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RAJTUNK MÚLIK!
Az Európai Parlament tagjainak választása kapcsán a Keresz-
tény Értelmiségiek  Szövetsége felhívja  a  választópolgárok  fi-
gyelmét a szavazás fontosságára, és egyben szempontokat kíván
adni a jó döntéshez. 
Az európai alapértékek védelme, a haza és gyermekeink jövője,
a biztonság és a növekedés garantálása érdekében annak a poli-
tikai erőnek a támogatását javasoljuk, amely

1. megerősíti a kereszténység és a keresztény kultúra szere-
pét értékvesztett  és devalválódott  társadalmunkban, ezzel
megakadályozza a keresztény identitás elvesztését;
2. védi az állampolgárok biztonságát, tradicionális közös-
ségekben gyökerező fejlődését, garantálni tudja a fenntart-
ható gazdasági növekedést összeurópai keretek között is;
3. kiáll az alapító atyák által megfogalmazott Európa-gon-
dolat értékei, a keresztény gyökerekből sarjadó szabadság-
jogok védelme és hatékony képviselete mellett;
4. képviseli a teljes Kárpát-medencei magyarságot az euró-
pai közösségen belül; 
5. elősegíti a szociális ügyek, a foglalkoztatás, a fogyasztó-
védelem, az oktatás és a kultúra terén a nemzeti érdekek
hatékony megjelenítését európai szinten;
6. támogatja és védi a hagyományos családmodellt;
7. szem előtt tartja az innováció, a környezet- és teremtés-
védelem ügyét, és ezek minél hatékonyabb, közös megva-
lósítását szorgalmazza;
8. segíti az otthonukból elüldözötteket és az üldözések okát
helyben  orvosolja,  a  gazdasági  bevándorlást  megállítja,
arra globális megoldásokat dolgoz ki.

Napjaink globális kihívásai közepette erős, szervezett össze-
fogásra van szükség, ezért minden választópolgárt arra buz-
dítunk, hogy május 26-án vegyen részt az EP-választáson, és
döntsön felelősen a keresztény Európa jövőjéről.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége

GYŰJTÉS A TEMPLOMUNK ORGONÁJÁRA
Templomunk orgonáját a Rieger testvérek budapesti fióküzeme
építette 1895-ben. A korabeli írások szerint “az orgona kiváló
mű, mely imponáló erejével és elbájoló gyöngédségével egy-
aránt  ragadja el  a hallgatókat". Azonban az 1960-as és  70-es
években történt átépítések óta a hangszer állapota folyamatosan
romlik,  orgonakoncertekre évek óta alkalmatlan, megbízhatat-
lansága pedig már liturgiában betöltött szerepét is veszélyezteti.
A kritikus helyzetben fordulópontot jelentett, amikor 2017-ben
a  Józsefvárosi  Élő  Kövek  Alapítvány  kézbe  vette  az  orgona
ügyét. Azóta elkészült az orgona műszaki felmérése és a felújí-
tás tervdokumentációja, melynek elsődleges célkitűzése az ere-
deti  állapot  rekonstrukciója,  valamint  stílushű  bővítése.  
Ennek finanszírozására gyűjtést rendeztünk több ízben a plébá-
niai farsangi bálokon, valamint interaktív orgonabemutatók ke-
retében  hoztuk  közel  a  hangszerek  királynőjét  a  hívekhez.  
Következő lépésként a június 1-2-i miséken az orgona javára
gyűjtünk, valamint a közeljövőben jótékonysági hangversenyt is
tervezünk.  
Amennyiben  közreműködik  orgonánk  megújításában,  neve
megjelenhet a támogatók névsorában, valamint Öné lehet egy
orgonasíp! A részletekről a templom bejáratánál elhelyezett szó-
rólapokon olvashat. Emellett céges adományként jelentős adó-
kedvezményt is igénybe vehet. Ezzel kapcsolatban a  harmath  -
denes@gmail.com e-mail  címen kérhet  tájékoztatást  Harmath
Dénes  kántortól,  a  projekt  vezetőjétől.  
Amennyiben akár anyagilag, akár a kampány terjesztésével tá-
mogatja a felújítást, hozzájárul ahhoz, hogy a 2020-as Eucha-

risztikus Kongresszuson újra megszólalhasson a Rieger-féle ro-
mantikus hangzás! Minden adományt köszönettel fogadunk!

