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JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA
Könyörögjünk. - Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésün-
ket. Áldd meg szentséges és hatalmas jobboddal e járműveket,
amelyeket a te nevedben megáldunk. Állítsd kegyesen őrizetük-
re szent angyalodat; és dicsőséges vértanúdnak, szent Kristóf-
nak közbenjárására mindazoknak, akik ezeken utaznak, nyújtsd
gondviselő  oltalmadat minden veszéllyel  szemben.  Adj nekik
mindenkor szerencsés megérkezést. Mutasd meg szolgáidnak az
üdvösség útját, hogy kegyelmeddel támogatva eljussanak egy-
kor  a  földi  élet  mulandó  változandóságai  és  vándorlása  után
örök céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

A hét szentje: SZENT MÁRTA
Szent Mártára, Mária és Lázár nővérére, a háziasszonyok, csalá-
dok,  özvegyek,  hitoktatók,  vendéglősök,  pincérnők,  szállodá-
sok, szobrászok védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknap-
ján, július 29-én.
Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és
a testvérekről. Az első találkozást, amikor Jézus Márta házában
járt, Szent Lukács beszéli el. Jézus tanítványai kíséretében úton
volt, és betértek Betániába, ahol egy Márta nevű asszony befo-
gadta őket a házába. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához, és
hallgatta szavait. Márta sürgött-forgott, és végezte a háziasszo-
nyi  teendőket.  Egyszer  csak  megállt,  és  így  méltatlankodott:
„Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül
szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem!” Az Úr azonban
így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok
minden nyugtalanít,  de csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta, nem is veszti el soha.” (vö. Lk 10,38–42)
A két nővérben az Egyház a lelki élet két alaptípusát látja: Már-
ta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben el-
merülő, kontemplatív életforma megtestesítője. 
A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéli-
umban, Jézus egyik legnagyobb csodája:  Lázár feltámasztása.
Szent János mondja el evangéliuma 11. fejezetében ezt az utol-
só, legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan
bizonyította Jézus küldetését és Messiás voltát. A csodát legin-
kább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra.
A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk a test-
vérekkel,  közvetlenül  húsvét  előtt.  Ismét  János  evangélista
mondja el, hogy hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment,
ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát ren-
deztek, és a vacsorára a három testvér is hivatalos volt: „Márta
felszolgált és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett
egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus
lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával.” (Jn
12,2–3)
A család későbbi sorsa a legendákban maradt ránk. Eszerint az
ősegyház elleni üldözésben (Kr.u. 40 körül) az egész keresztény
közösséget,  melynek  Márta  háza  adott  otthont,  elfogták.  Na-
gyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, ha-
nem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kor-
mánylapát nélküli hajón a tengerre bocsátották őket. A csoport
tagja volt Mária Magdolna is. A hajó nem süllyedt el, hanem a
keleti hagyomány szerint Ciprusnál, a nyugati hagyomány sze-
rint  Gallia  partjainál  szárazföldet  ért.  Kikötöttek,  és  hirdetni
kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett
Aix városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta,
Mária pedig remeteként élt még harminc esztendeig. Mária tör-
ténete megegyezik Mária Magdolna történetével.
Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én.
A 13. század végén a római naptárba is áttették. A liturgikus

megemlékezés Máriára nem terjed ki, mivel alakja egybemosó-
dott Mária Magdolnáéval.
Szent Mártát háziasszonyként ábrázolják, oltalmát kérték hirte-
len halál, vérfolyás és pestis ellen.

Magyar Kurír

KEDVES TESTVÉREK!
Szeretném  a  Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszus  kap-
csán 2 területre irányítani figyelmüket:
1. Előregisztráció az elsőáldozásra (2020.09.13., Puskás Fe-
renc Stadion) FOLYAMATOSAN
Kérjük a segítségüket, hogy regisztrálják plébániájukat és tölt-
sék föl az elsőáldozók adatait.
Regisztráció: https://elsoaldozas.iec2020.hu/#/
Amennyiben már regisztráltak, kérem, nézzék meg, hogy a felü-
leten megjelennek-e a jelentkezők adatai.
2. ForrásPont (2019.09.21, BOK Csarnok)
Idén is lesz ForrásPont - nagyon vonzó vendégekkel és prog-
rammal. Szeretettel várjuk a rendezvényre a 15 és 30 év közötti
fiatalokat.   Érdemes  mielőbb  jelentkezni!
Jelentkezés: https://forraspont.iec2020.hu/#/  
Segítő együttműködésüket előre is nagyon szépen köszönöm!
Kérdés/kérés esetén bátran keressenek az alábbi elérhetősége-
ken. Szeretettel üdvözlöm Önöket: 

Dörnyei Kristóf NEK asszisztens
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
nek@esztergomi-ersekseg.hu +36 20 215 9470 
iec2020.hu   facebook.com/nek2020

A KARITÁSZ CSOPORTUNK FELHÍVÁSA!
Jólelkű emberek anyagi segítségére lenne szükségünk egy idős
néni közös-költség hátraléka rendezésére.
A pici rokkant nyugdíjából nehezen tudja kigazdálkodni a ma-
gas rezsi költségeit, ezért minden apró felajánlás a néninek nagy
segítséget jelentene.
Adományokat a Józsefvárosi Szent József Plébánia irodájában
hivatali órákban lehet befizetni az alábbiak szerint:
2019. augusztus 2-ig vagy 2019. augusztus 25-től
Hétfőn és szerdán: 8.00-12.00 vagy 14.00-16.00 között
Pénteken: 8.00-14.00 között
A néni jogai betartásával egyéb információt személyesen az iro-
dában kapnak. Isten áldja jóságukat!
Eseti vagy állandó megbízással utalható a következő szám-
laszámra! Józsefvárosi Szent József Plébánia
CIB: számlaszám: 10701379-68585167-51100005
Közlemény: B. L. Ferencné részére lakhatás megtartásra –
Karitász

