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MEGÚJUL A TEMPLOM HOMLOKZATA
rövidesen kiválasztásra kerül a felújítást végző kivitelező cég
Magyarország Kormánya 1.200 millió Ft összeggel támogatja a
Szent József templom külső felújítását. A támogatásról két támogatási szerződés rendelkezik, melyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma között meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével, 2017. év végén és 2018. év elején. A külső felújítás
tervezése már korábban elindult, 2017 júniusában, Villányi
Norbert és V. Marton Rozália DLA felelős építész tervezők,
Máté Zsuzsa műemléki tervező és sok más építész- illetve szakági tervező szakember bevonásával. A tervezés első lépése a
templom építészeti felmérése volt. Ezt követte a hatósági eljárásokhoz szükséges építészeti és szakági tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezéshez szükséges tervek 2018 májusában elkészültek. Ezt követte a közbeszerzési eljárás előkészítése, a versenyeztetéshez kapcsolódó szempontok kidolgozása, az ajánlattételi felhívás nyilvános megjelentetéséhez szükséges szakértői
munka. A versenyeztetés várhatóan 2018. augusztus – szeptember hónapokban lezárul, és 2018 októberében elindulhat a tényleges építőipari kivitelezés.
A helyreállítás során a tető ácsszerkezetét megerősítik, több helyen teljesen kicserélik. A templom tető héjazata eredetileg kiselemes palafedés volt, ezért a csere során új szálcement kettős
téglányi palafedés készül, grafit szürke színben. Az enyhe
hajlású tetők horganylemezes fém fedést kapnak, továbbá a
vörösréz párkányfedések is megújulnak. A vízelvezetés teljes
cseréje megtörténik, nagyrészt vörösréz elemekből. A templom
vakolatait mindenhol le kell kaparni, hogy az új színezést fel
lehessen vinni a felületre. Ahol károsodott a vakolat, ott teljesen
le kell verni. Számos helyen szükséges a falakba beszívódott só
miatt sógátló, illetve sótároló anyag felvitele. Végül a felület
szilikongyanta alapú, nagy páraáteresztő képességű, öntisztuló,
hidrofób homlokzatfestést kap. A vakolómunkákkal együtt történik meg az eredeti szellőzőjáratok helyreállítása. A tervezők a
homlokzat színét illetően egy sötét homokszín kialakítását javasolják, mert a templom tömegarányait kedvezően módosíthatja
egy meleg telt szín. A végső színárnyalatot azonban csak festő
restaurátori kutatást követően lehet majd meghatározni a kivitelezés során. Megújulnak a lábazatok, a gipszelemek és a kőburkolatok, köztük a kiemelt épületszobrászati elemek, szobrok,
balluszterek és tagozatos párkányok is. A homlokzati fa nyílászárók esetében az eredeti állapot restaurátori helyreállítása történik meg. Fémrestaurátori munkák elvégzésére is sor kerül a
felújítás során, megújulnak a külső védőablakok, a toronysisakok fedése, azok díszei. Az épület védelmére, a keresztház, a
tornyok és a sekrestyék közötti szakaszok összekötésével, új,
feketére mázolt, kovácsoltvas kerítés készül, lándzsás kialakítással, tömbkő lábazattal. A kerítés és az épület között új burkolat készül, homokba rakott kis kockakőből, ami az épület nedvesség egyensúlyát is javítani hivatott. Ponácz György Márk
A KÁVÉZÓ KEZDET LEHET A MEGTÉRÉSHEZ
- 8 éve működik országunkban a Katolikus Shalom Közösség
Daniel Portóval beszélgettünk a plébániánkon lévő
központjukban, a HungaRio kávézóban.
– Mikor és hol jött létre a Katolikus Shalom Közösség?
– A közösséget 1982-ben alapították Brazília Fortalezza nevű
városában Moysés Azevedo vezetésével, aki akkor egyetemista
volt. Két évvel korábban levelet írt a Brazíliába látogató II. János Pál pápának, és ebben felajánlotta, hogy egész életét a fiatalok evangelizációjának szeretné szentelni, átadni nekik azt, amit
ő ingyen, kegyelemből kapott, Jézus Krisztus végtelen szerete-

tét. Ebből a vágyból két év múlva valóság lett. Moysés Azevedo
létrehozott egy szendvicsbár-kávézót Fortalezzában. Felismerte,
hogy vannak olyan fiatalok, akik szívesen járnak lelkigyakorlatra, de szép számmal akadnak olyanok is, akik teljesen távol élnek az Egyháztól és Istentől is, őket csak elriasztja a lelki program. Egy kávézó viszont semleges hely, ahová a fiatalok bemennek pizzát enni, kávét inni, és eközben is van lehetőség
arra, hogy megszólítsák őket az örömhírrel. Itt, a HungaRióban
például péntekenként szentségimádást tartunk. Vannak köztünk
olyan fiatalok, akik először csak azért jöttek be hozzánk, hogy
megigyanak egy kávét, ma pedig már tagjai az imacsoportunknak. A kávézó kezdet lehet a megtéréshez.
