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"KI VAGYOK ÉN, HOGY MEGÍTÉLJEM?"
"Egy Könyv" című könyves sorozatunk következő alkalmán
SZILVAY GERGELLYEL, A MELEGHÁZASSÁGRÓL - KRITIKA A KLASSZIKUS GONDOLKODÁS FÉNYÉBEN című
kiváló könyv szerzőjével, a Mandiner főmunkatársával beszélgetünk. 24-én (cs) 18ó-tól a téli kápolnában, Baross u-i bejárat!
"Szilvay Gergely nem kisebb feladatra vállalkozik könyvében,
mint hogy fejezetenként cáfolja a melegházasság mellett általában felhozott érveket. Azt a közelmúltig józan ésszel magától
értetődőnek számító álláspontot védelmezi, hogy a házasság a
nemi komplementaritáson alapul. Szóba kerül a gender-elmélet,
valamint a melegházassággal kapcsolatos politikai, filozófiai és
teológiai kérdések is. Így vizsgálja a homoszexualitás veleszületettségét és megváltoztathatóságát; hogy demokratikus-e a
melegházasság; hogy nem veszélyezteti-e a szabadságot; és
hogy miért nem változtathatja meg a pápa a katolikus egyház
tanítását. Eközben elfeledett gondolkodókat ismertet meg az olvasóval és rámutat arra is, hogy a felszabadítást ígérő posztmodern valójában egy mindent elbizonytalanító lidércnyomás,
amelytől a hagyomány szabadíthat meg minket."
Az alkalom - legalábbis részben - interaktív lesz, számítunk az
érdeklődők kényelmetlen kérdéseire is.
Kemenes Tamás
MISSZIÓS MENET
Tavalyhoz hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek a Városmissziós Napok május 25- jún. 4-e között. Plébániánkról június 1-jén indul a Missziós Menet a Ferenciek terére.
16:30-tól előkészülünk a menetre. Buzdítást mond Michels Antal plébános atya, eligazítást tart Bartha Angéla szociális testvér,
a rendezvény szervezője. 17ó-tól indulunk el a templomból, és
reméljük, hogy a helyi szentmisén imádkoznak majd értünk. A
dicsőítő énekek közben megállunk egy-egy helyszínen (Mária
utca, Mikszáth Kálmán tér, Kálvin tér, Egyetem tér), ahol többek között a Shalom, az Új Jeruzsálem közösség, és a Szociális
Testvérek Társasága mond egy-egy elmélkedést, imát. Pár feliratos táblánk, zászlóink lesznek. Gitár, és ritmushangszerek kísérik majd örömteli énekünket. Út közben a kávéházakban ülőket egy-egy igekártyával, jó szóval ajándékozzuk meg. Érdemes hozni ernyőt, mert többször esős idővel találkoztunk, de ez
minket nem állít meg. Célunk, hogy megimádkozzuk a környéket, belezengjük Jézus nevét az utcán lévők szívébe, és
meghívjuk őket Jézus követésére.
Eddigi tapasztalatunk, hogy az utca embere elég nyitott és elfogadó, a menetben résztvevőknek pedig általában új bátorságot és lelkesedést hozott. Hisszük, hogy most is ez fog történni. Minden hitben járó kedves testvért várunk gyerektől az
érettebb korig egyaránt. További infó a facebook/varomisszio
oldalon, illetve a varosmisszio2020@gmail.com e-mail címen.
MUNKATÁRSAT KERES A ROMANO MARIA RADIO
A Romano Maria Radio célja, hűen a Mária Rádió küldetéséhez, a keresztény egyházak segítése és a társadalom lelki-szellemi megerősítése, értékes emberi példák és kezdeményezések
bemutatásával. A Romano Maria Radio segít megtalálni a közös
hangot Istennel, és segít megtalálni a közös hangot egymással
is, a rádió mottója épp ezért: egységes nyelven. A Romano Maria Radio olyan vallásos, cigány származású munkatársnőt keres, aki szívesen vállalna főállásban:  közösségszervező mun kát,  interjú- és riportkészítést,  önkéntestoborzást és önkéntesképzést. A munkavégzés központja Budapest, de fontosnak tartjuk a vidéki cigány közösségekkel való állandó kapcsolattartást, ezért a feladat ellátásához jogosítvány szükséges. Mé-

diaszakos végzettség előny, de nem kötelező. Önéletrajzzal ellátott jelentkezéseiket küldjék a vera@mariaradio.hu email címre,
kérdés esetén bátran hívják a 06-30-249-54-06-os számon.