LEGYÜNK MINDIG KÉSZ-EK
Ezúton nagy szeretettel köszöntöm a harmincéves KÉSZ-t (Ke-
resztény Értelmiségi Szövetség). Isten áldását kérem, hogy még
sok évig fennmaradjon!
Az első plébánosi helyemen, - Esztergomban -, alakult ki egy
olyan kapcsolat a KÉSZ helyi közösségével, melyben felismer-
tem, milyen jó  hogy vannak, és  mennyire  tudják gazdagítani
egy plébánia és egy város életét. Hegedűs András személyében
ez tovább erősödött.
A KÉSZ jelentőségét pedig Kárpátalján láttam meg leginkább,
amikor Beregszászban Jakab Nóra vezetésével létrejött és azóta
is egy megtartó erő az ottani közösség számára.
Józsefvárosban  Galgóczy  Gábor  vezetésével  egy  lelkiekben
gazdag KÉSZ csoportot találtam, melyet Péchy Mária vezet to-
vább mind a mai napig. Hála Istennek értük!
És miért lettem a tagja? Mert magyarságtudatban, hitben meg-
tartó erőt láttam meg benne.
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S milyen kapcsolat, emlék fűz hozzá? Valóban sok. Esztergom,
Beregszász és most Józsefváros. Úgy érzem, hogy „ahová lépek
ott KÉSZ terem”.
Legyünk mindig KÉSZ-ek arra, hogy tudjunk válaszolni Isten
meghívó szeretetére igennel.                

 Michels Antal plébános

A HITOKTATÁSRÓL TÁVLATOKBAN
Hálát adok Istennek, hogy szabadon hitoktathatunk, és a diákok
akár az iskolában is járhatnak kateketikai órákra. Nekem még a
szüleimmel együtt bujkálnunk kellett.  Misére is csak távolibb
településekre mertünk elmenni.
A rendszerváltás után nagy lehetőségek nyíltak. Pár évre rá már
hitoktattam a Fazekasban. Erősen meg kellett küzdeni minden
egyes diákért, akik a külön órák tengerében mégis vállalták a
hittanórára járást, ami délutánonként vagy a gimnazistáknak 0.
órában tartottam. Amikor 14 év után abbahagytam, kb 100 diá-
kunk volt 1-12. évfolyamban, amiből legalább 20 nagy gimna-
zistaként járt. Egyéb egyházi szolgálatom és más plébánián való
tanításom után visszahívott Tóni atya. Most négy éve tanítok
újra  a  Fazekasban  csakhogy  mostmár  órarend  keretén  belül.
Valamennyi könnyebbséget hozott, hogy keretben történik a ta-
nítás,  csakhogy  mostmár  a  45  perc  szorításába  vagyunk  be-
ágyazva, egy tantágy lett a többi között, ráadásul a legutolsó a
ranglistán az erlölcstannal együtt. (Ezt az egyik igazgatóhelyet-
tes megjegyzésemre meg is erősítette.) Mostmár osztályoznunk
kell, ami erősíti a tantágy szemléleletet a diákokban. A régi ösz-
szekacsintás a folyosón összefutva erősen megkopott, kevesebb

a bűvölete, hogy valaki hittanra jár.  Számos tanár mérges azért,
hogy itt  vagyunk, mert a teremgond, órarend elrendezés még
kacifántosabb. A hitoktató nem tagja a tantestületnek, megtartja
az órákat  az iskola  szempontjából,  és  ennyi.  Olyan mint  egy
idegen test.
Ráadásul a plébániákon lévő ifjúsági hittancsoportok száma  is
drasztilikus csökkent. Igaz,  hogy most több diákunk van az is-
kolában, kb másfél szerese a fakultatív hittannak.  Átlagban egy
osztályból 7-en járnak. Nekik nem kellett áldozatot hozni, hogy
hittanra járhassanak. Bár többségében nagyon szeretik a hittant,
csak egy szűk kör vállalja a 0. óra lehetőségét. Mintegy 5 fő.
Természetesen sokféle módon próbálunk tanúságot tenni az is-
kola dolgozói felé. Tanítványaim idén is keresztelkedtek ketten,
hasonlóan a fakultatív hittanos időkhöz. Most is meg kell vív-
nunk a harcot minden egyes gyermekért. Nagy segítség lenne,
hogy minden egyes hittancsoportért imádkoznának a plébánia
hívei, mert az imának nagy ereje van. A hitoktatás továbbra is
lehetőség, a diákokon kívül a szülőket is megszólíthassuk.
Annak a hitoktatásnak van reménybeli folytatása, ha a szülők is
hisznek Jézusban, és gyakorolják a hitüket. Bár a szülők elérhe-
tőségét  különböző csatornákon próbáljuk megszerezni,  a  szü-
lőkkel  való  kommunikáció  miatt,  ők  nehezen  meghívhatók,
mert szinte mindenki nagyon távol lakik. Mégis ez az út, ami-
nek az irányában fontos elmozdulnunk ahhoz, hogy megmarad-
jon valamennyire a  magvetés.
Amint írtam, a hívek imái nagyon sokat számtanak, hogy egyre
több lelket megszólítsunk és Jézus felé vezethessünk.

Köszönettel: Bartha Angéla SSS


