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BALÁZSÁLDÁS, BALÁZSOLÁS
Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban
összekötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden
más baj” ellen. - Balázst Keleten a görögök már a 6. sz: a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A 12. sz: tűntek föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. - Magyarországon a 16. századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését. A balázsáldás neve a
Dunántúl egyes részein toroknyomás, Jászladányban torkoskodás, Sükösdön gudurázás. A balázsáldás sajátos népi fejleménye, hogy Apátfalván a templomban megbalázsoltak megsimogatják az otthon maradottak torkát, hogy azoknak se fájjon.
Honti gyerekek nekivetkőzve, benn a szobában „Balázs táncát”
járták. Hercegszántó sokác asszonyai Balázs napján gyermekeik
nyakába több színes, összesodrott szálat kötöttek, és azt a szentelt gyertya viaszával is megdörzsölték. Torokgyík ellen viselték
egészen az első tavaszi égzengésig. Amikor ezt meghallották, a
gyermekek meghemperegtek a füvön, leszakították az összesodort szálakat, és már nem hordták tovább. (Katolikus Lexikon)
BATYUS „FARSANGI BÁL
Szeretettel hívunk a plébánia farsangi báljára és mulatságára! A 20-dik század slágereit biztosítja a TURMIX Együttes.
Az együttes vezetője: Vinczy Péter. Időpont: 2018. február 10.
(szo) 18-23ó Helyszín: Józsefvárosi Szent József Plébánia I.
emelet „04” kapucsengő 1082 Bp, Horváth Mihály tér 7. (portaszolgálat lesz).Házigazda: Michels Antal (Tóni atya) plébános.
Részvételi díj: 100 Ft, amely egyben tombolaszelvény és egyéb
technikai költségek fedezete. Megváltható: A templom sekrestyéjében, az irodán és a farsang napján, a helyszínen. Amennyiben lehetőséged engedi, hozz magaddal hölgyek - édes vagy sós
süteményt, férfiak - üdítőt, ásványvizet. Kérjük, adományaitokat a tombolához a farsang előtti napokban juttassátok el plébániánkra! A legjobb jelmezeket díjazzuk, de viselése nem kötelező! Amit ígérhetünk: móka, jókedv, kacagás és tánc.
Kicsik, nagyok, gyerekek, mindenkit szeretettel várunk!

Pesti- Déli Esperes kerületi
ZARÁNDOKLATA A MAMERTINI FESZÜLETHEZ!
Ezt a feszületet ajándékozta Magyarországnak az olasz nép
az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából.
Mielőtt Magyarországra hozták, 8 napos áhítatot tartottak, nagy
tömeg részvételével, május 2. vasárnapjától. XI. Pius pápa áldásával érkezett a Feszület a Kongresszusra, és utána Kassai térre.
Készülve a Kongresszusra, alkalmasnak tűnik ez előtt a szent
hagyományokat őrző Feszület előtt, szentségimádást tartanunk.
A feszület eredetije Szt. Péter és Szt. Pál börtöne, a Mamertinum fölötti kápolnában található. Innen vitték a két apostolt a
kivégzésre, és itt keresztelte meg Péter a két börtönőrt, akik
aztán maguk is vértanúk lettek.
A hely tisztelete visszanyúlik a IV. századba. A feszületet eredetileg a börtön bejárata fölött helyezték el. Később egy templom
épült a börtön fölé, és a kettő között egy külön kápolna a Feszületnek. Mindig sok zarándok kereste fel a börtönt, és így a Feszületnek is egyre növekvő tisztelete alakult ki. 1853-ban új kápolna készült a Feszület számára, amelyet IX. Pius pápa is fölkeresett. Ezzel indult meg a legújabb kori tisztelete.
Esperesi kerületünk külön szentségimádásra hívja a híveket a
Mamertini Feszület elé március 3-án (szo) a Kassai téri
templomba ½ 10-11óráig. (Keresztút, szentségimádás).
