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2019. január 20
.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT JÓZSEFVÁROSBAN I. 20-27.
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj!” (MTörv 16,20)
20.(v)18óDeák téri ev.: Erdő Péter bíb., Szabó István ref.püspök
21.(h) 18ó Szentkirályi u. 51. ev.: Boros Dávid bapt. lelkész
22.(k) 18ó Rákóczi út 57. ev.: Michels Antal római-kat. pap
23.(sze) 18ó József u. 12. bapt.: Kovács Dávid Emil ref. lelkész
24.(cs) 18ó Kőris u. 13. ref.: Gulácsiné Fabulya Hilda ev.lelkész
25.(p) 18ó Horváth Mihály téri kat.: Bacskai Bálint ref. lelkész
26. (szo) 16ó Salétrom utca 5. ref.: Kelédi Géza baptista lelkész
27. (v) Nap u. 40. bapt.: Románné Bolba Márta ev. lelkész
Jöjjetek,s hívjatok másokat is együtt imádkozni, Istent dicsérni
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE
1989-ben alakult keresztény, ökumenikus civil egyesület, melynek célja a keresztény örömhír terjesztése a társadalom, a közélet, a kultúra minden területén (www.keesz.hu).
1998-ban, 20 éve alakult meg a KÉSZ Józsefvárosi Csoportja, amelybe szeretettel hívunk új, lelkes tagokat. Nem a diploma, hanem az értelmes élet a fontos!
Amit kínálunk: havi 1 előadás (aktuális témák meghívott remek
előadókkal), havonta 1 filmklub, évente 2 nagyobb kirándulás,
zarándoklatok és plébániánk eseményein való részvétel, valamint színház-, opera-, kiállításlátogatás igény szerint.
Amit kérünk: rendszeres, aktív részvétel a rendez-vényeinken
és évi 3000 Ft tagdíj az aktív dolgozóknak, 1500 Ft tagdíj diákoknak, nyugdíjasoknak. Infó: www.józsefváros.plebania.hu
Személyesen: Péchy Mária (elnök) tel: 20/941 11 80, Galgóczy
Ágnes (titkár) tel: 30/215 67 72, ill. a vasárnap reggel 9 órai
mise után a templom előtt.
Vendégünk: KÓSA KATA
Harmadéves hallgató vagyok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola katekéta-lelkipásztori munkatárs szakán, estin. Itt
töltöm a plébániai gyakorlatomat, melynek célja a lelkipásztori
munkatársi szolgálatra felkészülés. Remélem, minél több csoporthoz eljutok, és sokakkal lesz alkalmam megismerkedni.
Pestszentimrén élek férjemmel és 3 gyermekemmel, főállásban
édesanya vagyok, óraadóként pedig egy 18. kerületi általános
iskolában tanítok hittant. Eredetileg bölcsészkaron végeztem,
angol és portugál szakon, a portugál nyelvtudásomat használva
dolgoztam multinacionális cégeknél, ám a kisgyermekes éveim
alatt egyértelművé vált számomra, hogy nem akarok visszatérni
a multik világába, inkább Isten országát szeretném építeni. Így
kerültem végül a Sapientiára. A tanulással töltött idő, bár sokszor kihívást jelent a családnak, mégsem vész el, mert sok
gyümölcs származik belőle. Olyan számomra, mint egy hosszú
lelkigyakorlat, mely nehéz, mégis megéri, mert Istenhez és
felebarátaimhoz visz közelebb. Így állok az itt töltendő időhöz
is, és bízom benne, hogy mindannyiunk javára válik majd.
KEDVES EGYKORI HALLGATÓNK!
A Kanter Károly Felnőttképzési Intézet az alábbi képzéseket
tartja, szervezi 2019. tavaszán, melyekről az információ a körlevélben is meg fog jelenni.
Liturgikus munkatársak képzése és továbbképzése
A liturgikus munkatársi (korábbi áldoztatói és lelkipásztori
munkatársi) feladatok végzéséhez, amelyekhez a Főegyházmegye ad engedélyt, szükséges, hogy a jelöltek képzésen, ill. az
engedély meghosszabbításához továbbképzésen vegyenek részt.
