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ARS-SACRA FESZTIVÁL   szeptember15-23. templomunkban
15. (szo) nyitott templomok napja. Mottó: „Ne féljetek!”
- Plébánia nap a Józsefvárosban:
14ó Péchy Mária, képviselőtestületi tag: Templom bemutatás
14.10  –  19ó  Cserkész  csapata  –  toborzó  (közös  programok,
előadások, csapatjátékok)
15ó Autizmuzsika  Alapítvány Csillagfény Kórus  verses-zenés
műsora. Vezető: Pető Judit
16ó  Orgonabemutató  –  Harmath  Dénes  és  Brunda  Gergely
orgonaművészekkel. Helyszín a templom karzata
17ó Rózsafüzér ima a templomban
18ó Szentmise, cserkészek szolgálnak
16. (v) 19ó “MIHELYT NEM KELL, MINDENEM A TIÉD” –
Válogatás Weöres Sándor műveiből Sudár Annamária előadása
18. (k) 17.30 Ökumenikus bibliaóra a plébánossal a kápolnában
19.  (sze) 18ó  Youssef  Fakhouri,  a  ProChriste  szerkesztővel
(libanoni  származású)  beszélget  Michels  Antal  plébános   a
keresztény üldözésről– Hely: Hungario Kávézó (plébánia)
20. (cs) 17.30 A költő imája, Istenes versek dalban

– Mendöly Gyöngyi előadásában a templomban
22. (szo) 19ó Romano Drom Együttes (Akusztikus concert)
23. (v) 19ó Színdarab: Boldog Brenner János élete, vértanúsága
A  programokra  a  belépés  ingyenes,  de  a  templom  javára
adományokat szívesen fogadunk!

MAGUNKAT AJÁNLJUK
Kíváncsi mi az a cserkészet? Megismerné csapatunkat?
Jöjjön  el  gyermekével  –  a  Nyitott  templomok  napjához
kapcsolódó  –  Nyílt  napunkra.  A  gyerekeknek  számára
készülünk többek között kézműves foglalkozással, sok játékkal,
diavetítéssel  és  további  izgalmas  programokkal,  amiken
keresztül megtapasztalhatják a cserkészet örömét. A szülőknek
egy kellemes teázás keretében mutatjuk be csapatunkat, illetve
válaszolunk a felmerülő kérdésekre.
Szeptember 15-én, szombaton, 14:30-tól várjuk az érdeklődőket
a Horváth Mihály téren. A nap a 18 órai misével zárul, mely
csapatunk évnyitó Veni Sanctéja. Jó Munkát! 

AZ MKPK KÖZLEMÉNYE
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és a hívek újra
meg újra megrendült lélekkel értesülnek azokról az üldözteté-
sekről,  amelyeket  keresztény testvéreink szenvednek el  egyes
afrikai és ázsiai országokban, valamint másutt a világban.
Az üldözésnek számos módozata van a diszkriminációtól kezd-
ve a legkegyetlenebb módon elkövetett  gyilkosságokig.  Meg-
bízható  felmérések  szerint  napjainkban  is  ötpercenként  ölnek
meg egy-egy keresztény testvérünket vallása miatt. Imádsága-
inkban rendszeresen megemlékezünk róluk.
Nem szeretnénk ellenérzéseket kelteni az üldözőkkel szemben,
és még kevésbé akarunk bárkit bosszúállásra ösztönözni. A vér-
tanúkról való megemlékezés a kezdetektől fogva hozzátartozik
Egyházunk életéhez. Ugyancsak ősi gyakorlat a szükséget szen-
vedő hittestvérek támogatása, s ebben első helyen állnak azok a
keresztény családok, akiket hazájukból elüldöztek, templomai-
kat, otthonaikat és iskoláikat romhalmazzá tették.
Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig
bezárólag ismételten kérjük paptestvéreink, a hívek és minden
jószándékú ember nagylelkű adományát az alábbi számlaszám-
ra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 

11100104-18181490-14000003.
Már a két évvel ezelőtti gyűjtéskor is megtapasztalhattuk nagy-
lelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a

Közel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket.
Minden forint segítséget jelent abban, hogy elűzött testvéreink
visszatérhessenek azokba a városokba és falvakba, melyekben
őseik évszázadok, sőt évezredek óta éltek. Keresztény testvére-
ink nevében is megköszönjük nagylelkű támogatásukat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
SZENT IMRE-ÖSZTÖNDÍJ 2018

