JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2018. április 22.
FEKETE MADONNA ZARÁNDOKVONAT
– 7. alkalommal Lengyelországba Czestochowa - Krakkó Tarnów; június 25-29. (4 nap/ 3 éj) Fővédnökök: Dr. Veres
András püspök, MKPK elnöke és Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Lelkivezetők: Dr. Székely János püspök,
Tamás József püspök, Csóka János OSPPE, Urbán Erik
OFM. Karnagy: Pálmai Árpád egyházzenész
Utazás: különvonat, 1. és 2. osztályú kocsik.
Szállás: zarándokközpont Czestochowában (2 éj), hotel, panzió
és Kollégium Tarnówban (1 éj). A.: fürdőszobás szobák (2-3-4
ágyas), B.: közös fürdőszobás szobákban (4-5-6 ágyas)
Programok a vonaton: előadások és elmélkedések, közös éneklések és imádságok, látnivalók ismertetése, lelki beszélgetések.
Ellátás: félpanzió második és harmadik nap, negyedik nap reggeli. Oda- és visszaúton étkezési lehetőség a vonaton.
Indulás: Budapest, kb. 5.30 órakor (Ez az időpont a végleges
menetrend ismeretében változhat!) Felszállási lehetőség: Bp.
Kelenföld, Tatabánya, Komárom, Győr, Mosonmagyaróvár,
Rajka, Pozsony. Visszaút: Kassa, Miskolc, Hatvan, Budapest.
1. nap (25., h): BUDAPEST: érkezők fogadása és felszállás,
majd ünnepélyes búcsúztatás és a zarándokok megáldása után
utazás Felvidéken / Szlovákián keresztül Lengyelországba. A
Kárpát-medence különböző részeiből érkezett csoportok bemutatkozása, lelki programok, imák, előadások és közös éneklések.
A késő délutáni órákban érkezünk meg a CZESTOCHOWAi,
magyar pálosok által alapított világhírű kegyhelyre. Helyi autóbuszokkal felutazunk a Kegyhely melletti Szent II. János Pál
Zarándokközpontba, szobák elfoglalása (2 éj, első este nincs vacsora). Ünnepélyes beköszönés a FEKETE MADONNÁhoz,
majd a zarándokok üdvözlése. SZENTMISE, utána „Apel”
imádság lengyel és magyar nyelven.
2. nap (26., k): Reggeli után JASNA GÓRA (FÉNYESHEGY) kegyhelyén, a KORDECKI TEREMBEN napindító elmélkedés és közös program. Ünnepélyes felvonulás a SZŰZ
MÁRIA SUGÁRÚTON. Püspöki SZENTMISE a BAZILIKÁBAN. Szabadprogram, ebéd lehetőség egyénileg a Zarándokház
ebédlőjében. Délután KERESZTÚT. Ima, elmélkedés. Vacsora.
Közös rózsafüzér imádság. „Apel”, majd gyertyás körmenet.
3. nap (27., sze): Reggeli után helyi autóbuszokkal a vasútállomásra megyünk. Utazás a zarándokvonattal KRAKKÓba. Egy
nagy közös keresztaljként betérünk a közelben lévő SZENT II.
JÁNOS PÁL BAZILIKÁba egy imára. Ezt követően az ISTENI IRGALMASSÁG BAZILIKÁba vonulunk. Ima, köszöntések és bevezető elmélkedés után következik a püspöki SZENTMISE, valamint az Irgalmas Jézus kép másolatának ünnepélyes
megáldása és átvétele. Szabadprogram. Itt találhatóak Fausztina
nővér ereklyéi és kápolnája, illetve a Magyar Szentek kápolnája
is. Elköszönés és utazás a Zarándokvonattal TARNÓWba.
Szállás elfoglalása (1 éj), vacsora és szabadprogram.