A Kanter Károly Felnőttképzési Intézet új jelöltek számára
2019. március 8-án és 22-én péntek du. 16-20ó-ig tart képzést,
(mindkét alkalmon részt kell venni a képzés teljesítéséhez).

A meghosszabbításhoz szükséges továbbképzés pedig 2019.
május 17-én, pénteken du. 16-20ó-ig tart.
A képzésre küldött munkatársat plébánosának előzetesen be
kell jelentenie, nevének, plébániájának és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen.
Köszönjük, hogy továbbítja olyan személyeknek is, akiről úgy
gondolja, hasznos lehet számára.
Üdvözlettel, Vető Zsuzsanna titkárságvezető, oktatásszervező

Pápa imaszándéka 2019 januárjára: A FIATALOKÉRT
A fiatalokért: imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latinamerikaikért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására
válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.
„Neveden szólítottalak.” (Iz 43,1) Isten neveden szólított: ez az
első ok arra, hogy ne félj. Az angyal, Isten követeként, nevén
szólította Máriát. Istennek van hatalma arra, hogy minden dolognak és mindenkinek nevet adjon. A teremtéskor minden teremtménynek nevet adván adta meg a létezést. A név mutatja
minden teremtmény egyedülálló, egyéni lényegét. Ezt a benső
lényeget csak az Isten ismeri igazán. A névadás isteni kiváltságát Isten pedig megosztotta az emberrel is, amikor azt parancsolta Ádámnak, hogy adjon nevet az állatoknak, a madaraknak
és saját leszármazottjainak (Ter 2,19-21; 4,1). A Bibliának ezt a
mély meglátását számos egyéb nép is osztja: felismerik a névben az élet mélységes misztériumát és létértelmét.
Amikor Isten valakit nevén szólít, ezzel kinyilvánítja neki az illető hivatását: meghívja a szentségre és kiteljesedésre, mely által az ember egyediségével ajándékká lesz mások számára.
Amikor pedig Isten ki akarja tágítani az illető életének perspektíváját, akkor új nevet ad neki, ahogy Jézus a Péter nevet adta
Simonnak. Ebből származik az az egyházi szokás, hogy sok
szerzetesrendnél új nevet adnak a belépőknek, és ezzel jelzik új
önazonosságát és küldetését. Minthogy az Isten hívása egyedi
és személyes, bátran ki kell szabadítanunk magunkat a szokásos
mintákhoz való alkalmazkodás kényszeréből. Így lehetünk igazán hiteles és helyettesíthetetlen ajándék Isten, az Egyház és
mindenki számára.
Kedves fiatalok! Az, hogy Isten neveteken szólít benneteket,
mutatja, hogy Isten szemében nagy a ti méltóságotok, és Isten
szeret titeket. Nagy értékűek és méltóak vagytok arra, hogy tiszteljenek, szeressenek titeket. Fogadjátok örömmel ezt a párbeszédet, melyet Isten kezdeményez veletek.
Abból a meggyőződésből, hogy velünk van Isten kegyelme,
születik a bátorság, hogy tegyük azt, amit Isten kért és most kér
tőlünk, életünk minden terén. Felbátorít arra, hogy magunkévá
tegyük azt a hivatást, amelyet Isten mutat meg nekünk, és éljük
teljes egészében hitünket anélkül, hogy rejtegetnénk vagy mérsékelnénk.
Amikor megnyílunk Isten kegyelme számára, a lehetetlen is valósággá lesz. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8,31) Isten
kegyelme megérinti életünk mostani pillanatát. Elfogad titeket
olyanoknak, amilyenek vagytok, minden félelmetekkel és korlátjaitokkal. Ugyanakkor kinyilvánítja nagyszerű terveit. Nektek, fiataloknak tudnotok kell, hogy valaki igazán bízik bennetek. Higgyétek el, hogy a pápa bízik bennetek, s az Egyház bízik bennetek! Tehát bízzatok ti is az Egyházban!
