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Hét ünnepe: SZT. PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
A  vatikáni Szent Péter-bazilika főapszisának oltára fölött  egy
ősi pápai trónszéket tisztel a hagyomány, melyet Gianlorenzo
Bernini bronz ereklyetartóba foglalt. Előtte 2 bronzangyal, fö-
lötte 2 angyal tartja a pápai  tiarát és a  kulcsokat. Kétoldalt 4
egyházatya  (Szent Ambrus,  Ágoston,  Atanáz  és  Aranyszájú
Szent János) bronz szobrai. Az építmény 1658-66-ban készült,
Giovanni Artusi öntötte. Az ereklyetartóban lévő, fából faragott
trónszéket 18 elefántcsontlemez burkolja, domborműveik a gö-
rög-római mitológia szörnyetegeit és Herkules erőpróbáit idé-
zik, stílusuk a 4. századi alexandriai művésziskolára utal. Bizo-
nyítottnak tekintik, hogy a trónszék Nagy Konstantin császáré
volt, aki pogány korában különösen tisztelte Herkulest. A laterá-
ni palotában állt, és a császár ajándékaként a palotával együtt
kerülhetett I. Szilveszter pápa birtokába.

MEGLEPETÉS SZÍNHÁZ - III. 26. (k) 17.30 a plébánián!
A bibliodráma fejlődése során kapcsolatba került a színházzal,
vagyis azzal a formával, ami a bibliodráma gyakorlatában egy-
általán nem létezik: tudni illik egy csoportülésen mindenki játé-
kos, a színházban pedig vannak színészek és vannak nézők. A
bibliai színházban a színészek bevallottan a közönségnek játsza-
nak, egy bibliai történetet feldolgozó szövegkönyvet adnak elő.
A mi színházunk különbözik ettől. A bibliai rögtönzések színhá-
za - a Meglepetés Színház, mint interaktív színház - azt tűzte ki
célul, hogy a nézők kérései alapján jelenítse meg a bibliai szö-
vegeket az improvizáció módszerével. 
Bármilyen  módszerrel,  technikával  közelítünk  is  a  Bibliához,
biztosak lehetünk abban, hogy nem várt találkozásban, megle-
petésben lesz részünk. Erre utal színházunk neve is. A bibliai
rögtönzés lényege, hogy a színre kerülő történet, karakter, érzés
az előadás azon percében születik meg, amikor azt a nézők kö-
zül valaki kéri. Célunk, hogy a rögtönzés „itt és most” módsze-
rével, nézőink bevonása, teremtő, együtt gondolkodó részvétele
által élményszerűen eljussunk – közönség és játszók egyaránt -
a Biblia mélységeihez és életté tudjon válni bennünk.

FONTOS KIVÉTEL AZ 1%-OS FELAJÁNLÁSOKNÁL
Egyházak javára tett 1%-os rendelkezés automatikusan él.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívta a figyelmet, hogy 2018
óta mindaddig figyelembe veszi az egyházak javára korábban
tett 1%-os szja felajánlást, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal
nem jelöl meg egy másik kedvezményezettet, vagy korábbi nyi-
latkozatát vissza nem vonja. Az automatizmus a civil kedvez-
ményezettek és a költségvetési előirányzat számára tett felaján-
lásoknál nem működik, javukra minden évben rendelkezni kell.
Az egyházak esetében május 20-ig, egy alkalommal van lehető-
ség  arra,  hogy  az  adózó  2018-ban  tett  rendelkezése  helyett
újabb technikai számos kedvezményezettet jelöljön meg, vagy
nyilatkozatát visszavonja. Ha valaki nem kíván élni a több évre
szóló nyilatkozat jelentette könnyítéssel, akár minden évben be-
nyújthatja a bevett egyházra szóló nyilatkozatot.
Aki tavaly tett nyilatkozatát idén nem kívánja módosítani, üre-
sen kell hagynia a nyilatkozati lapon a kedvezményezett techni-
kai száma, neve mezőket, ha pedig módosítani akarja, fel kell
tüntetnie az új kedvezményezett technikai számát a megfelelő
mezőben.
Aki tavalyi nyilatkozatát idén visszavonná, mivel most nem kí-
ván technikai számos bevett egyházra nyilatkozni, korábbi nyi-
latkozatát visszavonhatja a nyilatkozati lapon is.
A tavalyi  rendelkezés  visszavonása  után  idén  már  nem lehet
megjelölni másik egyházat.

