JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2017. január 14.
JÓZSEFVÁROSI ÖKUMENIKUS IMAHÉT(01. 22-29.)
21. (v) 18ó Bazilika Erdő P. bíboros, Steinbach J. MEÖT elnök
22. (h) 18ó Rákóczi út 57. ev. kápolna Kovács Dávid ref. lp.
23. (k) 18ó József u. 12. baptista kápolna Michels Antal rk. pap
24. (sze) 18ó Horváth Mihály téri rk. Boros Dávid baptista lp.
25. (cs) 18ó Kőris u. 13. ref. templom Kelédi Géza baptista lp.
26. (p) 18ó Szentkirályi u. 51. ev. templom Bacskai Bálint ref.
27. (szo) 16ó Salétrom u. 5. ref. templom Bolba Márta ev. lp.
28. (v) 16ó Nap u. 40. baptista kápolna Fabulya Hilda ev. lp.
A PLÉBÁNIA KÖNYVTÁRA
Az épület felújítása után újra polcra került a plébánia könyvtárának közel kétezer kötete az első emeleti előadóteremben.
Gyarapításnál a katolikus szellemiségű hittani és hitéleti könyveket részesítjük előnyben, de válogatva szépirodalmi és szakirodalmi könyvekkel is szívesen gazdagítjuk a palettát. Anyagi
forrásaink egyelőre nincsenek. A könyvek adatainak számítógépes feldolgozása megkezdődött, de a könyvtár – témák szerint
rendezve – már most is várja látogatóit, az olvasókat. Kölcsönzés csütörtökönként 11-12 ó között lehetséges! Homor Ferenc
könyvtáros
SZÁMOK TÜKRÉBEN
2016
2017
Kereszteltek
44
46
Elsőáldozók
8
11
Bérmálkozók
13
22
Házasult párok
5
7
Halottak
71
59
Gyűjtések: katolikus iskoláknak 130eFt, Szentfölt javára
116eFt, Péterfillér 97eft, missziós vasárnap 106eFt, Karitasz
javára 90eFt, egyéb (üldözött keresztények javára) 100eFt.
Plébánia összes bevétel 17,2 M Ft és a kiadás 18,7mFt. A
különbség a plébánia átvételével kapcsolatos, mivel a közmű
számlák az építkezés alatt megemelkedtek.
MA
2017-ES BESZÁMOLÓ
Januárban Márton Áron kiállítás nyílt a templomban. Makláry
Ákos a KÉSZ elnöke tartott előadást a józsefvárosi csoportnak.
Soltész Miklós államtitkár volt a plébános atya vendége a Kávéházi beszélgetések sorozatban.
Februárban Székely János püspök atya kiszolgáltatta a betegek
kenetét. Bacskai Bálint református lelkész tartott előadást a reformációról. Farsangi bálunk a Fazekas iskola éttermében zajlott. Modesta mise volt azokért, akik az utcán éltek és haltak.
Márciusban Liszka Viktor evangélikus lelkész tartott ugyancsak
a refomációról. 15-én nemzeti ünnepet ültünk délelőtt, délután
beköltöztünk a megújult plébániára. Templom búcsúi misét mutatott be Erdő Péter bíboros atya. Dr. Lábady Tamás bíró, aki
azóta elhunyt, előadást tartott Jézus pere két törvényszék előtt
címmel.
Áprilisban a verbita Sabastian atya tartott nagyböjti triduumot.
Koltay Gábor filmrendező volt a józsefvárosi KÉSZ csoport
vendége. Húsvéti vígilián 3 felnőtt keresztelkedett meg, lett elsőáldozó, bérmálkozó. Teréz anya nővéreknél önkénteseik fogadalmukat újították meg.
Májusban munkás Szent József napján (május 1.) ciszterci
Brückner Ákos Előd atyát köszönthettük templomunkban.
KÉSZ kirándulás Kalocsára vezetett. Jó Pásztor vasárnapján
Arany Ferenc I. évfolyamos kispap tett tanúságot hivatásáról.
Madarász Ágnes „Biblia hatása Arany János költészetére” címmel tartott előadást a KÉSZ szervezésében. Kemenes Gábor
atya pünkösdi triduummal segített a felkészülésben az ünnepre.