Templom címe: 1142 Bp., Kassai tér 2.

KÖSZÖNTŐ A HÁZASSÁG HETÉRE, Családok Évében
2018 a CSALÁDOK ÉVE. Alkalom arra, hogy mindnyájunkban tudatosodjon: a család nagy és fontos érték. Szeretnénk, ha
Magyarországon erősödne a családbarát értékrend, a gyermekbarát szemlélet, a generációk közötti együttműködés, és
az élet szentségének tisztelete, ha egyre jobban sikerülne öszszehangolni a munkát a családi élettel.
2018. február 11-18. között lesz a HÁZASSÁG HETE. Ezen a
héten azt ünnepeljük, hogy a házasság Isten csodálatos ajándéka
és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte
megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon
keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra,
és áldásul szolgál életük minden más területén is.
Az elmúlt hétvégén, Kaposváron tartottuk meg a Családreferensek Országos Találkozóját. Lelkesítő együttlét volt. Öröm volt
hallani, hogy egyházmegyéinkben nagy összefogással készülnek a Házasság Hetére. Szép volt hallgatni a lelkes beszámolókat, amelyek érzékeltették, hogy a Házasság Hetének sokféle
programja mögött nagysodrású társadalmi összefogás húzódik
meg. Ennek az összefogásnak a gyümölcse, hogy egy héten keresztül ünnepelhetjük a házasságot. Megújulnak a házastársi
kapcsolatok, egy-egy település családjai megbarátkoznak egymással, felekezeti, világnézeti különbözőségtől függetlenül a
házasságot, családot értéknek tekintők egy emberként cselekszenek, ünnepelnek. Szép látni, hogy ez a mozgalom egyre szélesedik, egyre több embert szólít meg.
Kedves Házaspárok! Ez a hét kiváló alkalom arra, hogy tegyünk házasságunkért, párkapcsolatunkért. Tudatosan lépjünk
egymás felé. Lepjük meg párunkat személyes ajándékkal, szánjunk időt meghitt beszélgetésre, olvassunk közösen egy, a házasság megújulásáról szóló könyvet, vagy nézzünk meg egy
ilyen témájú filmet. Hadd újuljanak házasságaink! Ha van erre
lehetőségünk, kapcsolódjunk be a helyi közösség nyilvános
programjaiba, vagy a közeli városok kezdeményezéseibe, tapasztaljuk meg a közös öröm lelkesítő hatását! Az idei Házasság Hete honlapján (hazassaghete.hu) tájékozódhattok a programokról, a Házasság Hete jelenlegi és előző nagyköveteiről, és
sok, a házasságra és családra vonatkozó információról.
A Házasság Hetén elkezdett lépéseket folytassuk ezt követően
is. Hiszen nem egy hétre mondtunk igent egymásnak, hanem
egész életünkre szólóan. Tegyük ezt azért is, hogy a Családok
Éve ne csupán üres jelszó legyen, hanem egész társadalmunkat
megszépítő valóság. A Családok Évére figyelve szervezzék idei
programjaikat az Egyházközségek és a Családcsoportok! Legyen különös gondunk a házasságra való felkészítésre, a házasságok, a szükséget szenvedő családok segítésére.
Mindeközben ne feledjünk hálát adni házasságunkért, családjainkért Istennek, akinek ezt az ajándékát élvezzük és ünnepeljük.
Kívánok gyümölcsöző Házasság Hetét és Családok Évét!
Bíró László püspök, MKPK Családbizottságának elnöke

AZ ÉLET IGÉJE – 2018. FEBRUÁR (Jel 21,6)
„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából”
János apostol a Jelenések könyvét azért írta, hogy vigasztalja és
bátorítsa a korabeli keresztényeket, mert akkor már terjedt a keresztényüldözés. Ez a szimbolikus képekkel teli könyv ugyanis
felfedi, hogyan látja Isten a történelmet és a végső beteljesedést:
úgy, mint végső győzelmét a rossz minden hatalma felett. Ez a
könyv a célt tárja elénk, azt a teljes és dicsőséges sorsot, amelyet Isten az emberiségnek szánt.