A  Katolikus  Központi  Alapítvány  pályázatot  hirdet  a
2018/2019.  évi  Szent  Imre  ösztöndíj  elnyerésére.  Pályázhat
minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intéz-
ményben  nappali  tagozaton,  első  diplomás  képzésben  részt
vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal. A
pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy
főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatás-
ban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Dön-
tés és kiértesítés decemberben várható.
Az ösztöndíjat 1 tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése
után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj
folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés 1 tanulmányi
évre szól, ösztöndíj újabb pályázat alapján ismét elnyerhető. 
Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalya  -
zat.katolikus.hu felületen  lehet.  Bővebb  információ  telefonon
kérhető:  1/445-4587 (munkaidőben).  A pályázathoz elektroni-
kusan csatolandó a helyi plébános vagy hitoktató által írt aján-
lás, az iskolalátogatási- vagy hallgatói jogviszony igazolás, va-
lamint a jövedelem-igazolások. A pályázatot és a csatolt mellék-
leteket kérjük papír alapon is megküldeni az Alapítvány címére
(1406 Budapest, Pf. 79) egy bélyeggel ellátott, megcímzett vá-
laszborítékkal együtt. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pá-
lyázat”, valamint szükséges feltüntetni a rendszer által generált
pályázati azonosítót is.
A pályázatokat október 1-ig kell benyújtani. Csak az október 1-
ig elektronikusan és postai úton beadott pályázatokat tudjuk el-
bírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
 

KÉPZÉSI FELHÍVÁS 
A Katolikus  Karitász  –  Caritas  Hungarica  szeretettel  hívja  a
szervezésében  megvalósuló  8  órás  „Időslátogató  és  otthoni
segítségnyújtó  tréning”  c.  képzésre,  mely  a  karitász
önkénteseinek és munkatársainak szól.
A KÉPZÉS CÉLJA: A Karitász önkéntes munkatársai segítséget
kapjanak  ahhoz,  hogy  az  idősek  látogatásával,  otthoni
segítségnyújtásával  kapcsolatos  készségeiket,  szakmai
tudásukat  fejleszthessék,  és  feladatukat  kompetenciahatáraikat
ismerve, új módszereket, ismereteket szerezve végezhessék.
A KÉPZÉS FŐBB TÉMÁI:
  az önkéntes motivációinak tisztázása
  önkéntes kapcsolata az idős emberekkel, betegséggel, halállal
  az idősek biológiai, pszicho-szociális jellemzőinek ismerete
  idősekkel végzett tevékenységek, problémák kezelése
  kompetenciahatárok  tisztázása:  mit  tehet  az  önkéntes,  mit
nem
  igényfelmérés, kapcsolatfelvétel módszerei, gyakorlása
  együttműködési készség fejlesztése
  a segítő beszélgetés alapjainak ismerete
A KÉPZÉS IDŐPONTJA: 2018. október 27. 9-17 óráig
A KÉPZÉS HELYSZÍNE: Magyar Szentek Plébánia
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1.
JELENTKEZÉS: 2018. október 10-ig Varga Évánál!

BÚCSÚ BORITÓL, BUDAPEST SZERELMESÉTŐL 
Gyászszertartás  keretében búcsúztak hozzátartozói,  barátai  is-
merősei Boritól. Nem tudtam elmenni, ezzel a kis üzenettel pró-
bálom pótolni mulasztásomat.
Bori hetvenegynéhány éve ellenére csak Bori maradt, soha nem

http://www.szentimrepalyazat.katolikus.hu/
http://www.szentimrepalyazat.katolikus.hu/


lett Bori néni. Tizenöt évesen érkezett a fővárosba valahonnan
egy nyírségi falúból. Várta a nagyváros mai szemmel pislákoló
fényözöne,  meg  a  szövőgyár,  meg  a  szocializmus  felépítése,
ami aztán soha nem épült fel. 
Várta egy mai szemmel tömegszállás szerű albérlet, ahol aztán
egyszer megjelent Lukács egy snájdig villamoskalauz, aki ak-
koriban a hatvannégyesen rángatta a bőrszíjat a Bosnyák tér és
a  Füredi  út  közötti,  bolgárkertek  mellett  húzódó egyvágányú
vonalon. Lukács egyébként a Károly nevet kapta a keresztség-
ben, de Ő is örökre csak Lukács maradt.
S Bori mindebbe beleszerelmesedett, ahogy pár évvel ezelőtt el-
mesélte önfeledt, hézagos mosollyal. Életéből ötvenhárom évet
így töltött a várossal és Lukáccsal örök szerelemben.
Lukács Úr! Leszállt a legdrágább utas. Nehéz így továbbmenni,
de a szolgálat kötelez, be kell menni a járattal a végállomásig!
Nem szabad még a  kocsit  lecsengetni!  Még van egy hosszú.
utolsó megálló, reméljük sokáig érvényes az átszállójegyed. 
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