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KARITÁSZ ÖSSZEJÖVETEL
Október  31-én  a  megbeszélésen  10  karitász  csoporttag  jelent  meg.  Az
összejövetelt  Tóni  atya  vezetésével  imádsággal  kezdtük,  majd
kezdeményezésére mindenki mondott néhány szót arról, hogy érzi magát,
mit  élt  át  az  utóbbi  időben.  Ezután  Éva,  a  Karitász  csoportvezetőnk
ismertette a nyári hónapok óta eltelt időszak feladatait.  Beszámolt arról,
hogy a helyi Karitász 9 gyermek beiskoláztatásához járult hozzá, fejenként
5000 Ft támogatással. Ezután beszélt  annak a 8 gyermekes családnak a
jelenlegi helyzetéről, akiket a kilakoltatástól mentett meg a plébánia hívő
közössége példaértékű összefogással és időben érkező nagylelkű anyagi
támogatásával. Kérjük, akinek módjában áll, továbbra is támogassa ezt a
családot a hátralévő tartozásuk kiegyenlítésében. Ezután a következő hó
feladatairól volt szó. Egyéb információ a hirdetésben!      

Szalai házaspár

JÓTÉKONYSÁGI ZONGORAKONCERT
Mindenszentek estéjén Michels Tóni atya köszöntött minket.
Hegedűs Bandi és Katica megszokott könnyedséggel és közvetlenséggel,
igazi hétvégés stílusban konferálták a zeneműveket.
Mozart  f  dúr-szonáta  zongora  átirata  csendült  fel  elsőnek,  majd  a
csodálatos négy tételes mű után, nem kisebb zenei élménynek örülhettünk,
mint  Schubert  A-dur  rondójának.  Nagy ajándék  ezeken  a  koncerteken,
hogy Bandi remek hangulatot varázsol a zeneművek köré azzal, hogy nem
csak  a  művek  hátterét,  különlegességét  ecseteli,  de  közvetlen  hangot
megütve otthonossá teszi a helyet a hallgatók számára. Jó volt ezt most is
megtapasztalni. Különleges élmény és remek választás volt Edvard Grieg
Peer Gynt első szvitjének két tétele: Reggeli hangulat, és Óze anyó halála.
A  zene  szép  művészi  megoldásokkal  segíti  az  elmúlás,  a  halál
pillanatainak érzékletes bemutatását.
Debussy  Kis  szvitje  a  szerző  korai  darabja,  de  felsejlik  már  benne  a
későbbi nagymester varázslatosan szép, élettel teli, játékos, színes világa.
Az est  záró produkciója  volt  Liszt  Les  préludes-je.  Kibontakozott  nem
csak a zene csodálatos szépsége, de egy házaspár zeneszeretetén túl az az
isteni csoda, hogy megáldotta Endrét és Katicát az Isten, nem csak a zene
interpretálásának  tehetségével,  de  azzal  is,  hogy  mint  hívő  házaspár
tehetnek  tanúságot  életükkel,  zongorajátékukkal  a  bennük  élő,  gazdag
érzelmi világról. Köszönjük nekik!          

