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ÚJRAÉPÍTVE – KETTŐS ÜNNEP JÓZSEFVÁROSBAN 
Szent Józsefnek, Mária jegyesének ünnepnapja előtti vasárna-
pon, ill. abból az alkalomból, hogy 220 éves lett a templomunk
17-én Erdő Péter bíboros, prímás ünnepi szentmisét mutatott be.
A mise elején a plébános köszöntötte a főpásztort, valamint a
kerület polgármesterét, Sára Botondot, illetve két helyettesét; a
zenei  szolgálatot  végző Bárdos Kórus tagjait,  és  mindazokat,
akik eljöttek az ünnepi misére. A plébános hozzátette: különös
öröm a mai nap, hiszen a templom renoválása is kezdetét veszi.
Kiemelte az önkormányzattal kialakult gyümölcsöző együttmű-
ködést, mely a 220 éves templom felújításában is megnyilvánul.
Köszöntőjében a bíboros hangsúlyozta, Szent József nem csu-
pán  az  Egyház  védőszentje,  hanem minden  nagyobb  munka,
építkezés megkezdésekor is az ő pártfogását szoktuk kérni, hi-
szen ő az, aki a földi dolgok tekintetében a Szent Család gond-
viselője volt. Hozzátette: kérjük tehát ma is segítségét, de nem
csupán ennek a plébániának, templomnak a megújulásáért, ha-
nem azért a missziós munkáért is, amelyet egyházmegyénk el-
kezdett az Eucharisztikus Kongresszusra való készület gyanánt.
A főpásztor egy nagysikerű lelkipásztori könyvet ajánlott a je-
lenlévők figyelmébe, melyet már hasonlóképp javasolt a papok-
nak, sőt az összes egyházközség világi  vezetőjének is.  Címe:
Újraépítve. Erdő Péter bíboros kiemelte: nem csak a külső felté-
teleket, hanem a lelkünket, magatartásunkat, az egész közösségi
életünket újra kell építeni. A plébánia missziós közösség – kül-
detésünk van a körülöttünk lévő világgal  szemben. Olyannak
kell lennünk, hogy felkeltsük mások figyelmét, meg kell hív-
nunk őket. Ha pedig idejönnek a templomba, a plébániai közös-
ségbe, akkor olyan élménnyel kell találkozniuk, amely megra-
gadja őket, arra biztatja mindannyiukat, hogy itt maradjanak, il-
leszkedjenek  be  a  közösségbe.  Mindehhez  tehát  kérjük  idén
Szent József segítségét, pártfogását és a Szentlélek világosságát
– mondta köszöntője végén Erdő Péter bíboros.
Homíliájában arról szólt a főpásztor, hogy Isten sokféle kegye-
lemmel  ajándékozza  meg  Egyházát,  az  emberiséget,  melyek
egy-egy szent  életében  különleges  hangsúllyal  jelennek meg.
Vannak segítő, védelmező, gondoskodó, oltalmazó szentek is. 
A bíboros Szent Józsefnek 3 fontos belső tulajdonságát emelte
ki:  tisztaságát,  alázatosságát  és  a  szemlélődést,  elmélkedést.
Utóbbinál hangsúlyozta: milyen nagyszerű lehetett szemlélnie a
felnövekvő Jézust, akiről az evangélium szerint kinyilatkozta-
tást kapott, vagyis tudta, hogy a gyermek különleges személy.
A bíboros beszélt arról is, hogy Szent Józsefet külső cselekede-
teiben is követnünk kell. Igent mondott Isten akaratára, és vál-
lalta, hogy feleségül veszi Máriát – ez bátorságról, bizalomról
és az egy életre szóló felelősség vállalásáról tanúskodik. De Jó-
zsef éber és gondoskodó is volt, hiszen az álmában kapott fi-
gyelmeztetés után azonnal elindult Egyiptomba. Homíliája vé-
gén  Erdő  Péter  bíboros  hangsúlyozta:  kövessük  Szent  József
példáját, kérjük segítségét és tetteinkben bátran kövessük őt.
A befejezés előtt a plébános – aki egykor az elismerés kezdemé-
nyezője, alapítója volt – átadta a Szent József-díjat, melyet min-
den évben az egyházközség egy-egy kiemelkedő munkát végző
tagjának adományoznak. Idén Péchy Mária, az Országos Szé-
chenyi Kör elnöke kapta az elismerést, akit másodszor válasz-
tottak meg a KÉSZ Józsefvárosi Csoport vezetőjének, s szorgal-
mas munkájának is köszönhetően ez az egyik legszilárdabb cso-
portja  az  egyházközségnek.  A  plébános  hozzátette:  Péchy
Máriához bármikor, bárki fordulhat segítségért, áldozatos mun-
kájára  mindig  lehet  számítani.  A Szent  József-díjat  ebben az
esztendőben Erdő Péter bíboros kezéből vehette át a díjazott. A

