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KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP
VII. évfolyam 1. szám – (2020. január 5.)

Olvasmány Sir 24, 1-4; 12-16 Szentlecke Ef 1, 3-6. 15-18
Válasz: AZ IGE EMBERRÉ LETT, ÉS ITT ÉLT KÖZÖTTÜNK. 

Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. A tör-
vény és a próféták megismertették hatalmát irgalmát és akara-
tát. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult az Atya isteni lé-
nyege, és egyetemes üdvözítő. akarata. Amikor nekünk adta a
Fiúi akkor végérvényesen elkötelezte magát, hogy gyermekeivé
fogad és mindent megad üdvösségünk érdekében. A Krisztusba
vetett hit által ezt a kegyelmet kapjuk meg.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 1-5. 9-14)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi
sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága.  A világosság a sötétségben világít,  de a sötétség
nem fogadta be. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba
jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a
világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába
jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik be-
fogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azok-
nak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kíván-
ságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő di-
csőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegye-
lemmel és igazsággal.

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHA-
RISZTIKUS KONGRESSZUSRA 2020. január-szeptember

Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet
tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem ha-
tártalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem min-
denható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mind-
azoknak,  akik  kilenc  egymás  utáni  hónap  első  péntekjén
megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik
szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos me-
nedékük lesz az utolsó pillanatban”. Mit kell hát tenni? Ki-
lenc egymás utáni első pénteken megáldozni.
Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utol-
só  pillanatban”?  Aki  elvégezte  a  nagykilencedet,  megkapja  a
végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor
az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljus-
son, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek
kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember
számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!”
Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a  minden
hónap első péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, ak-
kor szentgyónás elvégzése.  Jézus 12 ígérete azok javára, akik
hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét.
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
2. Családjaiknak megadom a békét.
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
4. Életükben,különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek
5. Minden vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég 
nélküli tengerét.
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik.
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt 
adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe 
írom, és onnan soha ki nem törlöm.
12. Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntek-

jén megáldoznak, azok nem halnak meg kegyelem nélkül, se
a  nekik  szükséges  szentségek  vétele  nélkül.  Isteni  Szívem
biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”.
2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig.
Arra hívjuk minden katolikus testvérünket,  hogy végezzük el
együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemze-
tünket az Úrhoz.

MIÉRT JÓ CSALÁDBAN ÉLNI?
Csirszka Mari és János válasza a kérdésre

Szent Család vasárnapján a 9 órai misén hangzott fel
Mari: Miért jó családban élni? Ezt a (költői) kérdést tette fel ne-
künk Tóni atya. Arra kért bennünket, hogy erre válaszoljunk.
Nem volt könnyű megfogalmazni a válaszunkat.
Nekünk természetes volt már fiatal korunk óta a családban élés.
Ezt láttunk mindketten otthon és ezt szerettük volna mi is to-
vább vinni.
János: Hogy miért jó családban élni, ez a kérdés sose fogalma-
zódott meg  bennem. 47 évvel ezelőtt az a gondolat- kérdés- fo-
galmazódott meg, hogy milyen élethivatást válasszak. A szerze-
tesi vagy a házas életformát?
Mivel a szerzetesi életformához nem éreztem elhívást, így ter-
mészetes volt a mostani életformám. Nyilván adodott abból is,
hogy hárman vagyunk testvérek, s ez a kis közösség valamint
szüleim példás élete meghatározó volt számomra. 25 éves lehet-
tem mikor  Marikát  megismertem,  sokat  beszélgettünk,  sétál-
tunk, különböző programokra jártunk. Egyre inkább kopogtatott
az érzés bennünk, hogy szeretnénk egyre többen együtt lenni, s
együtt  leélni  életünket.  A lánykérést  esküvő követte  és  innen
már nem volt vissza út. Hamarosan kopogtatott az első gyerme-
künk, aki gyökeresen megváltoztatta életünket. Család lettünk.
A gyerekkel  való  törődéssel  és  a  velük  való  foglalkozásban
nagy segítséget jelentett Marikának hogy nyugdíjas szülei ott-
hon voltak és a házimunkát közösen csinálták. Ez olyan jól si-
került hogy négy gyerekig megsem álltunk.
Marika  édesanyjára  mindig  lehetett  számítani  és  természetes
volt, hogy amikor egyedül maradt , majd később megbetegedett
magunkhoz vettük és gondoskodtunk róla.
Mari: Amint már János említette nagy család lettünk.A 4 gye-
rekkel  és  édesanyámmal.  A mindennapok  sűrű  forgatagában
nem gondoltunk arra, hogy miért is jó a család. Most visszanéz-
ve az elmúlt évtizedekre azt gondolom, azért jó családban élni,
mert mindig van kire gondolni, kiért imádkozni, gondoskodni,
lemondani, lemondani önmagunkról a másik javára, a másikért
félre tenni a saját elképzelésünket.
A családban gyökeret kapunk és adunk az utódainknak. Egy-
mást hordozzuk, befogadjuk, és hatunk egymásra, így is alakít-
juk egymást és ömagunkat
Megtanít a megosztásra.
Az adni jobb örömére, hogy jobb adni, mint kapni. Megynyitja
szemünket a másik vágyaira, igényeire. Láthatjuk gyermekeink,
unokáink önfeledt örömét, amikor  például a minap, amikor a
Mikulás   csomagot  át  ölelve ugráltak  a  boldogságtól,  mint  a
gumi labda.Megtapasztaltuk azt is az évek során, hogy a küz-
delmeket,  gondokat,  nehézségeket  könnyebb  együtt  elviselni,
mint egyedüllétben. Persze ezekből is volt bőven.
János: Most idős korra újabb megoldandó feladatokkal találko-
zunk, amit a 20 fős családunk produkál. Pl a családi közös étke-
zések és az arra való készület, amibe a gyerekeink is igyekez-
nek besegíteni. Már a nagyobb unokáink is kiveszik a részüket a
házi munkákból. Mint például az ablak tisztítás vagy a karácso-
nyi fények kivitelezése, felrakása  a falra nálunk.
Jó hogy számíthatunk egymásra.  Ez örömet ad nekünk és az
utánunk jövőknek is. Sose vagyunk egyedül.

