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A hét szentjei: NAGY SZENT VAZUL ÉS
NAZIANZI SZENT GERGELY
Vazul (Cesarea, 330 körül – 379. január 1.) miután a nyilvánosság előtt is hitre tért, szerzetessé lett. 364-ben szentelték pappá.
Segédpüspök volt, majd a püspök halála után, 370-ben, Vazul
lett az utódja. Szerzetesi szabályokat fogalmazott, melynek a
szigorú fegyelem, a feltétel nélküli engedelmesség volt a lényege. Előkelő családból származott, mégis védelmezte a szegényeket. Szigorú aszkéta volt. Szociális intézményeket alapított:
segélyező helyek, szálláshelyek, menedékek és otthonok, valamint különféle kórházak találtak helyet bennük. Az utókor Baszileiásznak, Vazul-intézetnek nevezte. Képzett szónok volt.
Szentírásmagyarázó homíliái ma is időszerűek. Vazul még ötven éves sem volt, amikor 379-ben meghalt.
A bizánci Egyház halála napján, január elsején ünnepli Szent
Vazult. Róma a 12. században ugyanezt a napot vette át, de a
13. században áthelyezték június 14-re, amely napon egy 9. századi martirológium szerint püspökké szentelték. Mivel erre
semmi történeti adat nincs, 1969-ben január másodikára tették
ünnepét, egy napra Nazianzi Szent Gergellyel.
Gergely (Arianz, 329 körül – 389 vagy 390) az írók és a költők
védőszentje. Kiváló szónok volt. Jézus személyében egyszerre
látta az isteni és az emberi természetet. Teológiai munkásságának csúcsa három isteni személy különbségének bemutatása.
Édesapja, az idősebb Gergely püspök szentelte pappá 361-ben,
ezt Szent Gergely később „zsarnokságként” emlegette. Elmenekült otthonról és Vazulnál keresett menedéket. Vazul Cézárea
püspöke lett és Szaszimában új püspöki székhelyet alapított, ide
Gergelyt küldte püspöknek. Ám ő vonakodott „a cézáreai püspök malacait és tyúkjait” őrizni. A 381. évi zsinat konstantinápolyi püspökké nevezte ki Gergelyt. Fölmentését kérte, mivel
ténykedése miatt ellenzéke támadt. Nagy gondot fordított az elesettek és szerencsétlenek istápolására, támogatta és védelmezte
őket. Később visszavonult Arianzba, filozófiával, költészettel
foglalkozott, levelezést folytatott. Itt született élete költeménye:
a Himnusz Istenhez. 389-ben halt meg.

AZ 52. BÉKE VILÁGNAP PÁPAI ÜZENETE
Minden év január 1-jén ünnepeljük a Béke Világnapját. Ferenc
pápa jövő évi üzenetének témája: Politika a béke szolgálatában.
„Minden állampolgárra vonatkozik a politikai felelősség és különösen arra, aki megbízatást kapott, hogy védelmet nyújtson és
kormányozzon.” Erre az előfeltételre alapszik a pápa által választott téma a következő Béke Világnapra, amelynek címe: „A
jó politika a béke szolgálatában áll”.
Bizalom nélkül nincs béke. Ez a küldetés abban áll, hogy védelmezzük a törvényt és ösztönözzünk a párbeszédre a társadalom
szereplői, a nemzedékek és a kultúrák között. Nem létezik béke
kölcsönös bizalom nélkül. A bizalom első feltétele az adott szó
tiszteletben tartása. A politikai elkötelezettség – ami a szeretet
legmagasabb fokú kifejeződése – aggódást jelent az élet és a
Föld, a fiatalok és a legkisebbek jövője iránt. Amikor az embernek tiszteletben tartják a jogait – amint erre Szent XXIII. János
Pacem in terris (1963) k. enciklikája emlékeztet –, az felkelti
benne a kötelességet, hogy tiszteletben tartsa mások jogait. Az
ember jogai és kötelességei növelik a közösséghez tartozás tudatát, a másokhoz és Istenhez való kötődést (vö. Pacem in terris
45). Tehát arra kaptunk meghívást, hogy elvigyük és hirdessük
a békét, mint a jövő jó hírét, amelyben minden embernek figyelembe veszik méltóságát és jogait – olvasható a téma bejelentését kísérő közleményben.
Somogyi Viktória – Vatikán

