JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2019. június 9.

ROMAPASZTORÁCIÓS LELKIGYAKORLAT
Lelkivezetők: Székely János szombathelyi megyéspüspök
és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita
Helyszín: Szombathely, Brenner János Kollégium
Időpont: 2019. augusztus 9-11.
„Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” (Jn 13, 14-15)
Szeretettel hívunk Titeket és minden veletek a
cigánypasztorációban szolgálatot végző testvérünket a Szombathelyen tartandó lelkigyakorlatra 2019. augusztus 9-11. között
(augusztus 10. szombat munkanap).
Lelkigyakorlatunk célja, hogy mi, akik roma testvéreinkért tevékenykedünk, kicsit megálljunk, elidőzzünk a Forrás mellett,
megújuljunk hitünkben és megerősödjünk küldetéstudatunkban,
hogy ezáltal még hatékonyabban tudjuk szeretettel szolgálni
Krisztust roma testvéreinkben.
A részvételi szándékot július 20-ig jelezzétek a romalelkigyakorlat@gmail.com e-mail címen.
A program péntek 17:00 órától vasárnap 14 00-ig tart. Az utazást mindenkinek egyénileg kell megoldania. Kérjük, hogy az
egyének vagy csoportok összefogással segítsék egymást, olyan
módon, hogy a területileg egymáshoz közel lévők „tele autókkal” érkezzenek. Amennyiben helyet keresel, vagy autódban helyet tudsz kínálni, jelezd a részvételi szándékkal együtt a fenti
email címre és mi segítünk a tele autók megszervezésében!
A szállás és étkezés költsége: 7 000 Ft. Ez már egy kedvezményes összeg, ezért kérjük, hogy aki teheti, járuljon hozzá és támogassa a lelkigyakorlatot.
A jelentkezés a 7000 forint befizetésével válik érvényessé, melyet kérünk augusztus 1-jéig megküldeni a Szombathelyi Egyházmegye OTP Bank Nyrt. 11747006-22894126 bankszámlaszámára.
A közleményben kérjük feltüntetni: Roma lelkigyak. 08.09. + a
résztvevő neve. Csoportos befizetés esetén a csoportvezető
neve. A programtervet és a lelkigyakorlattal kapcsolatos további
információkat emailben küldjük el a későbbiek során! További
infóért hívd Csuporné Zsófiát a 06-20/288-99-26-os számon.
Ps: Esztergomban a roma missziós központ épül, amely augusztus végére lesz átadva. Utána indul majd a családi napközis
óvoda. Mellette a régiós karitasz központ már elkészült, melyet
Ferenczi Éva vezet. Hála Istennek, hogy ez is megújult, mert így
a tanítás és a szeretet cselekedet is együtt tud működni!
A TEMPLOM FELÚJÍTÁSRÓL
A 2019 márciusában elindult templom külső helyreállítási munkálatok kitűnő ütemben haladnak. Májusban a teljes állványzat
felépült a templom falai sé tornyai körül. Ez lehetővé teszi a kiviteli és restaurátori tervek pontosítását, mivel minden apró
részlet testközelből figyelhető meg. Az építész-műszaki munkálatok mellett - melyek a homlokzat rétegrendjeire, villámhárítókra vonatkoznak - kő. fém- és farestaurátori munkarészek keretében újulnak meg a kődíszek, szobrok, fém díszek és nyílászárók. A műemlékhivatal elé terjesztették a pontosított dokumentációkat, melyek jóváhagyására várnak a restaurátori munkák. Eközben zajlik a homlokzati fedővakolat- és festékrétegek
kaparása és a restaurálandó kőelemek homokszórásos tisztítása.
Bizonyosan nagyobb felületeken szükséges majd a vakolatok
leverése és újravakolása a várthoz képest. Az egész templomra
vonatkozóan elmondható, hogy az északi oldal időjárás miatti
terheltsége nagyságrendekben fejezhető ki, közel duplája itt az
erodálódásnak a mértéke.

Az állványról elvégzett kutatások értékelése és a tervezett beavatkozásokhoz képest szükséges többletek és a pontos eljárások, anyaghasználat meghatározása a következő hetekben zajlik
majd a beruházó és a tervezők, a műemlékhatóság, valamint a
plébánia között. Addig is folytatódnak a tisztítási-kaparási munkálatok, valamint a monszunszerű esőzések elvonulásával a tető
ácsmunkái és a palafedés cseréje is kezdetüket vehetik.
Tisztelettel:
Most Balázs ügyvezető, mérnök-közgazdász
/Esztergom-Budapesti Érsekség megbízása keretében eljárva/