IDÉN IS VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános
Titkársága az Eucharisztia ünnepéhez, úrnapjához kapcso-
lódva június 22-re világméretű szentségimádást hirdet, hogy
együtt  dicsőítsük  az  Oltáriszentségben  jelen  lévő  Jézust
szerte a világon. A NEK titkársága felhívását olvashatják.
A szentségimádási  lánchoz  tavaly 6 kontinens  45 országának
900 helyszínén  több tízezer  ember  csatlakozott.  Az  idei  ese-
ményre a Corpus Domini honlapon keresztül lehet jelentkezni.
Az  eseményhez  Erdő  Péter  bíboros,  prímás,  esztergom-
budapesti érsek írt köszöntőt: „Amikor Jézus Krisztus feltáma-
dása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világ-
ra,  hogy  hirdessék  az  örömhírt.  Megígérte,  hogy  velük  lesz
»minden nap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, ke-
gyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucha-
risztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén
kívül is imádattal veszünk körül. Idén Magyarországon úrnapját
június 23-án, vasárnap ünnepeljük. Előtte szombaton ismét kö-
zös, világméretű szentségimádást tartunk. Vegyünk részt ezen a
közös imádáson minél többen, kapcsolódjunk be egyházközsé-
günkkel,  közösségeinkkel  együtt!  Legyen  ez  a  világméretű
szentségimádás a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át
újra Isten megújító szeretetét!”
Jézus a megéhezett tömeg láttán ezt mondja tanítványainak: „Ti
adjatok nekik enni!” A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra készülve erre hív minket  Jézus.  Enni
adni az éhezőknek, de észrevenni azokat is, akiknek a lelke éhe-
zik a szeretetre, Istenre.
Téged is hívunk, hogy június 22-én, úrnapja szombatján a világ
minden részén imádkozzunk együtt egy órát az Oltáriszentség-
ben jelen lévő Jézus Krisztus előtt, aki önmagát adta értünk. A
te odaadott egy órányi imáddal is enyhíted mások lelki éhségét!
Kérünk, segíts a szentségimádás megszervezésében a plébániá-
don, közösségedben, és  jelentkezz a corpusdomini.iec2020.hu
oldalon, vagy csatlakozz ugyanitt egy helyszínhez. Sokan sokat
tehetünk másokért!
Bátran adjátok tovább az esemény hírét hazai és külföldön élő
ismerőseiteknek, barátaitoknak is. A Corpus Domini honlapon
lehetőség van német, angol, spanyol, francia, olasz, lengyel és
portugál nyelven is regisztrálni. A szentségimádásról szóló vi-
deó is elérhető több nyelven a NEK YouTube-csatornáján.
1. Keress! Keress olyan helyet a Corpus Domini honlap térké-
pén, ahol már van szentségimádás!
2. Szervezz! Ha nincs a környékeden szentségimádási lehető-
ség, akkor a helyi templomban, iskola- vagy kórházkápolnában,
szerzetesi közösségben szervezz a helyi plébánossal, templom-
igazgatóval, szerzetesi elöljáróval egyeztetve szentségimádást.
3. Légy kreatív! Imádkozhattok a Oltáriszentség előtt csendben,
elmélkedve, hagyományosan, énekelve, dicsőítve, gyerekekkel,
fiatalokkal,  családokkal,  idősekkel.  Bevonhatsz  zenészeket,
imacsoportokat,  rózsafüzér-társulatokat,  közösségeket,  iskolá-
kat és mindenkit, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Urával.
4. Jelentkezz! Fontos, hogy minden résztvevő jelentkezzen! Ve-
letek együtt az egész világon teljes lesz az ima „lefedettség”.
5.  Maradjunk  kapcsolatban!  Lehetőséged  van  feliratkozni  a
NEK 2020 hírlevélre, aminek segítségével folyamatosan tájéko-
zódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as budapesti eucharisztikus
kongresszus előkészítése, és első kézből értesülhetsz a progra-
mokról, bekapcsolódási lehetőségekről.            NEK Titkárság
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DIÓSGYŐRI KIRÁNDULÁS
Május 11-én egynapos kirándulásra ment KÉSZ csoportunk
Diósgyőrbe. Esős napok után nagy izgalommal és örömmel
vettük, hogy kellemes, napsütéses, igazi kiránduló idő volt.
A felújított diósgyőri vár átadására 2014-ben került sor.  A mű-
emlékvédelemnek az volt a célja, hogy a vár minél többet el-
áruljon a történelméről, azokról az uralkodókról, eseményekről,
emberi sorsokról, amelyek falaihoz kötődnek. Korhű berende-
zési tárgyak, jelmezes animátorok, történelmi játékok, hagyo-
mányőrző programok és modern eszközök segítik a vár történe-
tének megismerését.
A diósgyőri vár Nagy Lajos és Mátyás király idején élte fényko-
rát, amely nem védvár, hanem vadászkastély volt. Lajos király
halála  után  Diósgyőr  a  királynék  javadalma  volt.  A mohácsi
csatavesztésig  (1526)  hat  királyné  -  köztük  Mátyás  felesége,
Beatrix - jegyajándékba kapott vidéki rezidenciájaként szolgált.
Tárlatvezetés  keretében,  amelyet  nagyon  érdekesen  és  szóra-
koztatóan tartott fiatal vezetőnk, Francesco, bejártuk a vár eme-
leti termeit, hallhattunk a történelem várhoz kötődő eseményei-
ről, láthattuk a szép bútorokat és szőnyegeket. Utána magunk
néztük meg a gyógynövényes termet, fémműves termet, a pin-
cében lévő kiállítást és a vár történetét bemutató filmet.
Hazafelé felkerestük a diósgyőri római katolikus templomot és
a Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébániát.
A kirándulást Péchy Mari szervezte, és ahogy a korábbiak is, ez
is nagyon jól sikerült, mindnyájan köszönjük fáradozásait. VÁ

