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AZ ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
zarándoklatot hazánkért, Budapestért, és a Budapest körül élőkért 2019. május 11-én (szo) 9 szakaszban szervezzük meg már
tizenharmadik alkalommal. Információ: www.elorozsafuzer.hu
Szeretettel hívjuk az Egyházközséget a zarándoklatra!
Zarándoklati végpontokon, 19ó-kor mise bemutatását vállalók:
1. Esterházy László plébános - Máriaremetei Bazilika
2. Sebők Sándor plébános - Fóti templom
3. Dr. Kránitz Mihály dékán - Kerepes Szent Anna templom
4. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek – Nagytétényi templom
5. Tampu-Ababei József plébános – Pestszentlőrinci templom
Köszönettel és üdvözlettel
Dr. Boldvai József egyik szervező
Városmajori Jézus Szíve Plébánia
06-20-9410-731
A KARITÁSZ CSOPORTUNK 2018-AS BESZÁMOLÓJA
A 2018. évre kapott Erzsébet támogatás a központi Karitásztól
36.000 Ft, ez az összeg 2018.01.22-én került elszámolásra.
+ 2018. március 4-7-ig karitász nagyböjti lelkigyakorlaton 5 fő
önkéntesünkkel vettünk részt, amely mindannyiunk számára lelki táplálékot biztosított. A gyakorlaton részt vett: Szaszkó Vali,
dr. Alexi Erzsébet, Tóth Sándorné (Éva), Tóthné Regdon Judit
és jó magam. Idén is várjuk az önkéntesek jelentkezését!
+ Idén Balaton Zamárdiban táboroztunk. A költségek mérséklésére az Önkormányzat is részt vállalt, amelyet hálásan köszönünk. Táborozók létszáma: 26 fő, abból 14 fő gyermek volt.
+ Beiskoláztatási támogatásban egy 5 gyermekes-, és egy 10
gyermekes család kiadásait mérsékeltük, gyerekenként 5eFt-al.
+ Berecz Mária 2 500eFt tartozása 2018 szeptemberére ki lett
fizetve, amelyhez az édesanya is nagyban hozzájárult, mert hónapokon keresztül a sok pici gyermek mellett, éjszakánként eljárt takarítani. Ehhez még nagyban segítséget jelentett három
személy rendszeres támogatása. Az Önkormányzatnál folyamatban van a „jóhiszemű lakcím nélküli” lakhatásuk, mint bérlő
státusz rendezése.
+ Több alkalommal, az Önkéntesekkel lekvár főzést szerveztünk a plébánián szilva, narancs, sütőtök, répa alapanyagokból.
+ November 19-én Szent Erzsébet napi gyűjtésre 115eFt jött
össze, majd tartós élelmiszergyűjtést kezdeményeztünk a szegény családok számára. Mise végén 200 db kenyeret osztottunk.
+ Idén sikeres Karitász adventi vásárt rendeztünk, amely össz
bevétele 177 925 Ft, ebből a Verbita (Isteni Ige Társasága) naptárra 20eFt, az adventi koszorúkra 50eFt folyt be. A két utóbbi
összeg nem a karitász bevételét növelte, ezeket átadtuk az illetékeseknek, így a fennmaradt termékek bevétele 107 925Ft.
A csoportunk egyenlege 2018. december 31-én 177 563Ft.
A tanulság, amit leszűrtünk, idén is mézes sütikkel, kis üveg díszített lekvárokat kell készülnünk a vásárra. Külön köszönetet
mondanék Erzsikének, hogy összefogta a vásárt és a csapatot.
+ Két alkalommal részt vettünk a Bazilikánál rendezett adventi
vásáron, amely anyagilag nem növelte a karitász csoportunk bevételét, de mégis jó érzéssel töltött el minket, hogy részt vehettünk a szeretetcsomag gyűjtésében.
