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A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember
28-án ünnepli az egyház Szentírás vasárnapját. A biblia védő-
szentjének,  Szent  Jeromosnak  az  ünnepéhez,  szeptember  30-
ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös fi-
gyelmet szentel a Szentírásnak.
Bár a Szentírást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis
csak a II.  Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön
ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püs-
pökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és a tanácsko-
zások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962–65 között tar-
tott zsinaton a főpapok testülete Dei Verbum címmel új szelle-
mű határozatot fogadott el a Bibliáról, amely többek között arra
szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák azt.
A szentírásvasárnap  megtartását  a  Magyar  Katolikus  Püspöki
Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben
nagyböjt egyik vasárnapján ülték meg az ünnepet, később azon-
ban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára.
Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt
helyre teszik a Bibliát,  és hálát adnak Istennek azért,  hogy a
szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elkép-
zeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket,
eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és
bizonyosságot arról, hogy az ember öröklétre kapott meghívást.

EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS ÚJBÓL
Az  úgynevezett  egyházközségi  hozzájárulást  ("egyházi  adó")
minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek
területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van).
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a la-
kóhely  szerint  automatikus.  Szentmisére  és  más  liturgikus
cselekményekre,  hitoktatásra,  közösségbe  a  hívők  szabad
választásuk  szerint  járhatnak  bármely  katolikus  templomba,
plébániára. E helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban
nem tévesztendő össze az úgynevezett "egyházi adóval".
A kért "egyházi adó" mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a csalá-
dok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".

KEDVES TESTVÉREK!
Isteni Szeret Leányai Kongregáció ebben az évben alapításának
150. évfordulóját ünnepeli. Ebből az alkalomból a kápolna tel-
jes  búcsú elnyerésére kapott  fölhatalmazást.  -  Folytatva a  ta-
vasszal elkezdett esperes kerületi zarándoklatokat, október 20-
án (szo) 10 órára közös imádságra hívom az esperes kerület hí-
veit és az itt szolgáló atyákat a Kongregáció kápolnájába, egy
októberi  jellegű  közös  imádságra,  ezért  rózsafüzért  hozzunk
magunkkal. Cím: 1094 Bp., Viola u. 32.    Tóth Kálmán esperes

EMBERHALÁSZ SZEMINÁRIUM
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvö-
zül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16, 15-16)
Ez  az  ige  minden  megkeresztelt  küldetése.  Sokan  szeretnék
megszólítani a körülöttük élő embert,  de nem tudják hogyan,
ezért  hoztunk  létre  egy  olyan  képzést,  ami  számos  területen
nyújt segítséget, hogy őket Jézushoz vezethessük. Immáron 6.
alkalommal tartjuk, a plébánián ez az 5. szeminárium.
Alkalmaink spirituális, tanításbeli és gyakorlati területen segítik
a résztvevőket. Témáink: Tanítás - Isten szeretetében való ke-
rügmatikus alapok, Tanúságtétel - személyes megtérés, ezotériá-
tól való szabadulás, közösségépítés, Ima - dicsőítés és közben-

járás, Evangelizációs szituációk, Résztvevők kérdései, Szemé-
lyes feladatok
Mindezekben segít: Bartha Angéla SSS, Bakos Kristóf, Vadász
Kinga, Bálin Norbert, Hoós Viktória, Eberlein Éva
Október 3-ától 9 egymást követő szerdán tartjuk alkalmainkat
18-20h között a Józsefvárosi Plébánia első emeletén (VIII. Hor-
váth k. tér7.) 16 évestől bármely résztvevőnek. A csoportok kor-
osztályi bontásokban valósulnak meg. A szeminárium ingyenes.
Tapasztalatok a korábbi képzésről, mikor a mostani team tagjai
résztvevők voltak:
Bátorságot kaptam, hogy ki merjek lépni a komfortzónámból,
hogy mások felé Isten országáról beszélni az ne legyen félelme-
tes dolog számomra, hanem egy csodálatos utazás Jézus Krisz-
tussal. Bálint Norbert 
Megtanultam nyitottnak lenni és észrevenni a legapróbb jeleket
arra, ha valaki részéről érdeklődés van Jézus iránt. Technikai
segítséget is kaptam, hogy hogyan szólítsak meg másokat, ho-
gyan közvetítsem Jézus szeretetét mások felé, míg a saját Isten
kapcsolatom is erősödött. Hoós Viki
Számomra az evangelizációs kurzuson való részvétel legfonto-
sabb hozadéka Isten szeretetének mind mélyebb megismerése.
Annak felismerése, hogy minél mélyebben befogadom Isten sze-
retetét  a  szívembe,  annál  nagyobb mértékben  tudom szeretni
embertársaimat. Itt döbbentem rá, hogy az evangelizáció alapja
pedig nem más, mint a szeretettel teli odafordulás felebarátaim
felé. Ha Jézussal telt szívével fordulok valaki felé, annak előbb-
utóbb biztosan meg lesz a gyümölcse. Ráébredtem arra is, hogy
az Örömhír megosztása nem kedv kérdése; hiszen ha befogad-
tuk Isten végtelen szeretetét, azt nem tudjuk magunkban tartani;
természeténél  fogva árad ki belőlünk,  hogy másokkal is meg-
oszthassuk. Bakos Kristóf
A jelentkezéseket  a  varosmisszio2020@gmail.com címre vár-
juk. A második alkalommal is be lehet még jelentkezni, de utá-
na már csak a következő képzésen.
Lépjünk tudatosan, a Szentlélek vezetésével a hitetlen testvére-
ink felé, hadd térjen meg és éljen a világ: 