BESZÁMOLÓ 
a KÉSZ Józsefvárosi Csoportja 13-án (h) tartott összejöve-
teléről,  amelyen Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa vegyész „Génje-
ink és a XXI. századi környezet” címmel tartott előadást.
Az előadás Földünk jelenlegi  állapotáról,  az  ide vezető tevé-
kenységekről és arról szólt, milyen szemlélet- és gyakorlatvál-
tozásra  van  szükség  ahhoz,  hogy  a  kék  Bolygónak  nevezett
Föld a jövő generációk számára is élhető maradjon.
A levegőben folyamatosan nő a CO2 mennyisége, az emberiség
40%-a szennyezett levegőt szív. Újabb ártalmat jelentenek a le-
vegőben megjelent antibiotikum rezisztencia gének és az elekt-
roszmog. A vizet  ugyancsak szennyezi a CO2,  a belekerült sze-
mét, műanyag, a mezőgazdasági vegyszerek, gyógyszermaradé-
kok, ipari szennyeződés,  ólom, arzén.  Földünk harmadik leg-
fontosabb eleme a  talaj is egyre gyengébb minőségű a mono-
kultúrás termesztés, a nehéz gépek és a vegyszerek nagy tömeg-
ben való használata miatt. A mezőgazdasági tevékenység nega-
tív  változásai  miatt  táplálékunk  tápanyagértéke  csökkent,
„vegyszerkoktél” kerül a szervezetünkbe.
A veszélyes tendencia megfordításához szemléletváltozásra van
szükség, elsősorban a gazdasági és politikai vezetőknél, hogy
rövidtávú  haszon érdekében ne veszélyeztessék  az emberiség
jövőjét. Az egyes embereknek lehetőleg bioélelmet kellene fo-
gyasztani, aminek a tápértéke nagyobb, és előállítása nem terhe-
li a környezetet.
A nyári szünet előtt ez volt az utolsó közös programunk, ősszel
találkozunk újra. Vermes Ágota
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