+ Egymillió csillag a szegényekért akcióban december 2-9 között adomány ellenében karitász gyertyát kínáltunk a kedves híveknek, amelynek bevételéből tartós élelmiszereket vásároltunk
az arra rászorultak részére.
+ Borlovagrend és a Karitász csoportunk támogatásával december 21-én nemcsak rászorultakat hívtunk meg ebédre, amely elfogyasztása után, annak a családnak, akik igényelték átadtunk
egy tartós élelmiszercsomagot.

+ Gyermekek a gyermekekért karácsonyi ünnepségére december 22-én 10 gyermeket ajánlottunk a Katolikus Karitásznak. Az
ünnepségre a szülők kísérték el a gyermekeiket, ahol ajándékcsomagokkal kedveskedtek számukra.
+ Családok éve - Erzsébet karácsony ingyenes ünnepi programon sikerült 3 több gyermekes családot is benevezni a programba. Helyszín a Papp László Budapest Sportaréna. Előadás
kezdete december 20-án 18ó. A műsorban hallhattuk komolyzene gyerekcipőben, versbe illő családok (Gryllus család), családi
hagyományok (Vujicsics Együttes és a Zsuráfszky család),
Nagy család örömzenélés? Családi barátok, baráti családok
(Malek Miklós és Andrea, Wolf Péter és Kati, valamint a 200
éves Eötvös Cirkusz dinasztia tagjai), testvéri szeretet (Király
Viktor és Király Linda), és végül karácsony a család ünnepe
(Bolyki Brothers Énekegyüttes).
Jelenlegi karitász önkéntesek névsora: Alexi Erzsike, Kerékgyártóné Zalka Cili, Csirszka János, Kovácsné Katika, Kissné
Etelka, Tóth Sándorné Éva, Boros Anita, Hámori Gergely, Konrád Ági, Landesz Rita, Szalayné Sinkó Hilda, Szalay József,
Szaszkó JÁnosná Vali, Tóthné Regdon Judit és Varga Éva
Köszönöm az Önkéntesek odaadó munkáját! Külön köszönet
Valinak, Erzsikének, Etának és Cilinek egész éves segítségért!
A 2019-es évhez sok erőt, egészséget és a jó Isten áldását kívánom munkátokhoz! Varga Éva plébánia, karitász csoportvezető

IDÉN MÁR NÉGY ZARÁNDOKVONAT INDUL
– Kerekesszékesek is utazhatnak Csíksomlyóra
Idén nyolcadszor indul útjára Csíksomlyóra a Boldogasszony-,
valamint a lengyelországi Częstochowába a Fekete Madonnazarándokvonat. Fővédnökök Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.
Még mindig újdonságnak számít a második alkalommal induló
međugorjei zarándokvonat, mely szeptember közepén robog
Bosznia-Hercegovinába. A 2019-es esztendő rendkívüli eseménye, hogy június 1-jén Ferenc pápa ellátogat Csíksomlyóra. Ekkor zarándokvonat indul a pápai szentmisére. Ez a különvonat
kifejezetten erre a régóta várt apostoli útra szerveződik. Így
idén már négy zarándokvonat indul a Misszió Tours Utazási
Iroda és a MÁV-START Zrt. együttműködése keretében.
Veres András püspök kifejtette: a vonatos zarándoklatok során
végig imádságos, elmélkedő a hangulat. Lehetőség van szentgyónásra is; kiváló lehetőség arra, hogy közösségben készüljünk fel arra, hogy a búcsún kegyelmekben és lelkiekben is gazdagodjunk, közelebb kerüljünk Istenhez és embertársainkhoz. A
püspöki kar elnöke örömét fejezte ki, hogy a Szentatya látogatására plusz zarándokvonat indul, még akkor is, ha pünkösd és a
pápalátogatás ilyen közel esik egymáshoz.
Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója közölte: a lengyelországi Częstochowába tartó Fekete Madonna- és a međugorjei zarándokvonat Budapestről indul.