Szirmai Béla és Kati

MINDSZENTY SZOBRA A JÓZSEFVÁROSBAN
Erdő  Péter  bíboros,  prímás  áldotta  meg  6-án  Mindszenty
József  bíboros  szobrát,  melyet  a  józsefvárosi,  a
hercegprímásról elnevezett téren (József u.–Tolnai Lajos u.)
állítottak fel.
Semjén  Zsolt  miniszterelnök-helyettes  Mindszenty  József
háromszoros iránytű szerepéről beszélt. 
Kijelentette,  a  bíboros  iránytű  volt  a  diktatúrák  idején:
kimondta,  hogy  mind  a  faji  megkülönböztetésre  épülő
nemzetiszocializmus,  mind  az  osztálygyűlöletre  épülő
szocializmus ellentétes a természet rendjével, a természetjoggal
és a különösen keresztény tanítással.
Úgy  fogalmazott:  „akinek  volt  bátorsága  ellene  mondani  a
barna diktatúrának, annak volt erkölcsi alapja ellene mondani a
vörös diktatúrának; aki fölemelte szavát a nyilas időkben, annak
volt  erkölcsi  alapja,  hogy  fölemelje  a  szavát  a  kommunista
időkben.  Ezért  vértanú  sorsú  bíborosunk személyében jelzi  a
nácizmus  és  a  bolsevizmus  lényegi  hasonlóságát,  mert
mindkettő neopogány, mindkettő istentelen és embertelen.”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a hercegprímás
Nyugat-Európa  számára  is  iránytűvé  vált,  hiszen  a
forradalmárok és a bíboros szenvedése „felnyitotta  a szemét”
azoknak  a  nyugat-európai  országoknak,  amelyek  csak  egy
lépésre voltak a szabadon választott kommunizmustól – mondta
Semjén Zsolt.
Hozzátette:  a  bíboros  missziós  útjai  során  erkölcsi  iránytűvé
vált a  diaszpórában élő magyarság számára is,  látogatásainak
hatása mind a mai napig érződik az anyaországtól  elszakított
magyar közösségek életében.

Semjén Zsolt szólt arról, évtizedeken át hangoztatott vád volt,
hogy  Mindszenty  József  illetéktelenül  avatkozott  bele
politikába.  Csakhogy – mutatott  rá  a  KDNP-s  politikus  – az
1937.  évi  11.  törvénycikk  felsorolta  az  ország  alkotmányos
méltóságait, és ebben a sorban a hercegprímás az ötödik helyen
állt, vagyis Mindszenty alkotmányos, állampolgári kötelességét
teljesítette.
Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a VIII. kerület polgármestere úgy
fogalmazott,  Mindszenty József bíboros egész életében példát
mutatott  hitből,  bátorságból  és  hazaszeretetből.  Személye
meghatározó  volt  a  20.  századi  magyar  történelemben,
kiemelkedő életútja, tanítása, kiállása a világban szétszóródott
magyarságért  nemcsak  egyházi  vezetőként,  hanem  a  közélet
alakítójaként is múlhatatlanná teszi érdemeit.
Felidézte, a bíboros 1948-ban vált a kommunisták ellenségévé,
amikor az egyházi iskolák államosítása után úgy rendelkezett,
hogy a papok és szerzetesek nem vállalhatnak állást az ateista
és  magyarellenes  felfogást  terjesztő  intézményekben.  Ennek
következményeként  1948  decemberében  letartóztatták  és
életfogytiglani fegyházra ítélték, végül 1956-ban szabadult ki.
Kocsis Máté elmondta, a bíboros 1949 és 1954 között a József
utca és a Tolnay Lajos utca sarkán álló akkori ÁVH-s börtönben
raboskodott, ezért állították fel most itt a szobrát.
Mindszenty József egészalakos bronz szobrát, Hermann Zsolt
szobrász alkotását Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg. MK
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Remény. Isten ma is közöttünk munkálkodik. Noha a világon
sok a szenvedés és az egyenlőtlenség, Isten ma is tevékenyen
építi  a  szeretet  társadalmát.  Az  a  feladatunk,  hogy
bekapcsolódjunk ebbe a tevékenységbe, bárhol is találkozunk
vele.  Ferenc  pápa  nagyon  szomorúan  látja  az
igazságtalanságokat, de nem esik kétségbe. Hiszi, hogy bármit
is próbálunk összetákolni, Isten mindig előttünk jár.
Sokan  úgy  vélik:  úgy  sem  változik  meg  semmi,  minden
fáradozás  hiábavaló.  Miért  fosztanám  meg  magamat  a
kényelmemtől  és  a  kedvteléseimtől,  amikor  nem  várhatok
semmiféle jelentős eredményt? – mondják. Bezárkóznak önző
ürességükbe,  elégedetlen  szomorúságukba,  tehetetlenségükbe.
Önpusztító  magatartás  ez,  mert  az  ember  nem élhet  remény
nélkül, a tartalmatlanságra ítélt élet elviselhetetlenné válik. 
Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált,  valóságosan él,  és
erővel  teli.  A feltámadott  és  dicsőséges  Krisztus  reményünk
kiapadhatatlan  forrása,  az  Ő  segítsége  nem  marad  el.  Így
teljesíthetjük a küldetést,  amelyet  ránk bízott.  Az evangélium
elmondja,  hogy  amikor  az  első  tanítványok  elindultak
prédikálni, „az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt
kísérő  csodajelekkel  megerősítette.”  (Mk  16,20).  Krisztus
hűséges követői ma is felfedezik és megélik, hogy az Úr velük
munkálkodik.
Az Ő feltámadása nem a múlthoz tartozik, benne életerő van,
amely átjárja a világot. Olyan erő ez, amelynek nincsen párja.
Sokszor  úgy  látszik,  mintha  Isten  nem  létezne:  mindenütt
igazságtalanságokat,  rosszaságokat,  közömbösséget  és
könyörtelenséget  látunk.  Bizonyos  azonban,  hogy  a  sötétség
közepette  mindig  feltűnik  valami  új,  ami  előbb  vagy  utóbb
termést  hoz.  A világban  a  történelem  viharai  által  átformált
szépség  naponta  újjászületik,  az  igazi  értékek  állandóan
megújulnak. Hányszor született már újjá visszafordíthatatlanul
reménytelennek látszó helyzetekből az ember! Ez a feltámadás
ereje, és Krisztus követője ennek a dinamizmusnak az eszköze. 
A hit azt jelenti, hogy hiszünk Őbenne, hisszük, hogy valóban
szeret bennünket, hogy él, hogy titokzatosan be tud avatkozni,
hogy nem hagy magunkra, hogy a maga hatalmával és végtelen
kreativitásával  a  rosszból  is  képes  jót  kihozni.  Higgyünk  az
evangéliumnak, amely azt mondja, hogy Isten országa már jelen



