JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2019. január 13.
A HÉT SZENTJE: ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZŰZ
Margit 1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (ma
Horvátország). Nevét Antióchiai Szent Margit, a középkor
egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek ereklyéit
Margit nagyatyja, II. András a Szentföldről hozta magával.
Margit apja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő volt. Édesanyja még a szíve alatt
hordozta, amikor a tatárok Batu kán vezetésével 1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni
őket a Sajónál, de súlyos vereséget szenvedett, és Dalmáciába
kellett menekülnie. A szülők a születendő gyermeket Istennek
ajánlották, és megtörtént a lehetetlen: messze Belső-Ázsiában
meghalt a nagykán, s Batu a Duna–Tisza köze táján meghódított
hatalmas területeket hátrahagyva összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne maradjon az osztozkodásról.
Béla, Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni. Mikor Margit 3 éves lett, veszprémi domonkos nővérek gondjaira bízták.
A király leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margit-sziget), Buda közelében. Itt
tett fogadalmat Margit 1254-ben.
Atyja kétszer is fölkereste Margitot a kolostorban házassági
ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel járnának. Margit mindkettőt határozottan visszautasította, atyját pedig emlékeztette arra, hogy ő ajánlotta föl egykor Istennek.
Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Gyorsan leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a
királylányt tiszteljék.
A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen
hangzik, de a négy egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni,
senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
Margit 1270. január 18-án, 28 éves korában halt meg..
Boldoggáavatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789ben engedélyezték. 1943-ban avatta szentté XII. Piusz pápa
.
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Hálát adunk Istennek a 2018. év minden kegyelméért, különösen azért, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki
előkészületei eljutottak egyházmegyénk, hazánk, a környező országok, sőt a távoli vidékek hívő közösségeihez. Hálát adunk
Istennek azért, hogy békében dolgozhattunk. Köszönetet mondunk a püspök atyáknak, a paptestvéreknek, a diakónusoknak, a
lelkipásztori kisegítőknek, a hitoktatóknak, az önkénteseknek,
oktatási és nevelési intézményeink összes dolgozójának, mindazoknak, akik kivették részüket az Egyház szolgálatából a tanítás, a megszentelés és a kormányzás területén. Újév napja Mária
istenanyaságának ünnepe. A Boldogságos Szűz Mária közbenjárásába ajánljuk egyházmegyénk életét az új esztendőben. Kérjük az ő pártfogását, aki a Keresztények Segítsége, Magyarok
Nagyasszonya és az Egyház Édesanyja!
Erdő Péter bíboros

ÚJ CAMPUST KAP JÓZSEFVÁROSBAN A PÁZMÁNY
Egy több mint 2 500 négyzetméteres új oktatási épület jön létre,
s korszerű kialakítást kap az egyetem meglévő műemléképülete.
A TED-en megjelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztésének tervezési közbeszerzése. A Bródy projekt elnevezésű beruházás két épület megvalósítását foglalja magába a buda-

pesti VIII. kerületben. A fejlesztés fő eleme a Szentkirályi utca
26. alatt létesítendő új campus épülete, mely az oktatás számára
létesül több mint 2 500 négyzetméteren. Vele párhuzamosan
építik át a Bródy Sándor utca 15. alatt lévő műemléki épületet,
mely az egyetem irodáinak ad majd otthont.
A tervezési feladat elsődleges célja, hogy az egyetem számára
egy olyan új épületet hozzanak létre, amely kielégíti a funkcionális igényeket azáltal, hogy növeli az oktatási területet. Az intézmény céljai közt szerepel az is, hogy kialakítsa az egyetem
nagyobb jelenléttel bíró belvárosi campusát. A tervezés során a
történelmi értékek megőrzése is szempont a modern és korszerű
kialakítás mellett. A nyertesnek többek között az alábbiakat kell
ellátnia: mérnöki előkészítés, vázlatterv, felmérési terv, bontásiés építési engedélyezési terv, kiviteli terv, megvalósulási terv.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII. kerületi székhelyén
az intézmény Jog- és Államtudományi Karának képzései folynak.
Magyar Kurír

