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„MIUTÁN MINDNYÁJAN ETTEK ÉS JÓLLAKTAK”
Mikor van vége egy ünnepnek? S hogyan zárjuk le méltóan?
Úrnapja a húsvéti ciklus méltó lezárása. Mintegy arra hívja fel a
figyelmet, hogy mi az, ami maradandó az ünnepi ciklusból, sőt
egész évben elkísér majd bennünket! Az az Oltáriszentség az,
az eucharisztia. Az 52. eucharisztikus világkongresszus előtt ennek tudatosítása különös lelki gyümölccsel jár.
Pedig az egész oly egyszerűen kezdődött! Az emberek egyszerűen éhesek voltak egy hosszú nap után. És akkoriban nem kísérték őket perecárusok, mint a zarándokhelyeken manapság…
A tanítványok viszont úgy érezték, hogy a prédikációval befejezésével véget ért az ő küldetésük. Mentek volna, hogy kis közösségben költsék el szerény vacsorájukat, ha egyáltalán gondoltak rá előzőleg. A tömeg ellátása nem az ő gondjuk, gondolták. Kissé aggódtak, hogy Jézus esetleg belefelejtkezik a sok
gyógyításba, és megfeledkezik arról, hogy kenyérrel is él az
ember. Az apostol is. Jézus azonban nem tekintette befejezettnek az ünnepet. Egy felejthetetlen ráadást szánt a népnek. És a
tanítványoknak leckét adott fel. Az ő dolguk volt, hogy a nagy
ünnepség rendezetten zajoljon le. És lám, az egyszerű ékeztetés
felejthetetlen ünneppé alakul át. Nem tömegünneppé! Jézus
nem véletlenül ülteti le a népet ötvenesével. Ez volt a nép számára az optimális létszám, hogy mindnyájan bensőséges részvevői lehessenek a lakomának, nem perifériára szorult bámészkodók. Ám, hogy mégis tudatosítsa, hogy valójában mily sokan
is voltak, azt, hogy nincs határa a közösségnek, azt a maradék
étel megszámoltatásával biztosította a végén. Tizenkét kosárnyi
maradt. Elég Izrael mind a tizenkét törzsének. Vagy a tizenkét
hónapra a következő „Úrnapig”.
Kiss Ulrich SJ
ÚRNAPJA
A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja
az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel
folytatódik a liturgia.
A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok
(†1088) tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott.
Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta.
Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magánkinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna ágostonrendi szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele,
hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön külön
ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év múlva
mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában.
IV. Orbán pápa (1261–64) csak akkor rendelte el az ünnepet,
amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy
pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A
véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak
1312-ben készült el. Ennek ellenére A népi jámborság és a liturgia direktóriuma című instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is nehéz században hihetetlen erőforrást jelentett ezen kiemelkedő ünnep.
Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is.
Magyar Kurír
A hét ünnepe: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK
Simon Péter testvérével Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé. Kősziklaként ő lett az apostolok

feje. Antióchia, majd Róma püspöke lett. Pál a damaszkuszi
úton találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével Jézus
örömhírét hirdette. A népek apostolává vált. Mindketten a Néró
féle üldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált Rómában.
JÖVŐ VASÁRNAP LESZ PÉTERFILLÉR GYŰJTÉS!
Latinul „Denarius Sancti Petri” néven ismert, amelyet a katolikus hívők a római pápa támogatására gyűjtenek. A gyűjtés a 8.
szd-ban Angliában kezdődött, III. Gergely pápa idején; kezdetben csak az angolok, később a dán, svéd és norvég egyházak is
kötelezően fizették. Az adományozás egészen VIII. Henrik uralkodásáig kötelező jellegű volt.
1870 és 1929 között a Szentszéknek ez volt az egyedüli bevételi
forrása, miután az olasz állam megfosztotta a pápaságot a hagyományos bevételeitől. Miután a lateráni egyezmény rendelkezései értelmében az olasz állam kárpótlást fizetett az elkobzott
egyházi vagyonért, a Szentszék pénzügyei rendeződtek, így azóta a péterfillérekből befolyó pénzt a pápa karitatív célokra fordítja. 2006-ban az így befolyt összeg 102 millió dollár volt, ebből a magyarországi adományok 42,3 millió forintot tettek ki.
Magyarországon a gyűjtés 1953-tól XII. Piusz pápa engedélyével szünetelt, mivel egyrészt a forint nem volt konvertibilis,
másrészt az akkori jogszabályok értelmében az összegyűjtött
pénzt nem lehetett volna külföldre továbbítani. 1994-től a magyarországi gyűjtés ismét folytatódik, a június 29-ét, azaz PéterPál napját követő vasárnap adományait küldik el.
TERJESZTÉSI MUNKATÁRSAT KERESNEK
A Magyar Kurír, az Új Ember katolikus hetilap és Adoremus kiadója terjesztési-pénzügyi munkatárs munkakörbe állást hirdet.
A Budapesten történő munkavégzés (napi 8 órában) kapcsolattartás a már meglévő ügyfelekkel; az előfizetői nyilvántartás készítése és naprakész szinten tartása, illetve egyéb kapcsolódó
adminisztratív feladatok. Számlák kiállítása (programból) az
előfizetők részére. Elvárások: legalább középfokú végzettség,
magabiztos szó-, és írásbeli kommunikáció, precizitás, monotónia tűrés, felhasználói szintű számítógép ismeret. Előnyt jelent:
pénzügyi-adminisztratív területen szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott önéletrajzokat és motivációs leveleket
2019. június 28., péntek éjfélig várjuk az allas@hcbc.hu e-mail
címre (kérjük a tárgy rovatba írja be: álláshirdetés)