4. nap (28., cs): Reggeli után találkozás TARNÓW történelmi
főterén. Püspöki SZENTMISE A KATEDRÁLISBAN. A szentmisét követően lengyel-magyar művészek közreműködésével
egyházzenei koncert a katedrálisban. Ezzel a koncerttel Tarnów
történelmi belvárosában LENGYEL-MAGYAR ÜNNEP veszi
kezdetét. Bem (Apó) József tavirózsás tó felett, négy oszlopon
nyugvó szarkofágjának megkoszorúzása. „Hála–emlékmű” avatása: hála Istennek a két nemzet barátságáért, hála Istennek,
hogy 100 éve Lengyelország visszanyerte függetlenségét. Elköszönés és hazautazás. Várható megérkezés Budapestre június
28/29-én, késő éjjel vagy kora reggel.
A menetrend és ez által a program is változhat! A menetrend változtatás jogát a vasúti szolgáltatók fenntartják!
Egyedi kedvezmény a Szent József plébánia részére!

59.900 Ft/fő helyett 39.900Ft/fő. Évánál lehet jelentkezni!
A részvételi díj tartalmazza a vonatos utazás költségét, a szállást
3 éjszakára (B kat.), félpanziós ellátást a második naptól, csoportkísérést, programokat az út alatt és az iroda által összeállított zarándok csomagot. Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő.
I. osztályú vagy IC Plusz vasúti kocsi felára 15.000 Ft. Az
ablakok nem lehúzhatók. Külön fizetendő a BBP (Baleset,
Betegség és Poggyász) biztosítás, mely az utazáson való részvétel feltétele. Irodánk által ajánlott utasbiztosítás költsége
2.000 Ft/fő, a 80 év felettiek biztosítási díja feláras.
A KÉSZ ELŐADÁSRÓL
Beszámoló a KÉSZ 2018. április 9-én tartott összejöveteléről, amelyen Vörös Attila geológus-paleontológus, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja Oknyomozó geológia Ősidők eseményei a Föld naplója, illetve az „írások” szerint
címmel tartott előadást
Vörös Attila egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának geológus szakán
végezte. 1970-ben került a Magyar Természettudományi Múzeumba, ahol 16 éven át volt a Föld- és Őslénytár (ma Őslénytani
és Földtani Tár) vezetője, majd 2012-ig, nyugdíjazásáig főmuzeológusként dolgozott.
A geológia, földtan, a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó természettudomány.
A Föld-rendszer elemei az atmoszféra, a hidroszféra, a bioszféra
és a litoszféra. Ez utóbbi a földkéreg tudománya. A litoszféra
őrzi a többi szféra történetének dokumentumait. Az üledékképződés vizsgálatával, a rétegtannal, reflexiós szeizmikával, rétegazonosítással kapott információk segítik a geológusi munkát.
Sok érdekeset hallhattunk a Holt-tenger geológiájáról, amely a
Föld legmélyebb pontja, és valóban holt. Nincsenek benne halak, csigák, csak mikrobák, a vize 30%-os sótartalmú. Az utóbbi
50 évben 20 méterrel csökkent a vízszintje.
A Föld történetének egyes földrengései beazonosíthatók a
Bibliából ismert eseményekkel. A bibliai teremtéstörténet 6
napja nyomon követhető a természettudomány által megismert
földtörténeti évmilliárdokon keresztül.
Vermes Ágota
AMITŐL TÉNYLEG VÁLTOZIK A VILÁG (I.)
Nem ételt osztanak, hanem vasárnapi ebédet szerveznek a
hajlék nélkül élőknek a Szent Egyed közösség tagjai. Ilyenkor szépen megterítenek, és együtt ülnek le enni, mintha
csak vendégségbe invitálnák őket. Missziójuk egyik lényege:
példát mutassanak emberségből és szolidaritásból.
Az egyik első meleg tavaszi vasárnap reggelen a Horváth Mihály téren sétálunk a józsefvárosi plébánia felé. A kapuból virágos kötényben Rudik Márta, a Szent Egyed közösség egyik tagja integet, majd az alagsori konyhába vezet. Az aprócska helyiség asztalát öten állják körbe, húst szeletelnek. Egy asszony épp
két tepsi diós piskótát tol a sütőbe. Az ablak nyitva, a tavaszi
szél az udvarra állított üst füstjét fújja be. Nyolcvan adag lencseleves készül benne. A budapesti Szent Egyed közösség vasárnapi ebédjén jártunk.