A pápai szentmisére is indítanak zarándokvonatot: Szombathelyről, Budapestről és Miskolcról indulnak majd vonatrészek;
lehetőség lesz a Csorna–Győr–Komárom–Tatabánya, a Budapest–Szolnok–Püspökladány és a Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen vonalon is felszállni erre a vonatra, mely Püspökladánynál
egyesül egységes szerelvénnyé. A zarándokvonat a visszaúton a
kiindulási állomásokra visszaviszi a zarándokokat. Várják azokat is, akik a Felvidékről vagy Kárpátaljáról csatlakoznának e
zarándoklathoz.
E zarándokvonat, mellyel több mint 800 fő tud majd utazni,
korán reggel érkezik Csíkszeredába.
Bodnár Dániel/Magyar Kurír

JEGYES
Azt szokták mondani, ne nézzünk hátra, csak a mának éljünk és
tekintsünk előre! Ez jól hangzik, csak épp nem igaz. Időnként
hátra is kell nézni, megvizsgálni a múltat, mi volt jó, mi volt
rossz, vagy elhibázott lépés.
Az ilyen visszatekintésnek lehet kellemes vagy épp kellemetlen
hatása is ránk nézve. Lehet, hogy fájdalommal jár és hajlamosak vagyunk a fájdalmat elkerülni.
Pedig sokszor szükség van a sebek újbóli feltépéséhez ahhoz,
hogy elinduljon a gyógyulás! Az orvos is először kitisztítja a sebet, mielőtt bekötözi ez az bizony általában fájdalmas.
Valami ilyesmit tapasztaltam meg én magam is, amikor Tóni
atya elhívott a fiatal jegyeseink közé, hogy beszéljünk nekik
magunkról, a házasságunkról. Örültem a meghívásnak, sőt megtiszteltetésnek is éreztem, ugyanakkor nagy felelősségnek is
gondoltam. Mit tudok felmutatni a házasságunkból? Mit mondhatnék nekik útravalóul?
Imádság, kis játék majd rövid bemutatkozások után következett
a számomra nehezebb rész. Sok évtized távlatából visszanézve
próbáltunk emlékezni a megismerkedésünkre, az esküvő szervezés részleteire a házasságunk első évére. Milyen nehézségek,
problémák adódtak, hogy oldottuk meg azokat? Szóval sok
minden. Magam is meglepődtem, mi minden volt az életünkben, amit már egyikünk elfelejtett, a másikunk emlékezett rá.
Nagy kihívás volt számomra, hogy azt mondjam el, ami valóban tanulságul szolgálhat a fiatalok számára. (Igaz, mielőtt odamentem kértem a Szentlélek tanácsát ehhez.)
Visszatérve a sebkötözéshez, amire hazaértünk akkor kezdett el
hatni bennem mindaz, ami elhangzott (vagy csak gondolat maradt). Sok gondolat, érzés, miértek és hogyan-ok, régi "képek",
emlékek. Bizony voltak szép és jó emlékek és olyanok is, amelyek még most is gondolkodóba ejtettek.
Ilyenkor óhatatlanul megszólal egy belső hang is, a lelkiismeret
szava, ami biztos fájdalmat okoz az embernek.
Visszahallottam azokat a szavaimat is amiket tanácsként elmondtam a fiataloknak. Bizony be kellett ismernem magamnak,
hogy még van miben fejlődnünk nekünk is.
Jó volt látni a boldogságukat, megtapasztalni a fiatalos kíváncsiságot, várakozásukat, a jövőbe vetett bizalmat és szívből kívánom nekik, hogy igazán hosszú és boldog éveket, évtizedeket
éljenek meg közösen. Számomra is tanulságos volt ez az alkalom. Köszönöm.
Landesz Rita

Ps: Lehet jelentkezni az új jegyeskurzusra! Most
akciósan! Ketten fizetnek és egyet kapnak!