INFORMÁLIS TÁJÉKOZTATÓ
Szeretnénk tájékoztatni az érintett atyákat, plébániákat, közösségeket az esztergomi Boldog Ceferino Roma Misszió – Kvázi
Plébánia építéséről, működési tevékenységéről, célkitűzéseiről.
Plébániánk az egész egyházmegye területére kiterjedő tevékenységgel rendelkezik, melynek keretében missziójával az
egyházmegyénk cigány közösségek életét kívánja segíteni,
atyák és közösségvezetők munkáját támogatni, illetve hagyományőrzés és identitást erősítő munkálkodásával az egyének
önazonosságának megőrzését kívánja támogatni.
Az esztergomi plébánia épület felújítása a vége felé közeledik.
Ennek eredményeként egy teljesen megújult és átalakult épület
egység jön létre. Augusztus végétől az épület lelkigyakorlatos
lehetőséggel-, szálláshelyekkel-, tréning és előadótermekkel-,
konyha- és ebédlő helyiségekkel fog rendelkezni. Ezek mellett
itt kap helyet a Püspökkari Konferencia fenntartásában működő
Boldog Ceferino Intézet, amely országosan szervez oktatási és
cigánypasztorációs tevékenységeket. A plébánia munkáját segíti
az irodai helyiségeink és a vendég atyák számára elérhető papi
lakószoba. E mellett az - épület egyik részébe - EKIF fenntartásában kerül át és fog működni (Családi bölcsöde formában) az
óvoda előtti gyermekek számára elérhető Baba-mama klub.
Plébániánk személyes kapcsolatokat ápol cigány közösségekkel, akik igénylik és folyamatosan részt vesznek a plébániánk

programjaiban és egyházias tevékenységében. Ennek volt szép
példája a pünkösdhétfői találkozás bíboros atyával Máriaremetén. Bíboros örömmel és hosszan időzött közöttünk, és iránymutatásokat fogalmazott meg cigányközösségeink számára.
Céltevékenységeink az építkezés ideje alatt folyamatosan zajlanak, mint Esztergomban, mint az egyházmegye területe számára. Ezeket a visszaköltözésünk után is szeretnénk megtartani,
fejleszteni. Így a cigány tánccsoportunk működése és fellépései
tekintetében, mint missziós szerepvállalásban. Várhatóan a helyi közösségek vezetőinek, közösségi csoportok számára képzési és önazonosságot segítő programok fognak indulni, ének és
zenei ”képzés” szerű foglalkozások, cigány tehetség felismerését segítő programok is fognak indulni. Ezeket, kiegészítik a tanúságtevő közösségi alkalmaink egyházmegye szerte. Törvényi
kötelezettségek változása és szigorítások miatt tanoda jellegő
programot nem tudunk már működtetni viszont önazonosság segítő műhelyprogram indul család, gyermek és ifjúság szintjén.
Plébániánk forrásközpontként kíván működni, mely forrás mindenki számára elérhető. Igyekszünk, hogy forrásaink elosztása
ne egy-egy szűk csoport számára legyen előnyt adó lehetőség,
hanem széles terítésben fedje le egyházmegyei közösségeinknek szóló munkái.
Kérem a tisztelt atyákat, cigánycsoportok képviselőit, érintetteket, hogy bátran keressenek meg engem bekapcsolódási szándékaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal.
Várom megtisztelő érdeklődésüket, jelentkezésüket!
Őszinte tisztelettel és Isten áldásával:
Michels Antal,
Főegyházmegye cigánypasztorációs referense,
Boldog Ceferino Roma Misszió Kvázi-Plébánia kormányzója

TÖMÉNY SZÉPSÉG
Éltemnek egy meglepő pontjához érkeztem, amikor kétszer is
járhattam Csíksomlyóban.
Az első volt a pápalátogatás, amit igen vártam. Talán csalódtam
volna, ha Szentatya törődöttségét, fáradtságát néztem volna.
Tanításában a hadi kórház kép volt az első, ami megfogott.
Nagyon tudtam azonosulni evvel. A világ, melyben néha a
háborúság zaja feszít szét, benne a kegyhely, de az Egyház
maga is hadikórház, ahol embereket, lelkeket ment.
A másik, hogy aki a szeretetért kockázatot vállal, Istenben meg
nem csalódtatik. Túllépni mái magunkon, kényelmén, s kicsit
többet, erőfeszítést vállalni egymásért, lehet az út, ami valódi.
A harmadik a kiengesztelődésről szólt.
A pápai útnak Őmaga a hozadéka, mert Szentatya még nem járt
Csíksomlyóban. S talán az, hogy még ilyen szép tájat, mint Erdélyt nem látott, jelzi, hogy meglepetés volt számára is.
Ami a búcsút illeti ott a legnagyobb ajándék számomra az emberek áradata. Ameddig a szem ellátott, s azon túl az erdőben is
nagyon sokan együtt ünnepeltünk.
A második a tájak gazdagsága, mely engem is lenyűgözött.
Vissza kell ide térni!
S persze a harmadik, a székelyek hite, kitartása, keménysége. A
Bocskai ezt még ki is emeli!
Jókötésű legények, akik a nehézségben még inkább megszilárdulnak. Van itt még feladat! - gondolják sokan.
Csíksomlyótól Csíksomlyóig utazva vonaton a Jóisten vendégei
voltunk. Köszönöm Uram!
Michels Antal a.
.