PAPI ARCÉLEK- Csodálatos módon visszanyerte látását
Baranyai László ny. püspökhatvani plébánosnak nehéz gyermekkora volt, intézetben nevelkedett fél évig. Rendszeresen ministrált, majd középiskolás korában tért át a katolikus hitre.
A szeminárium alatt elvesztette látását, majd csodálatosan meggyógyult. Több színdarabot írt, rendezett, miseruhákat varrt belföldi-külföldi megrendelésre. 2015-ben ünnepelte aranymiséjét.
„1938-ban Budapesten születettem. Kiskoromban szüleim elváltak. Anyám nyomdászként dolgozott, nem tudott engem ellátni, egy ideig apai nagyszüleim neveltek. Óvodás koromban
miséztem a nagymamánál, mindig pap akartam lenni.
Martonvásáron Brunszvik Teréz által alapított óvodába jártam,
amit Isteni Szeretet Lányai vezettek. Már háromévesen ministráltam, bár evangélikusnak lettem megkeresztelve. Majd hazakerültem anyámhoz, de a háború utáni nehéz helyzet miatt jobbnak látott intézetbe adni, ami a Rózsadombon egy villaépületben működött, svéd védnökség alatt. Innen később hazaszöktem. A Mária Terézia téri gyakorlóiskolában (ma Fazekas) tanultam. Itt Lukin László vezénylete alatt a gyerekkórussal szólistaként a Zeneakadémián szerepeltem.
A józsefvárosi templomban rendszeresen ministráltam, később a
jezsuitákhoz kerültem, ahol eltiltott szerzetes atyák miséztek titokban: P. Mócsy Imre provinciális, Kiss László, Széplaki László, Mihalik Imre, akit bérmaatyámnak választottam. Fábián Lajos, Artner Edgárt, Gál Ferenc. Hajnali 5-től óránként miséztek,
és mindig tele volt a templom. Vasárnaponként reggeltől estig a
templomban voltam, csak ebédelni mentem haza. Este 2 misét
mondtak. Mindszenty József összes prédikációját hallottam. A
mai napig emlékszem szavaira: „kitartás, hitvallás, bátorság,
hűség. Hivatásom megerősödésében ő is részt vett” – emlékszik
gyerekkorára az atya.
8. osztály után, a továbbtanulás érdekében el kellett mennie dolgozni. Hódmezővásárhelyen egy állami gazdaságban kapált,
markot szedett. Hajnali 3-tól este 11-ig dolgoztak, de mire végeztek, egy fillért nem fizettek nekik, mert elsikkasztották a
pénzüket. „Azért, hogy meg tudjunk élni, elmentem segédmunkásnak, dolgoztam a vágóhídon, de nem bírtam a nehéz fizikai
munkát. Otthon nekem kellett főznöm, kézzel mostam a ruhákat, 14 évig fűtetlen lakásban laktunk.
A bencésekhez jártam hittanra, mert szerettem volna áttérni a
katolikus hitre. 18 évesen járultam első szentáldozáshoz, majd
1956-ban Hamvas püspök megbérmált.”
Közben kitanulta a nyomdász szakmát, hogy legyen kenyér a
kezében. A szakmunkásképző után, munka mellett, esti gimnáziumba járt 3 évig, éjszaka műszak mellett leérettségizett és
1958 szeptemberében került a váci szemináriumba.

„Első évben spanyol influenza következtében megvakultam. A
Szirakuzában könnyezett Szűz Anya szobor könnyeiből kaptam
egy ezüst szelencében, mellyel a szemem borogattam és buzgón
imádkoztam a rózsafüzért. Egy év után tökéletesen visszanyertem a látásomat. Ez csoda volt.
1965-ben szenteltek pappá Vácott. Első állomáshelyem: Nógrádsáp, Nézsa, Legénd, Keszeg falvak voltak. Itt 3 évig szolgáltam, utána Albertirsára kerültem 1 évre. Majd Kiskunmajsára
helyeztek, ahol életem legszebb, legboldogabb 16 évét töltöttem. A jászoknál 600 tanítványom volt. 14 iskolában tanítottunk, 120 elsőáldozó volt minden évben. Örökösen a rendőrségen kötöttünk ki. Betlehemes játékot szerveztem, elvittem a
gyerekeket busszal a szomszéd faluba. A betlehemezésért pénzt
kaptak, amiből egy 8 gyermekes családnak vettünk cipőt, ruhát
karácsonyra. Kijöttek az ávósok és államellenes összeesküvésért számon kértek.
A nemrégiben elhunyt Vitai Attila káplántársammal színházi
előadásokat rendeztünk. Ő készítette a díszleteket, zenei aláfestésként lemezekről, híres filmzenékből keresett megfelelő hanganyagot. Én írtam és rendeztem a színdarabokat. Szereplőruhákat a Szegedi Nemzeti Színházból kölcsönöztük ingyen. Összesen 75 előadást rendeztünk.
3 hónapig, heti 3 próbát tartottunk a hideg templomban este 6tól fél 10-ig. A gyerekeke hihetetlenül fegyelmezetten viselkedtek. Elsőstől az egyetemistáig sokszor 120 szereplővel dolgoztunk. Megtanultam maszkírozni is.
1983-ban Rómába is eljutottak, ahol László atya a Magyar Kápolnában misézett. Hazafelé Máriazellben megkoszorúzták
Mindszenty József sírját, amiről a hatóságok fényképet készítettek, és a határnál számon kérték.
„Kiskunmajsán varrtam az első miseruhát. Iparművészhez jártam megtanulni a varrás fortélyait. Szentképeket kinagyítottam,
onnan vettem mintát. Külföldről szereztem be az anyagot, megrendelésre varrtam a szomszéd országokba, de még a tengeren
túlra is eljutottak munkáim. Szent II. János Pál pápának a 2000es jubileumra egy stólát varrtam.
Máriabesnyőn kapucinus szerzetesnek jelentkeztem, de csak
ideiglenes fogadalmas voltam. Majd Püspökhatvanba kerültem.
Itt ünnepeltem ezüstmisémet, majd 2015-ben az aranymisémet a
budavári Mátyás-templomban. Megkaptam Kiskunmajsa díszpolgára címet. Több budapesti templomban jártam misézni,
gyóntatni. Jelenleg már a Horváth Mihály téri templomban misézek.”
Rózsásné Kubányi Andrea (Keresztény élet)