A 2018-AS BESZÁMOLÓ
Január nem múlt el józsefvárosi ökumenikus imahét nélkül 2229. között. Nem adom fel kávézóban Beer Miklós püspökkel
beszélgetett plébános atya. Misszió Tours szervezésében zarándok találkozó volt templomunkban Böjte Csaba testvérrel.
Februárban medjugorjei imaest, Modesta mise templomunkban.
Plébános atya a KÉSZ józsefvárosi csoportjának tartott előadást
az Amoris Leatitia kezdetű apostoli enciklikáról. Nagyböjti
triduumot Pákozdi István teológiai tanár és Dr. Egri László orvos diakónus tartotta párbeszédes előadásban. Szerdánként a
mise után Márk evangéliumot olvastuk az atya magyarázatával.
Március első szombatján Kassai téri templomba esperesi zarándoklat a Mamertini Feszületnél, benne keresztút, szentségimádás. A Fazekas iskola fesztiválján katolikus szekcióban Böjte
Csabát láttuk vendégül megint, s az iskola diákjai ajándékot adtak át. A templom búcsút Bíró László püspök vezette. Nagycsütörtökön Liszt: Via Crucis műve hangzott fel templomunkban,
és nagyszombati szertartásban két felnőttet kereszteltünk.
Áprilisban lelki adoptálásra 12 hölgy jelentkezett, KÉSZ előadás Dr. Vörös Attila geológussal. Nemadomfelben Böjte Csabával beszélgetett a plébános atya. KÉSZ zarándoklat tavasszal
Kecskemétre vezetett
Május 1-jén zarándoklatot vezetett plébános atya Szombathelyre Brenner János szentté avatása ünnepére. Anyák napján az
édesanyákat köszöntöttük. Ekkor volt a Keresztény Vasutas
Egyesület Találkozója a plébánián. Pünkösdhétfőn Karizmák
ünnepén vettünk részt Máriaremetén. Nemadomfel kávézóban
vetített képes előadást tartott Tóni atya „Eldorádó, avagy Peru
másik arca” címmel.
Június 2-án órás szentségimádás tartottunk a templomban készülve a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra. (Minden nap
van szentségimádás a templomban a mise előtt.) Úrnapján elsőáldozás, rá egy héttel bérmálás zajlott. Trefortos tanárok adtak
hálát az elmúlt tanévéért. Fekete Madonna zarándokvonaton
Lengyelországba, Czestochowába mentünk.
Júliusban Péterfillért gyűjtöttünk, Szirák Tamás és Tóth Imre
első miséjét mutatta be a templomban. Medjugorjéban papi találkozón vett részt plébánosunk. De volt még családtábor Szóládon, cserkész lelkinap Bakonyszentlászlón, járművek megáldása, ikon tábor, nagyszülők megáldása, s Rómában a ministráns
találkozón képviselt minket két fiatal.
Augusztusban Shalom tábor Zamárdiban, cserkész kistábor, plébánia tábor Zamárdiban, Szent István napi körmenet a Bazilikánál Karitásszal közös szervezésben vettünk részt. Majd KÉSZ
zarándoklat Mohácsra vezetett.
Szeptemberben Ars Sacra fesztivál zajlott plébániánkon. Benne
ökumenikus bibliaóra, Youssef Fakhouri beszámolója az üldözött keresztényekről, Mendöly Gyöngyi verses előadása, Romano Drom koncert, Brenner János élete és vértanúsága musical.
Ünnepi mise is volt ekkor a Szent Egyed Közösség 50-dik évforduló alkalmából Bíboros atyával. Hónap lezárását Hegedűs
Endre és Katica jótékonysági koncertje adta.
Októberben indult Bartha Angéla missziós képzése a plébánián
Emberhalász program. KÉSZ zarándoklat indult Máriaremetére,
Schubert G-dúr mise zenekari koncert formában hangzott fel a
templomunkban. Tóth Imre első miséje, esperesi rózsafüzér
imádság az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció kápolnájában,
Benvin Madasserry atyával kávéházi beszélgetés a Hungarióban
tarkította ezt a hónapot.
Novemberben egy új program is indult a KÉSZ szervezésében.
1. erény: okosság címmel beszélgetés zajlott Náray Szabó Gáborral a plébánián. Babos Áron újmiséje, KÉSZ józsefvárosi
csoport 20. évfordulója, s közös lekvár főzés a plébánián a Karitász szervezésében gazdagította a hónapot. Pozderka Borbála
„Pio atya lelkiségének sarokpontjai” címmel tartott előadást a

kápolnában. Új jegyeskurzus indult a jövő évre készülve, és az
országos szentségimádási órába is bekapcsolódtunk, majd adventi koszorút készítettünk a Család Csoporttal. A KÉSZ beszélgetés folytatódott a második erényről, az igazságosságról
Petneházy Judit vezetésével. Ekkor ment az Eucharisztikus
Konferencia Esztergomban. Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány összejövetelét plébániánkon szervezte meg.
Decemberben adventi triduum volt Varga László kaposvári püspökkel. Mohos Gábor püspökké szentelték Esztergomban. Hálát
adtunk az ezévben megkereszteltekért. Hagyományos ünnepi
képviselőtestületi ülésen köszöntöttük egymást karácsonyra készülve. Évvégére maradt a szokásos pásztorjáték, hálaadás a jubiláns párokért! Gazdag volt ez az év is programokban.
Plébánia összes 2018.évi bevétele: 18.495.000 Ft
Bevételek közül kiemelve pár fontosabb:

Egyházadó: 1.517.000 Ft

Perselybevétel: 5.720.000 Ft

Templom stóla bevétele + stipendium : 1 854.000 Ft

Adományok magánszemélyektől: 1.424.000 Ft

Bérleti díj bevétele: 2.573.000 Ft
Gyűjtések:

Katolikus iskoláknak: 119.380 Ft

Missziós-vasárnapi: 60.500 Ft

Péterfillér: 70.530 Ft

Papnevelés javára: 10.120 Ft

Egyéb gyűjtés: 100.000 Ft
Támogatás önkormányzattól: 730.000 Ft
Plébánia összes kiadása 2018.-ben: 18.052.000 Ft
Gyűjtések továbbítása:

Katolikus iskoláknak: 120.000 Ft

Szentföld javára: 100.000 Ft

Péterfillér: 70.000 Ft

India (Kerala) 100. 000Ft

Indonézi 100.000Ft
A könyvelő még nem tudta feldolgozni a november és december hónapot, a központi Karitász gyűjtés után.11.21-én átutaltunk az Érsekségre 100 ezer Ft összeget, Így ezzel az évben előírt negyedik gyűjtés is teljesült.
Sok szeretettel: Michels Antal tb. kanonok, plébános