ELSŐ HÉTVÉGE-BUDATÉTÉNY 2018. április 20-22.
Team: Michels Tóni atya, Mikesy Pongi és Jutka, Mészáros
Géza és Márti, Konrád Zoli és Csilla
2018. április 20-22-én ültünk ki teamként a Dél-Budai Régió
Első Hétvégéjén Budatétényben a Verbiták lelkigyakorlatos házában. Itt újra megélhettük az Első Hétvége élményét.
Izgatottan vártuk a teammel való első találkozást. Megindultan
tapasztaltuk, hogy még ismeretlenül is milyen szeretettel gondoltak a párokra. Az április 20-án bennünk lévő feszültség az
első párok érkezésével gyorsan oldódott. Bár már nem volt számunkra ismeretlen az Első Hétvége menete, az egyes bevezetők
témája, hasonlóan felemelő érzést éltünk át, mint 7 évvel ezelőtt. Ezen a második Első Hétvégénken már nem csak kettőnk
egymásnak okozott élménye kötötte le a figyelmünket. A team
gondoskodó szeretetének köszönhetően még felelősség nélkül,
de tanulásvággyal szemléltük a háttérben folyó munkát és a 14
résztvevő párra is igyekeztünk figyelni. Mi is féltő kíváncsisággal néztük a dialógus megbeszéléséről visszatérő párokat: Vajon
kiben mit indítottak meg az elhangzottak? Sikerült-e egymásra
hangolódniuk? Örömmel és megnyugodva láttuk, hogy többségük nyitottan fogadta az Első Hétvége által nyújtott lehetőséget.
A szombat esti megbeszélésen már felszabadultan vettünk részt.
Emlékezve a nagydialógus korábban számunkra nyújtott élményére, érdeklődve vártuk, hogyan élik meg ezt a párok. De a levelek kiosztása újból magunkra terelte a figyelmünket. Meglepődtünk, hogy mi is kaptunk borítékokat. Már ezek látványa elszorította a torkunkat és meghatódva olvastuk a szűkebb HH-s
közösségünktől kapott leveleket.
Konrád Zoli és Csilla
KÁVÉHÁZI TANÚSÁG
15-én (k) Almásy Tamással (mozgáskorlátozott atya) beszélgetett Tóni atya a Nem Adom Fel kávézóban.
Öt gyermekes vallásos család legkisebb gyermeke, apja matekfizika szakos tanár, édesanyja /bedolgozó /hivatásos anya.
Nagy szeretettel emlékezett vissza a szülői házra, ahol béke és
szeretet uralkodott. A hétvégéket mindig együtt töltötte a család,
kirándultak, járták a természetet. Fiatalabb nővére volt eleinte a
legjobb játszótársa, bátyjaival jókat bunyózott. Később idősebb
nővére lett inkább a "barátja" támasza.
Már a beszélgetés elején feltűnt nekem, hogy Tamás atya arca
milyen nyugalmat, békességet, megelégedettséget, és szeretetet
sugároz. /Az előadás végére megértettem az okát./
Az iskolában a matek és a földrajz volt a kedvenc tantárgya. Pedagógus pályára készült, de érdekelte az építészet is, szerette a
házakat nézegetni.
16-évesen elhatározta, hogy végigjárja Budapest templomait és
megnézi a belsejüket is. Válogatás nélkül mindenféle felekezet
templomát, imaházát megnézte, és az istentiszteleteken is részt
vett. Így összehasonlítva a liturgiát, a tanításokat, a neogót stílust és a puritán egyszerű unitárius templomot egymással.
