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ISKOLATÁSKÁK MEGÁLDÁSA
Hirdetések előtt iskolás gyerekeket táskástul kihívjuk oltár elé!

Kedves  Iskolás  Gyerekek!  Az  iskolatáskátok  a  mindennapi
munkátokat, tanulásotokat jelképezi. Amikor a táskáitokat meg-
áldjuk, azzal  a mennyei Atya segítségét  kérjük a mindennapi
munkátokhoz, tanulásotokhoz. - Szerető mennyi Atyánk! A Te
oltalmazó kezeidbe ajánljuk ezeket a gyermekeket. Légy min-
dig velük a sikereikben és a kudarcaikban, az örömeikben és a
fájdalmaikban! - Áldd meg ┼ ezeket a táskákat és azok hordo-
zóit! Szentlelked világítsa meg a szívüket, hogy az év folyamán
gyarapodjanak  hitben,  szeretetben,  ismeretben  és  bölcsesség-
ben!  Krisztus a mi Urunk által ! - Ámen

JELENTKEZZ ÖNKÉNTESNEK 
a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra!
Önkénteskedem, tehát vagyok – elindult az önkéntesek regiszt-
rációja  az  52.  Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszusra
(NEK).
Nagy rendezvény elképzelhetetlen rendezők, önkéntesek nélkül.
Így lesz ez 2020-ban is, amikor a katolikus világ kiemelkedő
eseményét látja vendégül Budapest!
Önkénteskedni jó! Miért?
Mert kettő az egyben: lelki sportolás és lelki wellness!
Maslow, az Maslow. Piramisának számos lépcsőjét megmász-
szuk, egyes fokokon más-más tartózkodási idővel. Ez alatt testi
és lelki kiképzést, de egyben töltődést is kapunk.
Mert közösséghez tartozhatunk!
Új embereket  ismerhetünk meg, és a közösen átélt  élmények
formálják leginkább a hosszabb távú kötődéseinket.
Mert  kiléphetünk a komfortzónánkból!  Ez divatosan hangzik,
de szükség van rá.
Emiatt változunk, formálódunk, és egyre inkább életre való sze-
mélyiséggé válunk.
Mert tanulhatunk új dolgokat!
Hogyan beszélgessünk idegenekkel, hogyan dolgozzunk team-
ben, hogyan használjunk élőben idegen nyelvet, hogyan lássunk
át pakolásokat, hogyan éljünk túl egy napnyi hőséget…
És mert valós hatással lehetünk a világra!
Jól hangzik, nem? Gyakran azonnali választ kapunk. Látjuk az
eredményt, legyen szó akár egy gyermek mosolyáról, egy tiszta
sátorról, elkészült szendvicsekről, vagy egy berendezett terep-
ről.
Hassunk, alkossunk, gyarapítsunk, és a NEK fényre derül!
Ide  kattintva  https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg regiszt-
rálhatsz, és további információkhoz juthatsz!

Magyar Kurír

KEDVES ATYÁK!
Élesítettük az elsőáldozásra való jelentkezés felületét, ahova fo-
lyamatosan tudjátok feltölteni a jelentkezők adatait:

https://elsoaldozas.iec2020.hu/
Eredetileg úgy hirdettük, hogy május 20-ig kérjük a plébániá-
kon leadni a jelentkezéseket, és június 10-ig kértük a plébániá-
kat, hogy a püspökségre küldjék tovább a jelentkezőket, de egy-
szerűsítettük az eljárást.
Ez azt jelenti, hogy ha a fenti linken regisztráljátok plébániáto-
kat és feltöltitek az általatok kitöltött excel fájlt, azt már a püs-
pökség és mi is látjuk, így nem kell a jelentkezéseket külön a
püspökségre is megküldeni.
Köszönjük, ha hamar külditek a létszámokat, de folyamatosan
tudtok rajta változtatni, adatot módosítani, hozzáadni neveket.
Még egy dolog, ha a körülbelüli létszámot tudjátok, de a neve-
ket még nem, akkor a már ismert, konkrét jelentkezőketvigyé-

tek fel a regisztrációs rendszerbe, és az elsoaldozas@iec2020.  -  
hu címre írjátok meg, hogy várhatóan összesen hány fő fog még
jelentkezni. Köszönjük az együttműködéseteket. Szeretettel:

Fábry Kornél és a NEK csapata
Ps: Ezért fontos plébániánkon is, hogy jelentkezzenek azok,
akik elsőáldozók szeretnének lenni!