pápai és a magyar Himnusz eléneklésében, ill. a szentmise zenei
szolgálatában a Bárdos Kórus vett részt.    

Bókay László / MK

KEDVES MISSZIÓS KÜLDÖTTEK!
Ép testben, ép lélek jelszóval hívunk közösségépítő futásunkra.
A NEK egy csapattal részt venne a Vivicittán. Ez a futóverseny
2019. április 13-án és 14-én lesz Budapesten. A NEK-es futókat
elsősorban az április 13-i, szombati 7 km-es távra várjuk.
A nevezést  sajnos  nem  tudjuk  átvállalni  tőletek,  de  NEK-es
technikai pólókat szívesen adunk, hogy futás közben is hirdet-
hessük a Kongresszust. Aki ezután nevez, kérjük, hogy a csa-
patnévhez írja be, hogy IEC2020. 120 db felnőtt pólót tudunk
NEKtek kiosztani (gyermek méretű pólót sajnos nem - a gyer-
mekeket  lufikkal  várjuk).  Hozhattok  magatokkal  családtagot,
közösségetekből, plébániátokról futókat.
Kérünk, küldjétek el a futók nevezésekor kapott e-mailt, a futó
nevét,  plébániájának,  közösségének  nevét,  pólóméretét.
Ha ti magatok nem értek rá, vagy nem szerettek futni, de van a
plébániátokról,  közösségetekből  futó,  aki  szívesen  viselne
NEK-es pólót, nekik is adunk szívesen, a fentebb leírt informá-
ciók birtokában. A pólóigénylést a  kepzes@iec2020.hu e-mail
címre írjátok meg. Természetesen lehet a Vivicitta más verse-
nyein is indulni (10 km, félmaraton), ők is kaphatnak pólót.
És hogy miért tesszük mindezt? Egyrészt a közösségben való
mozgás öröméért. Másrészt pedig, a csapatunk tagjai által meg-
tett minden kilométert egy kiló gyümölcsre váltunk, amit fel-
ajánlunk valamelyik (egy vagy több) gyermekotthon vagy idő-
sotthon  javára.  Gyertek,  fussatok  velünk,  vigyünk  még  egy
plusz lendületet a NEK szervezésébe!