EGYHÁZMEGYEI AJÁNLAT
Szeretettel ajánljuk iskolák, hittancsoportok, plébániai közössé-
gek számára a gerecsei Serédi-nyaraló melletti diákszállást.



Az üdülő, mely a Gerecse-hegység közepén, a legközelebbi la-
kott településtől 9 km-re, az Országos Kék Túra útvonalán he-
lyezkedik el, egy múlt századi főpapi nyaraló kertjében, az erdő
mélyén megbúvó hangulatos épületegyüttesben, olcsó szállással
és a táborozáshoz szükséges közösségi, étkező, valamint egyéb
kiszolgálóhelyiségekkel biztosít egész évben a pihenésre.
Egy 15 és egy 20 személyes szoba, egy nagyterem (hűtőszek-
rénnyel, gáztűzhellyel, edényekkel és evőeszközökkel felszerelt
ebédlő, mely alkalmas foglalkozások lebonyolítására is),  zuha-
nyozó, WC-k tartoznak a szálláshoz. A szálláshely faágyakkal be-
rendezett, szivacsmatraccal és pokrócokkal van ellátva, viszont
lepedőt,  ágyneműhuzatot  vagy  hálózsákot  hozni  kell!  Télen  a
parkettás szobák kályhákkal, a nagyterem kandallóval fűtött.
Szállásfoglalás,  jelentkezés  és  bővebb  információ:  Esztergom-
Budapesti  Főegyházmegye  Gerecse-nyaraló,  2500  Esztergom,
Mindszenty tér  2.,  e-mail:  gerecsetabor@gmail.com, gondnok-
ság: Juhász Bence: 20/277-0804 és Végh Róbert: 20/459-9801.

AZ ELMÚLT ÉV PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
Plébánia  összes  2019.évi  bevétele: 21.615.000  Ft (ez  még
változhat, mivel a végső lezárás még csak most lesz a befutó
tételek miatt!) Bevételek közül kiemelve pár fontosabb:
- Egyházadó:1.459.000Ft
- Perselybevétel: 6.083.000 Ft
- Templom stóla bevétele + stipendium : 1.997.000 Ft
- Adományok magánszemélyektől: 328.000 Ft
- Bérleti díj bevétele: 4.184.000 Ft
- Urnahely értékesítés: 2.220.000 Ft
- Egyéb bevételek: 759.560 Ft
- Gyűjtések:
         - Katolikus iskoláknak: 123.065 Ft
         - Missziós-vasárnapi: 92.440 Ft
         - Péterfillér: 51.950 Ft
- Szentföldi gyűjtés: 117.055 Ft
- Papnevelés javára: 21.000 Ft
- Karitasz javára: 105.850 Ft
- Egyéb gyűjtés: 441.375 Ft
- Támogatás önkormányzattól: 925.000 Ft
- Támogatás Főegyházmegyétől: 1.692.000 Ft
Plébánia összes kiadása 2019.-ben: 20.371.000 Ft
Gyűjtések továbbítása:
- Katolikus iskoláknak: 120.000 Ft
- Szentföld javára: 120.000 Ft
- Péterfillér: 52.000 Ft
- Missziós vasárnapi: 93.000 Ft
- Karitasz javára: 106.000 Ft
- Papnevelés: 62.000 Ft
- Egyéb gyűjtés: 205.000 Ft
- Plébánia által nyújtott adomány, támogatás: 464.000 Ft