Júniusban Pest belvárosában volt városmisszió a Mavársz szervezésében. Úrnapján elsőáldozás, bérmálkozás is volt, majd
körmenet. Táborok sorát a Harmadik Világ Szegényeink Szolgái kezdték Visnyeszéplakon, mely igen elzárt terület. TV-híd

jött létre Medjugorje és templomunk között egy rózsafüzér és
szentmise erejéig a BONUM Tv segítségével.
Júliusban plébániai táborunkat Miskolctapolcára szerveztük
megint, mivel múlt évben nagy sikere volt. Shalom közösség
Siófokon a Balaton partján egy iskolában táborozott. Még ebben a hónapban 100eFt-t küldtünk az üldözött keresztények
megsegítésére.
Augusztusban két cserkésztábor is boldogította fiataljainkat. 20án a Golgata téren plébános atya megáldotta a kenyerer, s délután már a Bazilikánál vettünk részt a körmeneten. Medjugorjéba Tóni atya 72 romával zarándokolt kalandosan.
Szeptemberben Zircre és Pannonhalmára is kirándultunk a
KÉSZ csoporttal. Karitasz lelkinapon Táton plébános atya és
Varga Éva tartott előadást. Templomok nyitott napjára egy dán
kórus is bejelentkezett. Ars Sacra Fesztivált sok programmal
tettük gazdaggá.
Októberben medjugorjei imaest sorozat indult Kemenes Gábor
atyával minden hó 2-dikán 17ó-tól templomunkban. KÉSZ országos szervezésben Máriagyűdre hívott minket. A fatimai jubileumot ünnepeltük egyházmegyénkben Soroksáron. Irgalmasság konferencia is zajlott templomunkban. Szüreti bálnak is
örülhettünk a Turmix együttessel.
Novemberben Mindenszentek ünnepén Hegedűs Endre és Katica adott koncertet a Házas Hétvége Alapítvány javára. Dr. Zachar Péter történész a kiegyezésről tartott egy izgalmas előadást. Perintfalvi Rita teológus az Angyalboksz című könyvről
beszélt a Csak egy könyv sorozatban a plébánián.
Decemberben hajnali misék (roráték) 6.30-kor kezdődtek a
templomban. Fábry Kornél atya, a 2020-as eucharisztikus előkészítő bizottság vezetője, adventi triduumot mondott. Szlovák
zenészek, énekesek egy ferences zeneszerző karácsonyi miséjét,
pásztorjátékát adták elő templomunkban nagy sikerrel.
Kávéházi beszélgetések sorozatban Eperjes Károly színművészt
köszönthettük itt a Józsefvárosban. A kibővített ünnepi képviselő-testületi üléssel, melyre minden munkatárs hivatalos volt,
zárom a beszámolót!
MA
BESZÁMOLÓ a KÉSZ 2018. január 8-ai összejöveteléről
amelyen Dr. Hermann Róbert, a történelem tudományok doktora,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos vezetője tartott
előadást Görgei Artúr, a hadvezér címmel
Az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal foglalkozó
irodalom általában Görgei kapcsán politikai nézeteivel
foglalkozik, nem hadvezéri tevékenységével. Előadónk egyik fő
kutatási és oktatási területe Görgei Artúr élete és kora.
Görgei Artúr családja a XIII. századig visszavezethető nemesi
família Szepes megyében, evangélikusok voltak, a család tagjai
fontos közéleti szerepet töltöttek be, nagyobb vagyonra nem tettek szert, Görgei apja utasítására a katonai pályára lépett.
Katonai tanulmányai befejezése után rövid idő alatt jutott el a
főhadnagyi rangig. 1848. júniusban Pestre ment, ahol jelentkezett a magyar honvédségbe. Októberben már tábornoki kinevezést kapott. A téli hadjárat során vesztes ütközetek és sikeres
hadműveletek követték egymást. 1849. március 30-án nevezték
ki ideiglenes fővezérré. A tavaszi hadjárat végén, májusban,
Buda ostroma győzelemmel végződött, ezt követően Kossuth
hadügyminiszterré nevezte ki Görgeit, ugyanakkor ő volt a hadsereg fővezére. Júniusban kellett elszenvedni az első súlyos
vereséget, augusztus 7-én a temesvári vereséget, ami után az
Aradon összeült haditanács a fegyverletétel mellett döntött.