AZ IKON TÁBORRÓL
„Magasságos, / Te tudod: nehéz ez az apaság, / Amit az én sze-
gény vállamra tettél. / Apja volnék, – és mégsem az vagyok. / Ez
a gyermek… ha szemébe tekintek, / Benne ragyognak nap, hold,
csillagok. / Anyja szemei s a Te szemeid, / Istenem, a Te szemeid
azok. (Reményik S.: József, az ács, az Istennel beszél, részlet)
Varga Tarzíciusz ikonfestő- képzőművész szakmai vezetésével,
harmadik alkalommal került megrendezésre, a mára már hagyo-
mányosnak mondható ikonfestő- lelkigyakorlatos tábor, a buda-
pesti Horváth Mihály téri Szent József Plébánián, 2019. júl. 29.
és aug. 04. között. Az egy hetes nyári kurzuson állandó jelenlét-
tel tízen festettünk (Celuskáné Csepregi Alícia, Feldhoffer Má-
ria, Kállai Rita, Magyari Judit, Pissinos Csilla, Schuszter Mar-
git, Soós Angyalka, Sziágyi Terézia, Szoták Heni, Bertha Theo-
dóra), de szinte minden nap érkeztek hozzánk egy ölelésre, be-
szélgetésre olyan kedves testvérek, akik az elmúlt években vet-
tek részt Tarzíciusz mester valamelyik tanfolyamán.
Az idei téma Szent József- és kis Jézusnak az ikonok világában
betöltött ábrázolási hagyományai és egyházi tanítása volt. Szent
Józsefre Isten azt a felelősségteljes feladatot bízta, hogy kezébe
adta Máriát és Jézust, hogy élete végéig gyámolítsa, védelmez-
ze, óvja őket.  József tökéletes bizalommal és ráhagyatkozással
mondott igent Istennek, életének egy olyan helyzetében, mely-
nek a sok megpróbáltatás közepette kimenetelét nem ismerte.
Szent  József  rendelkezett  a  szív  tisztaságával,  mert  vallásos,
jámbor, szent életű, kegyes, bátor férfi volt. Ábrázolásánál a ke-
zében lévő fehér liliom ezt szimbolizálja. Isten tervei megvaló-
sításához használni akarja az embert-, bennünket is- ezért példa-
ként álljon előttünk Szent József alakja.
Az ikon festett Szentírás. Alkotás közben ecsetvonásainkon ke-
resztül beszélgetünk Istennel és egyre közelebb is kerülünk hoz-
zá. Festünk „kívül”, ami a szemünkkel azonnal látható, és fes-
tünk „belül” is, ami csak később válik érzékelhetővé. A lecsen-
desedésben megláthatjuk lelkünk színeit, vonásait, bennük örö-
meinket és fájdalmainkat. Az imában átadjuk magunkat Isten-
nek és Ő összeköti kezünket a szívünkkel, így lesz a részekből
egy teljes egész. 
A hét folyamán nagyon sok kérdés felmerült bennünk az ikonok
ábrázolásaival, szimbólumaival, színhasználatával, szabályaival
kapcsolatban. Tarzíciusz mester kifogyhatatlan, érdekes történe-
tein keresztül vezetett be minket e különös világba, megismer-
tette velünk az ikonográfiát, a teológiai tanításokat, és az ikon-
készítés  fázisait.   A napi  munka végén  együtt  mentünk  át  a
templomba és vettünk részt a szentmisén.
Megfestett  ikonom a tizenkét  éves  gyermek Jézust  ábrázolja,
amint apja nyakában ül, és áldó kezét földi édesapja és fölénk
emeli, hív minket és bemutatja őt nekünk. Felhívja figyelmün-
ket, hogy bátran kérjük Szent József közbenjárását mindennapi
életünk alázatot és kitartást  követelő helyzeteiben, hiszen élet-
szentsége  segít  minket  abban,  hogy  bátran  támaszkodjunk  a
Mennyei Atya szeretetére és  higgyünk minden ígéretében.
A lelkigyakorlatot záró vasárnapi szentmisén az általunk festett
képek a megszentelés során váltak igazi ikonokká. Életem egy
mély, meghatározó élményével gazdagodtam és most nincs más
dolgom, mint kitenni az ikont otthonomba, örömmel feltekinte-
ni rá és rajta keresztül az engem is személyesen szerető Istenre,
aki a Szent József ikon festésén keresztül arra tanított, hogy bíz-
zak Benne. Szent József példáján keresztül próbálom majd éle-
temet átadni  mind jobban Isten akaratának és nagyobb alázattal