Megszívlelték az Evangéliumot: A Szent Egyed közösséget
(Comunità di Sant'Egidio) egy olasz fiatalember alapította 50
évvel ezelőtt. Andrea Riccardi szerette volna az evangéliumban
hallottakat tettekre váltani, ezért barátaival iskolát szervezett a
városszéli barakknegyedekben élő szegény családok
gyerekeinek. Ahogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk, a
közösség tevékenysége is egyre bővült, például sikerrel vettek
részt Guatemalában és Mozambikban a polgárháborús helyzet
megoldásában. Ma Európa számos országában, Afrikában, DélAmerikában és Ázsiában is működnek, majdnem hetven
országban a világon. Magyarországon 1989 óta van jelen a
közösség, Budapest mellett Pécsett, Győrben és Monoron.

– Nincs állandó profilunk, összességében a római katolikus
egyház tanítását vallva: a mindennapi munkánk mellett segítünk
a rászoruló, szenvedő embereken, és igyekszünk mindenhol ott
lenni, ahol szükség van ránk – magyarázza Márti, a vasárnapi
ebédek főszervezője.
Budapesten a közösség tagjai idős embereket támogatnak, illetve hajléktalanszolgálatban vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy
minden szerdán összegyűlnek, együtt imádkoznak, majd a belvárosban szendvicset és forró teát kínálnak a hajlék nélkül élőknek. A heti ételosztások mellett pedig – Béke iskolája néven – a
IX. kerületi szegény családokat és azok gyermekeit segítik. A
gyerekek minden héten egy játékos délutánt tölthetnek el a közösség tagjaival, ahol uzsonna is kerül az asztalra.
– Nekünk az a legfontosabb, hogy állandó kapcsolatot ápoljunk
hajléktalan barátainkkal. Minden héten megkeressük ugyanazokat az embereket, és nem csak enni adunk nekik, hanem beszélgetünk velük, és a születésnapjukat is megünnepeljük. És ezt
nem csak „prédikálják”, hanem valóban e szerint élik a hétköznapjaikat. Márti és férje például az esküvőjükre is meghívták
hajléktalan barátaikat.
– Meg kell érni ahhoz, hogy az ember ne önmaga körül forogjon állandóan, hanem valami olyat is akarjon tenni, amitől tényleg változik a világ. Én is viszonylag fiatalon ismertem meg a
közösséget, de csak később éreztem azt, hogy valóban ezt szeretném csinálni. Ma már el sem tudnám képzelni az életemet
nélküle.
Nem ételosztás - vasárnapi ebéd: A szerdai találkozók
csúcspontja minden évben a karácsonyi ebéd volt. Ilyenkor akár
150-200 főt is vendégül láttak.
– Aztán úgy öt évvel ezelőtt az egyik barátnőnk olyan jól érezte
magát, hogy vágyakozva felsóhajtott, kár, hogy nincs minden
nap karácsony – meséli Szőke Péter, a magyarországi Szent
Egyed közösség vezetője. – Ekkor döntöttünk úgy, hogy igyekszünk ezt az élményt havonta egyszer megismételni.
A közös ebédet pedig tényleg szó szerint kell érteni. – Mi nem
ételt osztunk, hanem vasárnapi ebédre hívjuk a barátainkat.
Ilyenkor szépen megterítünk, mi pedig leülünk a vendégek mellé az asztalhoz, és beszélgetünk velük.
Ezekre az ebédekre azokat a hajléktalan barátaikat invitálják,
havonta 50-80 főt, akikkel szerdánként találkoznak.
– Nyomtatott, borítékos meghívót nyújtunk át nekik, ezzel is
emberi méltóságukat igyekszünk erősíteni – teszi hozzá Márti.
Az ebéd helyszíne sokáig a Horánszky utcában lévő Loyola
Café volt, ahol az étterem szakácsai főztek, két éve pedig a Gát
utcai Kaniziusz Szent Péter templom közösségi termében, illetve a józsefvárosi plébánián rendezik meg a vasárnapi ebédeket.
A költségeket adományból fedezik. (folyt.köv.) Szép Krisztina