Az szja  1+1% felajánlási  rendszerének alaptézise  továbbra is
az, hogy egy felajánlási időszakban, kedvezményezetti szférán-
ként (civil szféra, technikai számos szféra) csak egy-egy nyilat-
kozat nyújtható be. Ezt a szabályt kell alkalmazni a módosítás
lehetőségére is, tehát módosítani is csak évente egy alkalommal
lehet a korábbi rendelkező évben érvényes bevett egyházi nyi-
latkozatot - írja az adóhatóság.

432. PÁZMÁNY PÉTER CSERKÉSZ CSAPAT
2018 rengeteg kihívást, sikert, élményt és programot tartoga-
tott csapatunk számára. Egyik legnagyobb sikerünk a őszi to-
borzás volt,  amely során az előző évekhez képest sokszoros
jelentkezés és csatlakozás történt csapatunkban.
Év közben hétről  hétre  találkoztak cserkészeink őrsi  keretek
között, ahol igyekeztünk minél jobban odafigyelni arra, hogy a
cserkészet  szellemisége  és sajátosságai  minél  jobban megje-
lenjenek  nevelői  munkánk  során.  A kevésbé  rendszeres,  de
havi jelleggel jelen levő programjaink során az elmúlt években
arra próbáltunk nagy hangsúlyt fektetni,  hogy az előző évek
tapasztalatait  felhasználva  minél  változatosabb  programokat
szervezzünk. A cserkész évünket megkoronázó nyári táborok
különös hangsúlyt kaptak éves munkánk során. Mind a kiseb-
bek szervezett 5 napos tanyázás, mind a nagyobbaknak szóló
10 napos nomád jellegű tábor kiemelkedően jól sikerült, sike-
rült minden rendelkezésre álló körülményből a lehető legtöb-
bet kihoznunk. Itt fontosnak tartom kiemelni, hogy a kiscser-
kész  táborunk már  több  éve  a  133.  Szent  György Cserkész
Csapattal közös szervezésben valósult meg. Ezt az együttmű-
ködést reméljük a jövőben is folytatni.
Csapatunk  háttéregyesületének,  a  Pázmány  Péter  Ifjúsági
egyesületének segítségével több rászoruló cserkész táborozá-
sát és év közbeni programjait tudtuk támogatni, amelyet rész-
ben pályázati  források  bevonása,  részben  pedig  a  felajánlott
1% adományok  tettek  lehetővé.  Több,  már  nem aktív  cser-
készvezető komoly munkájának hála egyesületünk évről évre
megbízhatóbb pénzügyi hátteret tud biztosítani csapatunk mű-
ködéséhez, felszereléseink és csapatotthonunk folyamatos fej-
lesztéséhez.  Természetesen  mindez  nem jöhetne  létre  ottho-
nunk, a plébánia és Tóni atya folyamatos lelki és anyagi támo-
gatása nélkül. Minden támogatást ezúton is köszönünk.
A következő évben is kiemelten fogunk foglalkozni a tagszám
növelésével, a nevelési programunkkal, az igényes és színvo-
nalas programok szervezésével, csapatunk felszereléseinek bő-
vítésével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk csapatunkba.
Jó Munkát!                       Formanek Dénes csapatparancsnok,