https://elsoaldozas.iec2020.hu/
https://freemail.hu/static/frontend/
https://freemail.hu/static/frontend/
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg


és engedelmességgel élni napról napra, ahogy ő tette. Tudom,
hogy Szent József segít ebben, közbenjár majd értem és mind-
annyiunkért, akik támogatását kérjük.      

Bertha Theodóra

20 ÉV
A Józsefvárosi  Szlovák Önkormányzat  elnöke  1999 tavaszán
azzal a kéréssel fordult az akkori plébánoshoz, Bajzáth Ferenc
atyához, hogy szeretnék ha a templomban több mint 40 év szü-
net után újból lehetnének szlovák szentmisék. Az atya a kérést
támogatta és engedélyezte, hogy minden hónap első vasárnap-
ján  lehetne  a  szentmiséket  megtartani.  Ezek  után  indultak  el
1999 szeptemberében a szlovák szentmisék.
Mi kezdettől fogva  nemcsak a fővárosban élő hívkre gondol-
tunk, mert szerettük volna a három megye területén élő Buda-
pest környéki szlovákoknak is legalább évente 1-1 alkalommal
anyanyelvi miést biztosítani. Ez sikerült! 20 év alatt 18 telepü-
lés hívei érkezte a Józsefvárosba, ahol összesen 4 atya és 4 kán-
tor teljesített szolgálatot.
A szentmisékhez időnként különböző események is kapcsolód-
tak. Így pl. 6 emléktábla leleplezése és megáldása (2 a temp-
lomban, 4 a téren ill. a térhez kapcsolódva), adventi vagy kará-

csonyi rendszeres koncertek stb. Ezen eseményekre szlovák ér-
seket, püspököket is meghívtunk.
A 20. évet augusztus 4-i misével zártuk. Erre a napra ünnepé-
lyesebb szentmisét, agapét szerveztünk és tartottunk.
Meghívtuk a két évtized leggyakoribb ill. leghűségesebb telepü-
lések (Pilisszántó,  Tardos,  Rákoskeresztúr)  híveit,  akik színes
népviseletbe öltözve jelentek meg, ami már önmagában is szép
látvány  volt. Megemlítjük még azt is, hogy a pilisszántóiakkal
együtt érkezett a jelenlegi és a korábbi polgármester is.
Jelen volt többek között az Országos Szlovák Önkormányzat el-
nöke, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese, 8 bu-
dapesti  kerületi  elnök,  képviselők  és  sokan  mások.  Összesen
több mint 80-an jöttek el erre az eseményre.
A szentmisén az áldozás alatt két pilisszántói művész klarinéton
orgona kísérettel Franz Schubert Ave Mariáját adta elő.
A mise utáni agapé a plébánia emeleti tanácstermében volt, ahol
a köszöntések és egyéb beszédek után kötetlen baráti beszélge-
téssel és szlovák dalok éneklésével jó hangulatban telt el az idő
Végezetül ezúton is köszönjük Michels Tóni atyának, hogy a
miséket  a jövőben is  folytathatjuk,  továbbá köszönjük azt  is,
hogy erre az alkalomra lehetővé tette számunkra a tanácsterem
használatát. 

Kápolnai Kázmér