A közösségünket 2007-ben elismerte a Világiak Pápai Tanácsa.
Ma már a világ számos pontján vannak misszióink: Európában
8 országban dolgozunk a fiatalokkal és a fiatalokért, dél-amerikai misszióink pedig több ezer tagot számlálnak. A közösségünk
imádsággal, művészeten, zenén keresztüli evangelizációval, az
emberek formálásával és szeretetszolgálattal szeretné elérni az
embereket, de különösen a fiatalokat.
– Budapesten mikor jött létre a Shalom Közösség?
– Magyarországra 2009-ben jöttünk. 2 évvel korábban az alapítónkat fogadta Erdő Péter bíboros, prímás, akinek tetszett az
elképzelésünk, ez tette lehetővé az ideérkezésünket. Kezdetben
öten voltunk, valamennyien brazilok. Egy teljesen más világból
érkeztünk, nem ismertük Magyarországot, kultúráját, történelmét. Mindezt meg kellett tanulnunk, megtalálni az utat az emberek szívéhez. Jelenleg már magyar tagjaink is vannak, összesen 12-en. A Shalom közösségnek 2 fő ága van. Az egyik a
misszionárius, ehhez tartozom én is, cölibátusban élek. A budapesti közösségünkben 9-en tartozunk ehhez az ághoz, 8 brazil
és 1 francia. 2 magyar tag Brazíliában vesz részt képzésen. A
másik ág az úgynevezett szövetségközösség, akik ide tartoznak,
azok ugyanazt a lelkiséget élik mint mi, de a küldetésüket a
világban végzik. Itt, Budapesten 12 magyar alkotja ezt az ágat.
Nekik családjuk van, dolgoznak, a legkülönbözőbb területeken,
és így tanúskodnak az evangéliumról. Van közöttük mérnök,
pszichológus, jogász, tanítónő, biomérnök. Az ő küldetésük,
hogy terjesszék a világosságot a sötétségben.
– Hogy működik Budapesten a Shalom közösség?
– Előadásokat, lelkigyakorlatokat, bulikat, kirándulásokat, koncerteket, színdarabokat, táborokat szervezünk, mindenféle olyan
kreatív, fiatalos, lendületes programot, melyek vonzóak lehetnek a magyar fiatalok számára. A célunk, hogy sokszínű és új
módokon, az öröm nyelvén szólítsuk meg azokat – vallásos és
nem vallásos háttérből jövőket egyaránt –, akik még nem ismerik Krisztus szeretetét, hogy így személyes, egyéni, igazi tapasztalatot szerezhessenek a feltámadott Jézusról. Röviden szólva: tevékenységünk fő célja az evangelizáció és az új evangelizáció, kifejezetten a fiatalok körében. Természetesen azokról
sem feledkezünk meg, akik régóta tagjai közösségünknek: jelenleg kétheti rendszerességgel futó imacsoportunk van, ahol a
fiatalok dicsőítő imádságokon és tanításokon vesznek részt;
ezek által formálódnak és haladnak testvéri közösségben a béke
útján. Emellett a rendszeres Lectio Divina imádságokkal, lelkigyakorlatokkal és személyes lelki kíséréssel igyekszünk segíteni őket az evangéliumi örömhír megélésében és Istennel való
kapcsolatuk mélyülésében.
– A közösség neve Shalom, héber szó, mely ezt jelenti: Békesség nektek! Így köszöntötte a feltámadt Krisztus a tanítványait.
A névválasztás tehát különlegesen erős elköteleződést jelent a
béke mellett?
– Lelkiségünk középpontjában a béke áll. Az az igazi béke, melyet a feltámadt Jézus Krisztus adott a tanítványoknak, amikor a
jól ismert „Békesség nektek!” szavakkal köszöntötte őket. Közösségünk a béke útját járja, misszionáriusaink pedig Krisztus
békéjének követei és hivatásuk, hogy erről, a feltámadt Krisz-

tustól kapott igazi békéről tanúskodjanak a világban.