Bartha Angéla, szociális testvér

A CURSILLÓRÓL
A cursillo nem tanfolyam, nem egy lelkigyakorlat,  hanem él-
mény. Ezért nem lehet pontosan leírni. Át kell élni!
A Cursillo spanyol eredetű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike
a  legelső  ilyen  világi  kezdeményezéseknek.  Több  lelkiségi
mozgalom is (pl. Házas hétvége, Antiókhia, Neokatekumenális
út, Mécs) merített annak alapgondolataiból és módszeréből.
A Cursillo de Cristiandad elnevezés jelentése: a kereszténység
rövid tanfolyama. Az első cursillót 1944-ben tartották. A cursil-
lo  eredetileg  az El  Caminóra  készített  fel  zarándokvezetőket,
azonban hamarosan kitágult ez a cél. Jelenleg az élet zarándok-
latára készít fel, megpróbál hiteles kereszténnyé,apostollá tenni.
A Cursillo mára mind az öt kontinensen elterjedt. Magyarorszá-
gon 1989-ben tartották az első cursillót, azóta több tízezren vé-
gezték már el. A cursillo nagyon sok gyümölcsöt termett egyé-
nek életében, megújult házasságokban és családokban, egyház-
községekben és az egész társadalom számára is.
A cursillo módszerének jellemzői a barátság, a természetesség,
az őszinteség és a belső tűz.
A cursillóban a résztvevő találkozik önmagával, Istennel és az
embertársaival. Egy hármas találkozást él át. A cursillo általá-
ban fellelkesíti, megrendíti, erővel tölti el a résztvevőket. Sokan
egy életre szóló fordulatot tapasztalnak meg. Gyakran a cursillo
által fontos barátságok szövődnek, új közösségek születnek.
A cursillót a katolikus egyház szervezi, a program vezetői világi
keresztények. 
A cursillo nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenki-
nek, akinek nyitott a szíve és a gondolkodása, aki őszintén kere-



si az élete értelmét, törekszik a hiteles életre. 
A cursillo egy hétvégén zajlik, csütörtökön estétől vasárnap dél-
utánig  tart.  Utána  pedig  folytatódik  egy  felfrissült,  megújult
életben.  A cursillós hétvégéket  és  más programokat az egyes
(római és görög katolikus) egyházmegyék cursillós titkárságai
szervezik. A részletesebb információk, helyszínek és időpontok
az egyes egyházmegyék innen megnyitható oldalain találhatóak.
Székely János m.püspök, Magyarországi Cursillo lelki vezetője
Ps: Tahi, Szív Lelkiségi Központban november 8-11. női, 22-
25. férfi Érdeklődni Visy Évánál, 36 30 971 6858 számon.

MEGHÍVÓ
Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptest-
vérek,  szerzetesek és  szerzetesnők,  és  mindnyájan,  akik  a
család és az élet mellett álltok!
Mérföldkőhöz érkeztünk, a 25. CSALÁDKONGRESSZUSRA
készülünk. 25-ödször gyűlünk össze, hogy a családokét végzett
munkánkról beszéljünk, hogy tapasztalatot cseréljünk, és hogy
együtt, közös elhatározással újabb és újabb célokat tűzzünk ma-
gunk elé. A családkongresszusokon hálát adtunk elért eredmé-
nyeinkért és Isten áldását kértük terveinkre, munkánkra.
24 kongresszust tartottunk Máriabesnyőn, egyre jobb és szebb
körülmények között. Közben a lelkigyakorlatos ház sokat fejlő-
dött, most azonban elérkezett oda, hogy az egyre növekvő igé-
nyek  kielégítéséhez  nagyszabású  átalakításra  van  szükség.  A
munkák folynak, de csak a 26. Kongresszust tudjuk majd újra
ott megtartani. Ezért hívlak most új helyszínre ünnepelni mind-
nyájatokat  XXV.  Családkongresszusunkra,  amely  2018.
november  22-től  24-ig  lesz  Balatonakarattyán,  a  MH
Rekreációs,  Kiképzési  és  Konferencia  Központjában  
(8172 BALATONAKARATTYA, Tompa Mihály utca 1.).
A Kongresszus első napján visszatekintünk,  felidézzük a kong-
resszusokat, kiemelkedő pillanataikat. Ehhez segítségül hívunk
olyanokat, akik sok kongresszuson vettek részt, hogy tapaszta-
lataikból tanulhassunk. Tudjuk, hogy sem az Egyház, sem az ál-
lam nem tudja egyedül, csak a saját erejére támaszkodva felvi-
rágoztatni a családokat. A második nap címe önmagáért beszél:
Állam és Egyház a családért. Szóba kerülnek gazdasági, jogi és
szociális kérdések, és megvitatjuk a média családpasztorációban
játszott szerepét. A kongresszus zárónapján beszámolót hallunk
a Dublinban 2018. aug. 21-27. között tartott Családok 9. Világ-
találkozójáról. Jelentkezési lap Tóni atyánál megtalálható!

Bíró László tábori püspök, a MKPK Családbizottsága elnöke