van a világban, s különféle módokon itt is,  ott is bontakozik,
mint a kicsinyke mag, amely nagy fává tud nőni (vö. Mt 13,31-
32),  mint  egy  maroknyi  kovász,  amely  sok  lisztet  meg  tud
keleszteni (vö. Mt 13,33), s mint a jó mag, amely a konkoly
között is felnő (vö. Mt 13,24-30.). Krisztus feltámadása ennek
az  új  világnak  a  hajtásait  hozza  mindenütt;  s  még  ha  le  is
nyesik,  újra  kihajt,  mert  Jézus  nem  hiába  támadt  fel,
feltámadása már áthatotta a  történelem rejtett  szövedékét.  Ne
maradjunk az eleven remény ezen útjának a  szélén! (vö.  EG
275, 276, 278)
Idézzetek fel saját családotokban, vagy rokoni, baráti körben
történt eseteket, amelyekben a látszólagos rossz jóra fordult!
Minek volt ez köszönhető?
Nyugalom. Nagy kihívás számunkra Isten Lelke működésének
nyomait felfedezni, majd nyomába lépni és követni őt. Ez azt
jelenti, hogy ki kell magunkban alakítani a lelki nyugalmat és a
reményben gyökeredző imádságot úgy, hogy mai világunk sok
kihívása és nehézsége ellenére sohase feledkezzünk meg Isten
jelenlétéről. A missziós buzgóság életben tartásához nagyon kell
bíznunk a Szentlélekben, aki „gyöngeségünkben segítségünkre
siet”  (Róm  8,26).  Nincs  nagyobb  szabadság,  mint
ráhagyatkozni  a  Lélekre,  lemondva  arról,  hogy  mindent
kiszámítsunk  és  ellenőrizzünk;  mint  engedni,  hogy  ő
világosítson  meg,  vezessen,  irányítson,  és  abba  az  irányba
indítson,  amerre  csak  akarja.  Ő  jól  tudja,  mire  van  szükség
minden  korszakban  és  minden  pillanatban.  Ezért  nagylelkű
bizalommal szüntelenül hívnunk kell őt. (vö. EG 280) 
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