
A Hősök emlékére Faure: Requiem hangversenyt rendezünk a
templomban zenekari kísérettel. Előadja a Szervita Kórus.
Végül hálát adva a közös munkának egy imával zártuk az ülést.
A legközelebbi találkozás november 20-án lesz!
V. Éva
BESZÁMOLÓ
a KÉSZ 2017. október 9-ei összejöveteléről, amelyen Sudár
Annamária versmondó művész „Mindannyiunk atyja” –
Arany János tanár úr címmel tartott önálló estet az Arany
János emlékév (Arany-év) keretében.
A címben szereplő megszólítás Nemes Nagy Ágnestől származik, Arany
János életművének meghatározó súlyára, hatására utal. A művésznő
összeállításában sok költőt idézett meg, akik kapcsolatban voltak Arany
Jánossal, méltatták munkásságát, és akiknek művészetére hatott Arany
János: Esterházy Pétert, Kányádi Sándort, Kosztolányi Dezsőt, Márai
Sándort, Nagy Lászlót, Orbán Ottót és Pilinszky Jánost.
Kosztolányi Dezső írja: „Gyakran jut eszembe Péterfy Jenő kijelentése.
Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja
szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben
olvashatja.”
Pilinszky János így fogalmazott: „A magyar irodalomban Arany annyira
centrális jelenség, mint Bach a világzenében.”
Hallhattunk szemelvényeket Petőfi és Arany levelezéséből, részleteket a
Toldiból és a Toldi estéjéből, balladái közül a Rege a csodaszarvasról, a
Szibinyáni Jank és a Vörös Rébék címűt.
Felemelő, szép este volt, mindnyájunkat arra serkentő, hogy vegyük elő
Arany verseit, s ne csak az emlékév alatt olvassuk!

Vermes Ágota
Minden hónap egyik szombatján GYEREKNAP - JÁTÉK
ÉS KÉZMŰVESKEDÉS – A PLÉBÁNIÁN!
Ezeken a szombatokon du. 3 órától fél 6-ig tartalmas időtöltést
biztosítunk a hozzánk érkező gyermekek számra.
Egy kis ízelítő az elmúlt eseményről: Közös játékkal kezdtük az
összejövetelünket. Amikor már jól kifáradtunk, meghallgattunk
a Szentírásból olyan részt, amit el is tudtunk játszani. Múlt
alkalommal a „Magvető” volt az a történet, amit a gyerekek
megszemélyesítettek. Volt magvető, sok magocska, mely hullott
ide-oda, bogáncsok virágok, kövek közé, és egy Nagymama
szereplő is, aki a magocskákat begyűjtötte maga köré és
elbeszélgetett velük, hogy milyen is volt magnak lenni, mi jut
eszükbe a történettel kapcsolatban. A filmvetítés a magvetőről
nagy sikert aratott, mert a gyerekek mosolyogva ismerték fel
magukat. Azután jött a kézműves foglalkozás. Magokból,
vagyis színes golyókból rózsafüzért csináltunk.....
A következő 28-án lesz, melyre minden iskoláskorú hittanos és
nem hittanos gyermeket szívesen látunk!
Vali néni és Ági néni