parancs      nok@432.hu      ,   www.432.hu

BESZÁMOLÓ AZ OLI NAPOKRÓL
Most  zajlott  Egerben az Országos  Lelkipásztori  Napok. Tóni
atyát kérdezték Kossuth rádió Tanúim lesztek műsorában (II.5.)
- Mi az, amit adni tud egy ilyen három nap?
- Számomra mindig az együtt gondolkodást, hogy épül az egy-
ház, és épp azt, ami a legfontosabb, ami a hangsúlyos, ami épp
foglalkoztatja. Most a keresztből fakadó élet volt a mottó: „ha
búzaszem nem hull a földbe” (János evangéliumából).
Az első nap, hétfőn, Gáspár István atya tartott előadást a szen-
vedés teológiai hátteréről. Végig vette a szenteken, a prófétá-
kon, a szentíráson keresztül a szenvedés milyen értelmet nyert.
Jó volt hallani, hogy legtöbbször felvetődik ekkor „Uram miért
történik ez velem?” Inkább az a kérdés, hogyan tudom az éle-
tem részévé tenni, hogyan tudom jó értelemben átfogalmazni,
átkeretezni. 
Beszélt arról is, hogy találjam meg a hozzáállást a szenvedés-
hez. Maga a személy, a misztérium az iskola . Fontos a felisme-
résben, hogy a pusztában ott van az Úr. A hegyi beszéd kapcsán
mondta, hogy az Krisztus önarcképe, önértelmezése. Egy angol
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kifejezést, az  unlearning-et tanította, amely azt jelenti újra ta-
nulás. A szenvedést újra kell tanulnom. Ahogy szüleink és so-
kan meghalnak,  és saját életünkben is kérdés, mit  kezdünk a
magunk szenvedésével. Szóval az unlearning kibontása annak,
hogy egyre közelebb kerül hozzánk az, amit távol tartunk ma-
gunktól, még ha nem is találkozunk vele, személyes életünkben
hogyan tudunk erre válaszolni.
- Azt mondják, hogy a jó pap holtig tanul. Ezek szerint szenve-
désünkből is lehet tanulni, nem csak könyvekből?
- Mindenképp. Felvetődött bennem, hogy mi is készülődünk a
nagyböjtre és akkor nálunk is lesz triduum. A szenvedés témát
fogom felvetni az előadónak, mert legtöbbször idős testvéreink
vannak a templomban és az ő személyes életükben a szenvedés
ott van. A nagyhétre készülve a Szenthárom nap liturgiáját, és
ezt a témát fogom felvetni, hogy erről mondjon nekünk valamit.
- Antal atya a józsefvárosi Plébánia plébánosa, ahol nagyon sok
a hajléktalan. 
- Minden vasárnap délután 3-kor van a fedélnélküli mise. Azon
kívül is több szegénnyel találkozunk, olyanokkal, akikkel kap-
csolatban nagy kérdőjel van bennünk is. De azt hiszem, hogy
ezen alkalmak gondolatmenete beindít bennünket. Ezért is jók
ezek az összejövetelek, mert magam is keresem ilyenkor a kér-
dőjeleket, de a legaktuálisabbat, amiért szólni kéne.
Persze mindig vannak kiscsoportos összejövetelek, s magam is
csoportvezetőként vagyok itt jelen. E napokon találkozunk kár-
pátaljai, felvidéki, erdélyi és Magyarországról érkezett testvére-
inkkel. Olyan érdekes, hogy egymást hallgatjuk, hasonló prob-
lémák, kérdések vetődnek föl. Jó volt hallani, hogy akár papok
vagy akár hívek szempontjából is kérdés, mi a szenvedés értel-
me, hogy mennyire mélyen érint ez bennünket. A megosztásból
éreztem, hogy a téma felvetése aktuális volt.
- Már megszólalt a csengő a közös imádsághoz, mert gondolom
a közös imádság is nagyon fontos.
- A napokat a liturgia átszövi. A szentmise, a zsolozsma, a közös
éneklés, a szentségimádás együtt válik teljessé.  Volt egy kép,
amit Gáspár István atya mutatott be. Amikor a jó Istennel, Jé-
zussal találkozunk, akkor a szenvedés problémáját magunkhoz
szorítjuk. Persze Ő szeretné elvenni tőlünk, szeretne átölelni, de
mi nem engedjük azt, mert ha engednénk, akkor máris kiesne a
kezünkből a szenvedés, amit annyira magunkhoz szorítunk!