Bodnár Dániel/Magyar Kurír

AZ ÉLET IGÉJE – 2018. AUGUSZTUS
„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” (Jer 31,3) Jeremiás prófétát Isten küldte Izrael
népéhez egy fájdalommal teli időszak, a babiloni fogság idején,
amikor minden elveszett, ami a nép kiválasztottságát jelezte: a
föld, a templom, a törvény. - A próféta szava azonban átszakítja
a fájdalom és a csüggedés fátylát. Igaz, hogy Izrael hűtlen volt
az Istennel kötött szeretetszövetséghez, hagyta, hogy
szétszórják. De íme, itt az új szabadság, a menekvés; az ígéret,
melyet Isten örök és soha vissza nem vonható szeretetében a
népének tett: az új szövetség ígérete.
„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” Az örök és visszavonhatatlan hűség Isten szeretetének egyik legfőbb tulajdonsága: Ő minden emberi teremtmény Atyja, aki elsőként és örökre odaadóan szeret. Hűsége
mindnyájunkra vonatkozik, és lehetővé teszi, hogy őrá vessük
minden aggodalmunkat, ami lefékezhetne. Az ő végtelen és türelmes szeretete teszi lehetővé számunkra, hogy növekedhessünk és tökéletesedjünk a vele és a többi emberrel való kapcsolatban. - Tudjuk jól, hogy törekvésünk, hogy szeressük Istent és
a testvéreinket, őszinte – ám sokszor ingadozó. Az ő hűsége
azonban ingyenes, mindig elénk siet, és nem nézi a mi
„teljesítményünket”. - Ezzel az örömteli bizonyossággal
emelhetjük fel tekintetünket, és indulhatunk útnak minden nap,
hogy mi is tanúságot tegyünk erről az „anyai” gyengédségről.
„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” Ahogyan Isten az emberiségre tekint, abból
megérthetjük rólunk alkotott nagyszerű tervét, mely Jézusban
teljesedik ki, akiben mind testvérek vagyunk. Ő ugyanis szavaival és mindenekelőtt egész életének példájával tanúságot tett Isten szeretetébe vetett bizalmáról. - Megnyitotta előttünk az utat,
hogy az Atyát utánozhassuk a mindenkire irányuló szeretetben
(Mt 5,43-48), és feltárta előttünk, hogy minden férfi és minden
nő hivatása, hogy befogadásra és párbeszédre kész
kapcsolatokat építsen saját környezetében.
Hogyan éljük meg az élet igéjét ebben a hónapban?
Chiara Lubich arra hív bennünket, hogy anyai szívvel forduljunk mindenkihez: „Egy anya mindig befogad, mindig segít,
mindig remél, mindent betakar. […] Egy anya szeretete nagyon
hasonló – ahogy Pál mondja – Krisztus szeretetéhez. Ha egy
anya szíve lenne bennünk – vagy pontosabban, ha elhatároznánk, hogy a legrendkívülibb anya – Mária – szíve legyen bennünk –, akkor mindig, minden körülmények között készek lennénk szeretni a többieket, és így a Feltámadott mindig élne bennünk. […] Ha ennek az anyának a szíve lesz bennünk, akkor
mindenkit szeretni fogunk, nem csak a saját egyházunk tagjait,
hanem a többi egyház tagjait is. Nem csak a keresztényeket, hanem a muzulmánokat, a buddhistákat, a hindukat stb. is. A jóakaratú embereket is. Minden embert, aki a földön él […].”
„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” Egy fiatalasszony meséli, aki elkezdte élni az
Evangéliumot: „Korábban soha nem ismert örömöt tapasztaltam, és végtelen vágyat, hogy ezt a szeretetet továbbadjam az
otthonunk falain kívül is. Emlékszem, hogy rohantam a kórházba egyik kollégám feleségéhez, aki öngyilkosságot kísérelt meg.
Már egy ideje tudtam, hogy nehéz a helyzetük, de lekötöttek a
saját problémáim, és nem foglalkoztam azzal, hogy segítsek
neki. Most viszont magaménak éreztem a fájdalmát és nem
nyugodtam, amíg meg nem oldódott az a helyzet, ami miatt erre
a lépésre szánta el magát. Ehhez az eseményhez kötődik, hogy
változtatni kezdtem a hozzáállásomon. Megértettem, hogy ha
szeretek, akkor mindenki számára, akivel találkozom, kicsinyke
visszatükröződése lehetek Isten szeretetének.”

Isten hűséges szeretetének segítségével mi is szabadon ezzel a
belső magatartással viseltetnénk mindenki iránt, akivel a nap folyamán találkozunk.
Letizia Magri