AZ EMBERHALÁSZ SZEMINÁRIUM BEMUTATÁSA
„Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” (Iz7,9)
Hálát adunk a jó Istennek, hogy félévente tarthatjuk meg ezt az
Emberhalász Szemináriumot. Egy olyan 10 estés képzés, mely
azoknak a katolikusoknak nyújt segítséget, akik a környezetünkben élőket szeretnék meghívni Jézushoz. A keresztények
közel 76%-a személyes kapcsolatokon keresztül tér meg. Nemegyszer tétovák vagyunk, ha kérdeznek, vagy ateisták, ezoterikusok vesznek körül.
Tudatosan evangelizáló katolikusokra van szükség. Ehhez
nyújt segítséget ez a képzés, ami három szinten érinti a résztvevőket: spirituális (imák), elméleti (tanítás), gyakorlati (kiscsoportos feldolgozás, közös feladatok, életbeli szituációk).
Témái: A kerügma elmélyítése azaz a Hitvallásunk és gyakorlati tanítások: Isten-képek, önismeret, emberség az evangelizációban (inkultúráció), kérügma és katekézis, érzések és evangelizáció, közbenjáró ima, a Szentlélektől kapott karizmák, szellemi
harc, ezoterikus veszély, nyitott közösségek.
Kiknek: Olyan katolikusoknak, akik élő kapcsolatban állnak
Jézussal, az Egyházzal, akik meghívást kaptak az
evangelizációra.
Feltétel: Építünk a katolikus missziós szolgálatokra, mozgalmakra, iskolákra, amelyek megtérésre vezetik a hívőket.
Feltétel, hogy a résztvevőink előzőleg már végezzenek náluk
valamilyen lelkigyakorlatot, kurzust, szemináriumot.
Otthoni faladatok: A résztvevőknek a hét minden napjára
adunk egy igét, hogy imádkozzanak rajta. Heti feladatokat is
kapnak: imádkozni a környezetükben élőkért, legyenek kezdeményezők. Illetve pár oldalas jegyzetet, ami kiegészíti a tanítást
Felelős csoport: A szemináriumot mindig többen tartjuk. A tanító mellett fontos a koordinátor, a dicsőítésvezető, a csoportvezető, a technikai felelős és a szituációvezető. Ők olyan testvérek, akik korábban elvégezték a szemináriumot, és maguk is
evangelizálnak.
A szeminárium után: A közel 4 havonta tartandó utótalálkozón
újabb tanításokban mélyülünk el, és evangelizációs helyzeteinket beszéljük meg.
Eljövendő programjaink:
2019. őszi bp-i szeminárium: okt. 2-december 11.
2020 tavaszi bp-i szeminárium: február 19-április 29.
Utótalálkozók: 2019. június 5., szeptember 18., 2020. január
22. Szent József Plébánia.
Elérhetőségeink:
http://fb.me/ehszem, és varosmisszio2020@gmail.com
Bízunk benne, hogy szolgálatunk által növekszik köztünk és
bennünk Isten országa! A szeminárium létrehívója:
Bartha Angéla SSS
MÁRIABESNYŐN JÁRTUNK
Május 21-én, a segítő Szűz Mária ünnepe előtt pár nappal nyugdíjasklubnak tagjaival Máriabesnyőre zarándokoltunk Laci -, és
Tóni atya vezetésével.
Laci atya sok évvel ezelőtt Besnyőn volt házfőnök és plébános,
így a hely történetét az ő nagyszerű előadásából ismerhettük
meg. Máriabesnyő és környéke Grassalkovich Antal herceg tulajdona volt, aki 1759-ben ide terveztette családi nyughelyét és
egy Lorettoi kápolnát.

Az építkezés során egy XIII. sz-i premontrei kolostor romjai
alatt a kőműves mester talált egy csontból faragott kb. 11 cm-es
Mária szobrocskát, amit a herceg ezüst szekrénykébe helyeztetett, és az ő és felesége esküvői ékszereivel díszíttetett. Ez a
kegyszobor látható a templom főoltárán. A hely gondozását
Grassalkovich Antal a kapucinus atyákra bízta, akikkel hozatott
egy fekete cédrusfából faragott Mária szobrot, a Lorettoi kegyszobor másolatát. Ez található a főoltár mögötti kápolnában.
Később a kápolnát templommá bővítették és a kolostor is megépült. Az altemplomban nyugszanak a Grassalkovich család
tagjai. Az altemplomban felújítási munkálatok Laci atya plébánossága alatt zajlottak, nevét a kijáratnál emléktáblán is megörökítették. A templom előtti téren Szent II. János Pál szobra fogadja a látogatókat.
Besnyő a XVIII. sz. óta zarándokhely, számos imameghallgatás,
csodás gyógyulás történt az itt fohászkodók környezetében. Kis
csoportunk legnagyobb lelki élménye a szentmise volt, amit
Laci -, és Tóni atyák mutattak be. Jézus minden embert testvérének fogadott, ezért az ő anyja, Mária a mi égi édesanyánk.
Hozzá fohászkodtunk segítségét kérve hazánkért, családjainkért, a keresztényekért.
Köszönjük az atyáknak a vezetést és megköszönve a jó Istennek
a szép napot, hálatelt szívvel érkeztünk haza. Alexi Erzsébet

Erhart Kaestner: MIRE VALÓ A CSÖND?
A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek.
Megkérdezték tőle: - Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban?
A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet mert egy
ciszternából, az esõvíz összegyűjtésére szolgáló mély kútból.
Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben odaszólt a látogatóknak:
- Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok?
Az emberek kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak
beletekinteni a mély kútba: - Nem látunk semmit - mondták.
A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem mertek:
- Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok?
A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s felkiáltottak: - Saját arcunkat látjuk a kútban!
- Bizony, amíg zavartam a vizet - mondta a remete -, nem láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban megismeritek önmagatokat. A látogatók megértették a remete tanítását.