Megígéri, hogy megszabadulunk minden szenvedéstől: Isten
„letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem

gyász, sem jajgatás, sem fáradság.” (Jel 21,4)
„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából”
Ez a jövő csírájában már megmutatkozik a jelenben is mindanynyiunk számára, akik őszintén keressük Istent és igéjét, amely
feltárja előttünk tervét; előttünk, akik szomjúhozzuk az igazságot, az igazságosságot és a testvériséget. Szomjazni, vágyakozva keresni, Isten szemében jó tulajdonság, jó kezdet, sőt ezáltal
– ahogy megígérte – az élet vizének forrásából ad innunk.
Isten ingyen kínálja nekünk ezt a vizet. Mindenkinek felajánlja,
nemcsak annak, aki Isten tetszésére akar lenni erőfeszítéseivel,
hanem bárkinek, aki érzi a maga törékenységének terhét, és ráhagyatkozik az ő szeretetére, bízva abban, hogy ott gyógyulást,
teljes életet és boldogságot talál.
Tegyük hát fel a kérdést: mire szomjazunk? És milyen forráshoz
megyünk a szomjunkat oltani?
„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából”
Talán arra szomjazunk, hogy elfogadjanak, hogy meglegyen a
helyünk a társadalomban, hogy megvalósíthassuk a terveinket… Jogos törekvések ezek, amelyek azonban önzéssel fertőzött forráshoz, önös érdekeinkbe zárkózáshoz, sőt a gyengékkel
szembeni visszaélésekhez vezethetnek. Azon vidékek népei,
ahol nincsenek tiszta vizű kutak, jól tudják, milyen tragikus következményekkel jár, ha híján vannak ennek a létfontosságú természeti kincsnek.
Mégis, ha még mélyebbre ásunk a szívünkben, egy más fajta
szomjúsággal is találkozunk, melyet Isten ültetett el benne: tekintsük az életünket ajándéknak, amelyet kaptunk, hogy továbbajándékozzuk. Merítsünk tehát a tiszta forrásból, az evangéliumból, és szabaduljunk meg a szeméttől, amely elzárja ezt a
forrást. Hagyjuk, hogy magunk is a nagylelkű, befogadó és ingyenes szeretet forrásaivá alakulhassunk a többiek számára, és
ne álljunk meg az elkerülhetetlen nehézségeknél az utunkon.
„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából”
Amikor keresztények egymás közt megvalósítjuk a kölcsönös
szeretet parancsát, akkor lehetővé tesszük Isten számára, hogy
egészen különleges módon közbeavatkozzon, ahogy Chiara Lubich írja: „Minden pillanat, amikor megpróbáljuk élni az evangéliumot, olyan, mintha egy csepp élő vizet innánk. Minden
egyes szeretet-tett felebarátaink iránt olyan, mint egy korty víz.
Igen, mert ez az értékes és élő víz minden alkalommal feltör a
szívünkből, amikor valódi szeretetre törekszünk mindenki iránt.
Ez a forrás, Isten, annyi vizet küld, amennyire szükségünk van
ahhoz, hogy kisebb-nagyobb szeretet-tettekkel mások szomjúságát oltsuk. S ha folytonosan adunk, a béke és az élet forrása
egyre bőségesebben árad, és soha nem apad ki. És van egy másik titok is, amelyet Jézus feltárt, egy feneketlen kút, amelyből
meríthetünk. Ha ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében,
és így szeretik egymást, akkor Ő közöttük van. S akkor valóban
szabadok leszünk, eltölt a fény, és élő víz forrásai fakadnak a
szívünkből. Jézus beteljesíti ígéretét, mert Ő maga lesz közöttünk, és tőle fakad a víz, mely örökké éltet.”
Letizia Magri