A gimnázium után jelentkezett az ELTE matek-fizika szakára,
mivel akkor még nem lehetett a földrajzot választani. Érdekelte
a teológia is, hallgatta Bolberitz atya és Rózsa Huba előadásait.
Élte a normális katolikus fiatal életét, diploma után abban az iskolában kezdett tanítani, ahova ő maga is járt azelőtt. Jó kapcsolata volt a diákokkal, sokat kirándult velük is, de Istenről,
vallásról akkoriban nem volt lehetőség beszélni.
Majd egy alkalommal győri utazása kapcsán a vonatról leszállva egy perc alatt megváltozott az élete. A sarka beakadt a vonat
lépcsőjébe és elesett úgy, hogy a fejét-nyakát a járdaszegély élébe beütve, félájultan azt vette észre, hogy lebénult az egész teste. Körülötte sürgés-forgás, szirénázó mentőautó és már vitték is

a műtőbe. Egy fiatal orvos életmentő műtétet hajtott végre rajta.
Elég egyetlen rossz lépés ahhoz, hogy az addigi élet gyökerestül
megváltozzon. És nem volt benne semmi számonkérés, vagy
harag Istennel szemben. Nem kérdezte, miért pont én? Az életről ugyanolyan elképzelése volt, mint a többi fiatalnak. Szeretett volna megnősülni, családot alapítani. Istennek más terve
volt Vele.
- Ledöbbenve hallgattam.
Egy nap, amikor még bénán feküdt a betegágyában egy hang
azt mondta neki, hogy papnak kell lennie. Ez volt az elhívás, és
nem kételkedett Istenben, ha ezt kérte tőle, akkor az nem is lehetetlen – gondolta. Az állapota ezt teljesen kizárta akkor. Egy
év kórházi kezelés, rehabilitáció, sok munka és küzdelem lehetett, de nagy nehezen megtanult két mankóval járni. Elhatározta,
hogy beszél a bíborossal és elmondja neki, hogy szeretne pap
lenni. Villamosra szállva így mozgáskorlátozottan nagy nehézségek árán elment egy ünnepi misére. Majdnem lekésve a misét
sikerült a templomajtóban a bíboros titkárával beszélnie és
megkérni, hogy beszélhessen a bíboros úrral. Kifele menet a
templomból csak annyi tudott mondani neki, hogy szeretne pap
lenni. A bíboros kedvesen meghallgatva őt, tovább haladt kifelé
az ajtón. Kis idő elteltével a titkár visszament hozzá és átadta az
üzenetet, mikor és hol várják meghallgatásra.
Majd következett néhány hónap múlva a szemináriumi felvételi.
45 éves volt, amikor megkezdte tanulmányait Esztergomban.
2011-ben szentelték pappá azóta több plébánián is szolgált. Változatlanul tanít is és a mozgáskorlátozottak lelki gondozója.
Szereti a fiatalokat, szívesen kirándul, vesz részt zarándoklatokon. Igazán nem érzi, hogy hátrányban lenne, hogy akadályozná
őt a fogyatékossága.
Megkérdezte Tóni atya, hogy képes most is zarándokolni pl.
Kárpátaljára? Azt felelte, csak lassabban halad, de a szép, az érték megér annyit, hogy menj utána! - Ez a mondata megragadott, mert nemrég épp olyasmiről akartam lemondani, ami igazán boldoggá tenne és közelebb vinne Istenhez, pont amiatt,
mert fizikailag nehézséget jelentene számomra a megvalósítása.
Azt is üzente az előadás, hogy Isten számára nincs lehetetlen és
nem történhet velünk olyan, ami miatt el kellene keseredni. Azt
gondoljuk sokszor, szegény emberek, akik valamilyen fogyatékkal élnek, kevesebbet kaptak az élettől. Pedig valójában többet
kaptak és többet is adnak, mint az egészségesek. Landesz Rita