Szűz Máriára Isten fontos feladatot bízott, mert Mária fiatal
volt. Nektek, fiataloknak van energiátok, hiszen életetek olyan
szakaszát élitek, amely erőtől duzzad. Használjátok fel ezt az
energiát arra, hogy jobbá tegyétek a világot. Kezdjétek közvetlen környezettekkel. Azt kívánom, hogy fontos, felelősségteljes
feladatokat bízzanak rátok az Egyházban. Bátran nyissanak teret számotokra, és legyetek felkészülve e feladatok teljesítésére.
Kérlek, kövessétek Mária szemlélődő szeretetét, ezt a gondoskodó, lendületes és konkrét szeretetet. Ez a szeretet bátor, és teljes odaadásra törekszik. Az ilyen máriás szeretettől áthatva az

Egyház állandóan előre halad, túllép saját határain, hogy kiárassza a kegyelmet. Ha igazán hagyjuk, hogy Mária példája
megihlessen bennünket, akkor hitelesen fogjuk szeretni, mindennél, saját magunknál is jobban Istent és azokat, akik osztoznak mindennapi életünkben. Ilyenkor azokat is szeretni fogjuk,
akik magukban véve alig szerethetők. Az ilyen szeretet lesz
szolgálattá és odaadássá, mégpedig főképpen a leggyengébbek
és legszegényebbek iránt. Ez a szeretet átalakít és örömmel tölt
el minket.
Befejezésül Szent Bernát szép szavait idézem az Angyali Üdvözletről szóló beszédéből: „Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és fiút fogsz szülni; hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által. Várja az angyal a választ.
Mi is várjuk tőled, Úrnőnk, az irgalom szavát. A te rövidke válaszodban ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye. Eléd borulva válaszodra vár az egész világ. Felelj gyorsan,Szent Szűz!”
Kedves fiatalok! Az Úr, az Egyház és az egész világ vár válaszotokra, arra a személyes meghívásra, melyből mindegyiktek
ebben az életben részesedik. Az Ifjúsági Világnap közeledtével
felhívlak benneteket, hogy készüljetek azoknak örömével és lelkesedésével erre a találkozóra, akik részt kívánnak venni ebben
a nagy vállalkozásban. Az Ifjúsági Világnap lelkes fiatalok számára jött létre, s nem azoknak, akik csak a kényelmüket keresik, és minden nehézségtől megrettennek. Elfogadjátok ezt a
felhívást?
(Nemeshegyi Péter SJ fordítása)

KEZDŐDHET A FARSANG!-Vicces plébániai hirdetések
Nem mindenki nyelvész, aki a hirdetéseket készíti, így előfordulhat, hogy oly kétértelmű dolgot ír le valaki, amit észre sem
vesz. Ilyen félreérthető, megmosolyogtató mondatokat gyűjtött
össze a farsang kezdetén olasz plébániákról az Aleteia portál.
+ Mindazok számára, akiknek vannak gyerekeik, de nem tudják, van egy berendezett szoba játékokkal.
+ Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról.
Jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak a lakásukat megtöltő
felesleges dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is!
+ Az önbizalom erősítésére létrejött csoport csütörtök este hét
órakor találkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó ajtót használják!
+ Az Imádság és böjt lelkigyakorlat részvételi díja tartalmazza
az étkezések költségét is.
+ Péntek este hét órakor az oratóriumba járó gyerekek a plébánia nagytermében előadják Shakespeare Hamletjét. Kérjük a
közösséget, vegyen részt a tragédiában!
+ A mai hittanóra témája: Jézus a vízen jár. A holnapi téma: Jézust keresve.
+ Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia nagytermében. Utána koncert.
+ A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész
plébánia hálás nekik.
+ A plébános meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló gyertyáról.
A diakónus meggyújtja a gyertyáját a plébánoséról, majd megfordul, és egyesével meggyújtja a híveket az első sorban.
+ A próféciáról szóló találkozó előre nem látható okok miatt elmarad.
+ A plébániák közti kosárlabda-bajnokság következő meccse
szerdán este lesz: Gyertek, szurkoljatok nekünk, miközben
megpróbáljuk legyőzni Krisztus Királyt!
+ Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a halottakkal
együtt, akikre emlékezni szeretnének.
Magyar Kurír