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ Szeptember 13-20-ig megrendezésre kerülő budapesti Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusig 9 elsőpéntek van. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia arra hív minden katolikus test-
vért, hogy végezzenek nagykilencedet, ezzel is felemelve szívün-
ket és nemzetünket az Úrhoz.
+ 6-án (h) Vízkereszt. 8ó ünnepi mise Bencés gimnáziumnak!
+ Hagyomány  a házszentelés vízkeresztkor. Az atyákkal idő-
pontot kell egyeztetni, és szívesen kimegyünk házakhoz!
+ 7-én (k) egész napos szentségimádás a kápolnában 9-17ó-ig.
Kérem, hogy jelentkezzenek be szentségimádásra 1órára, hogy
ne hagyjuk magára az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézust!
+ A hittanórák a héten indulnak! Szeretettel várunk mindenkit!
+ 9-én (cs) 17ó-kor mise az esztergomi roma központban.
+  11-én  (szo)  19ó-tól  Eucharisztia  a  neokatekumenátus
közösségnek a plébánián.
+ 12-én (v) 20.30-tól papi összejövetel a plébánián.
+ 13-án (h) 10ó-tól nyugdíjasklub a plébánián.

+  Ökumenikus imahét  a Krisztus-hívők egységéért 19–26.
„nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” „igen em-
berségesen bántak velünk” (ApCsel 28,2) Világosság -Remény-
ség -Bizalom -Erő -Vendégszeretet -Megtérés -Nagylelkűség. A
Józsefvárosi ökumenikus imahét programja:
19. (v) 18 óra Kálvin tér református templom 
Dr. Erdő Péter bíboros és  Kondor Péter evangélikus püspök
20. (h) 18 óra Salétrom utca 5. református templom

Rihay Szabolcs evangélikus lelkipásztor  
21 . (k) 18 óra  Rákóczi út 57. evangélikus kápolna 

Boros Dávid baptista lelkipásztor 
22 . (sze) 18 óra József u. 12. baptista kápolna  

Michels Antal római-katolikus pap  
23 . (cs) 18 óra Kőris u. 13. református templom 

Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkész 
24 . (p) 18 óra Horváth Mihály téri katolikus templom  

Románné Bolba Márta evangélikus lelkész 
25 . (szo) 16 óra Szentkirályi utca 51. evangélikus templom 

Kovács Dávid református lelkész 
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!

IGENAPTÁR
6. (h) Urunk megjelenése, Vízkereszt (parancsolt ünnep)

Iz 60,1-6   Zsolt 71  Ef 3,2-3a.5-6   Mt 2,1-12
7. (k) 1Jn 3,22-4,6   Zsolt 2     Mt 4,12-17.23-25

Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
8. (sze) 1Jn 4,11-18   Zsolt 71     Mk 6,45-52
9. (cs) 1Jn 4,19-5,4   Zsolt 71     Lk 4,14-22a
10. (p) 1Jn 5,5-13   Zsolt 147     Lk 5,12-16
11. (szo) 1Jn 5,14-21   Zsolt 149     Jn 3,22-30

TAKI
A megoldás nem más, mint a holnapi napnak az elnevezése.

MÓZES MÁSODIK KÖNYVÉNEK MAGYAR NEVE.

HA VALAKI FELNÉZETT RÁ A PUSZTÁBAN, MEGGYÓGYULT.

JAKAB ÉS JÁNOS ÉDESAPJÁNAK NEVE.

JÉZUS TESTÉVÉ VÁLTOZIK ÁT.

EZ A LEGFÖBB PARANCS.

AZ ELSŐ ÉS ÜDVÖSSÉGÜNKHÖZ FONTOS SZENTSÉG.

AZ APOSTOLOK SZÁMA.

EZ AZ ESEMÉNY TÖRTÉNT HÚSVÉTKOR.

Ő VEZETTE KI A NÉPET EGYIPTOMBÓL.

JÉZUS TANÍTVÁNYAI: MÁS ELNEVEZÉSSEL.

MISÉK RENDJE
6. (h) 8ó mise 16ó rózsafüzér 17ó mise:
7. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
8. (sze) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
9. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
10. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
11. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise:
12. (v) 9ó mise: 10.30 mise:
15ó fedélnélküli 17ó rózsafüzér   18ó mise:
BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

1082 Budapest VIII. Horváth Mihály tér 7.
tel.: 06-(1)-313-63-13 (iroda időben), fax nincs!

plébániai e-mail: jozsefvaros.plebania@gmail.com
web: www.jozsefvaros.plebania.hu

Felelős szerkesztő: Michels Antal plébános 
mob: +36(30)2315966, e-mail: harangszo@freemail.hu

OTP számlaszám: 11708001-22210537
CIB számlaszám: 10701379-68585167-51100005
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