Görgei augusztus 13-án hadseregével a világosi várhoz közeli
szőlősi mezőn tette le a fegyvert az oroszok előtt.
A tábornok abban reménykedett, hogy az orosz hadsereg biztosítani fogja a magukat megadók életét. Miklós orosz cár
követelésére augusztus 22-én amnesztiát kapott, s a karinthiai
Klagenfurtba száműzték. 1852-ben előbb németül, majd angolul
és olaszul is megjelentek emlékiratai. Később Visegrádon, illetve

Budapesten élt. 1916. május 21-én, 98 éves korában halt meg
Pesten.
Görgei Artúrral kapcsolatban az árulás vádja itthon fogalmazódik meg, alapja, hogy míg ő amnesztiát kap, a többi magyar
tisztre ez nem terjed ki. Az árulás vádját Kossuth Lajos is
erősítette.
Az előadást követően még további érdekes kérdések vetődtek
fel: Milyen szerepe volt a Kiegyezésben Görgeinek, hogyan
vélekedett az I. világháborúról, mivel foglalkozott aktív katonai
pályafutása befejeztével.
Vermes Ágota
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2018 JANUÁRJÁBAN
– Bíró László püspök levele (I. rész)
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket,
a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit,
aki a család és az élet mellett áll!
Folytatom azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9. Világtalálkozójára felkészítő lelkipásztori útmutató összeállításánál.
A család hivatása. Sokan azért nem tudnak Istenben bízni, mert
nem kapták meg azt, amit Tőle kértek. Ha Isten tényleg szeretne
– mondják –, akkor teljesítené kérésemet, de nem teljesítette,
tehát nem törődik velem, nem szeret engem. Valójában éppen
ennek fordítottja igaz: Isten mindnyájunkat határtalanul szereti,
akkor is, ha mi nem is figyelünk rá, akkor is, ha Vele szembeszegülünk, akkor is, ha nem akarunk Róla tudomást venni. Isten szeretete pazarló, mindenen túláradó szeretet. Isten szeretetének nincsenek korlátai, bőkezűen ontja minden emberre,
függetlenül vélt vagy valós érdemeinktől és gyengeségeinktől.
Isten gyermekei vagyunk, és Ő „fölkelti napját a gonoszokra és
a jókra, és esőt ad igazaknak és gonoszoknak” (Mt 5,45). Isten
szereti az embereket, szereti családjainkat és közösségeinket, és
Isten azt akarja, hogy a szeretet örömében éljünk.
Idézzetek fel olyan eseteket, amelyek során megtapasztaltátok
Isten gondoskodó szeretetét! Milyen gondok, nehézségek
megoldásában segített az Istenbe vetett bizalom? Hogyan tudjátok gyerekeiteket rászoktatni arra, hogy bármibe belekezdenek,
kérjék Isten segítségét és bízzák magukat Őrá?
Isten IGEN-t mond minden teremtményére – mondja Ferenc
pápa –, IGEN-t mond a férfi és a nő életet szolgáló és életre
nyitott szövetségére, és IGEN-jének alapja az Ő szeretete. Az Ő
IGEN-jével kölcsönös elkötelezettség jön létre, amelyet azonban a mi emberi szeretetünk gyengeségei, hiányosságai gyakran
megsebeznek, sőt, sutba is dobhatnak. Isten feltétel nélküli,
ajándékozó szeretetével megbízik az emberben, megalapítja a
családot és bevonja teremtő munkájába: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton,
amely mozog a földön!” (Ter 1,28) Isten emberek iránti szeretetének legfőbb bizonyítéka a család, ezért az ember viszontszeretetéből következő feladata, hogy terjessze, hirdesse, és
Istentől eltávolodni hajlamos világunkban állítsa helyre Isten
szeretetének uralmát. Ennek a magasztos hivatásnak a család
csak akkor tud eleget tenni, ha maga is a szeretet jegyében él.
Szeretet nélkül nem élhetünk Isten gyermekeiként, házaspárként, szülőként és testvérekként. Bízhatunk abban, hogy a
Szentlélek támogatásával megkapjuk mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy azt tegyük, amit Isten tőlünk vár.
Hogyan tudjátok családi életetek mindennapjaival megmutatni, hogy Isten szeretetében éltek? Istenbe vetett bizalmatok
milyen hatással van a tágabb családra, az idősebb generációra
és a fiatalabbakra?