NEK Titkárság

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2019 MÁRCIUSÁBAN (II.)
Isten  népén  belül  a  keresztény  házastársak  sajátos  kegyelmi
ajándékokat kapnak. A házasság szentsége közvetíti a házasélet-
hez szükséges kegyelmeket, föltételezve, hogy a felek nem állí-
tanak akadályt a kegyelem útjába. E kegyelmek forrása Krisz-
tus, aki „velük marad” a házasság nehéz perceiben is, amikor
„esteledik”, és erőt ad nekik, hogy egymást természetfölötti, ne-
mes és termékeny szeretettel szeressék, hogy segítsék egymást a
házaséletben, a gyermekek elfogadásában és nevelésében. E ke-
gyelmek üdvszerzővé  emelik  a  férfi  és  a  nő  kapcsolatát.  Az
ilyen házasság Krisztus és Egyház szeretetkapcsolatát jelképezi.
A szentségi jel a megkeresztelt férfi és nő házassági szándéká-
nak kölcsönös kifejezése; a szentség kegyelmi tartalma a felek
halálig tartó egymás iránti szeretete. A házassági kötelék így ha-
sonlít ahhoz az eltörölhetetlen jegyhez, mely benne van a ke-
resztségben, a bérmálásban és az egyházi rendben is. Már a ke-
resztség eltölti a hívők életét szentségi jelleggel, és ezt a további
szentségek részletezik az élet  szükségleteinek megfelelően.  A
házasság éppen a szeretet vonalán adja meg a szorosabb beol-
tást a megváltás misztériumába. A felek az odaadó, áldozatos
szeretetben válnak Krisztushoz hasonlóvá, de ezt a kegyelmet
tudatosítani kell és életté kell váltani. A szentségi jelleget nem
úgy kell érteni, hogy az valami ráadás a házassági kapcsolathoz,
hanem maga a házassági kötelék válik szentséggé akkor, amikor
szándékukat kölcsönösen kifejezik.
Ez az életszövetség a természet  rendjén is nyugszik. Mivel a
férfi  és a nő egész személyes odaadásáról  van szó,  amelyből
utódok is származnak, azért kell, hogy a házassági szándék föl-
tétlen és végérvényes legyen. A házasság értelme a felek köl-
csönös kiegészítésében, tökéletesítésében és egységében talál-
ható meg (vö. Ter 2,18 és Ef 5,21–33), ugyanakkor túlmutat a
felek kapcsolatán, mert megvan a kifelé mutató cél is, a gyer-
mekek nemzése és ezzel a család, a társadalom, az Egyház szol-
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gálata. Ez a cél a férfi és a nő egységéből, életközösségéből kö-
vetkezik. A gyermek vállalásával Isten teremtő tevékenységé-
ben részesednek, s így életközösségük be van állítva a teremtés
és az üdvrend nagy összefüggésébe. A gyermek a házasság lé-
nyegéből fakad, de azért a házasságnak ott is megvan az értel-
me, ahol az magtalan. Életközösségük akkor is a kölcsönös tö-
kéletességet szolgálja, s akkor is tanúi lehetnek Isten szereteté-
nek  a  világban.  Ha  valaki  tudatosan  kizárja  házasságából  a
gyermekáldást, akkor a szándék fogyatékossága érvénytelenné
teszi a házasságot. A II. vatikáni zsinat is a felek kölcsönös egy-
más iránti szeretetét nyilvánítja a házasság életadó elemének, s
ugyanakkor a gyermekre való irányulását is hangoztatja.  Egy
férfinak és egy nőnek az életközössége az élet egész tartamára
vonatkozik. Bár az ember törékeny és állhatatlan, a szándékát
meg is változtathatja, de a házasság természetének és követel-
ményének csak a teljes és végleges önátadás felel meg. A szent-
ségi házasság Krisztus és Egyház örök kapcsolatának jelképe.
Az egység és a hűség, a házasság e két nélkülözhetetlen és lé-
nyegi értéke nemcsak a jövendőbeli házastársak megfelelő okta-
tását teszi szükségessé, hanem az Egyház, különösen a püspö-
kök és a papok lelkipásztori tevékenységét is, a családok kíséré-
sét alakulásuk és fejlődésük különböző szakaszaiban. A házas-
sághoz hármas felkészítésre van szükség: távoli, közeli és folya-
matos felkészítésre. Jó, ha ez utóbbi komolyan és strukturálisan
átfogja a házastársi élet különböző szakaszait, gondos képzés-
sel, amely nem csak a világi életben is fontos természetes isme-
retekre és készségekre irányul, hanem a természetfeletti, örök
igazságokra és javakra, hogy növelje a házastársakban a hivatá-
sukkal járó természetfeletti értékek,kötelezettségek tudatosságát
Hogy tudjátok támogatni plébániátokon a házasságra való tá-
voli,s közeli felkészítést és a házasságok folyamatos kísérését?
A keresztény házasságok és értékek propagálását ellenző szak-
értő felszólalására egy másik delegátus válaszul elmondta: vég-
zett egy kis magánkutatást arról, hogy mi a környezetében élő
családok közül azok titka, akik derűsek, jó kapcsolatban vannak
mindenkivel, dolgosak és termékenyek és láthatólag megelége-
dettek. Arra a megállapításra jutott, hogy ezekben a családok-
ban a házaspár a közöttük felmerülő nézetkülönbségeket soha
nem veszekedéssel oldja fel, hanem kölcsönösen egymás javát
keresve, mindenben tudatosan törekszenek az egységre. Ebből
már szinte következik, hogy esetükben a hűtlenség fel sem me-
rül. Egység és hűség – a keresztény házasság két nélkülözhetet-
len és lényegi értéke. A szekularizálódott  társadalomban egy-
ségben és hűségben élő házaspárok életükkel, példájukkal egy-
szerre propagálják a keresztény házasságot és értékeit. Ha őket
támogatjuk, a keresztény házasságeszményt hirdetjük. 
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