
JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
VII. évfolyam 3. szám – (2020. január 19.)

Olvasmány Iz 49, 3. 5-6 Szentlecke 1 Kor 1, 1-3
V: Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

Keresztelő János hármas tanúságot tett Krisztusról. Először Is-
ten  Bárányának  nevezte,  aki  elveszi  a  világ  bűneit,  vagyis  ő
igazi megváltó. Másodszor birtokolja a Szentlelket és közvetí-
theti őt a benne hívőknek a keresztségben. Harmadszor ő Isten
választottja, sőt szeretett Fia, tehát benne túláradóan teljesedett
a Jahve szolgájáról szóló ószövetségi jövendölés.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 29-34)
Amikor  János  látta,  hogy  Jézus  közeledik  feléje,  így  szólt:
“Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről
azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert
előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, s azért
keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.” János
azután így folytatta: “Láttam, hogy az égből, mint egy galamb,
leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki
küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire lá-
tod,  hogy rászáll  a Lélek,  és  rajta  marad,  ő az,  aki  Lélekkel
keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

A hét szentje: BOLDOG ÖZSÉB, pálos rendalapító
Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára
esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a
pilisi  erdőségben remetéskedett.  Csodás látomása után a  kör-
nyékbeli remetéket maga köré csoportosította. Ezeknek lelki ve-
zetőjük lett, majd idővel Pilisszentkereszten templomot és ko-
lostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pá-
los rend alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi ko-
lostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓ KÉPZÉS
Február 15-én indítja következő önkéntes beteglátogató képzé-
sét a Bp-i Katolikus Kórházlelkészség. Jelentkezni II.7-ig lehet!
Szeretettel  várják  hitüket  gyakorló  katolikusok  jelentkezését,
akik azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, ami az elfoga-
dásról, az alázatos őszinte szeretet gyakorlásáról szól. Azaz a
másik  emberről,  aki  mellett  ott  lehetünk  úgy,  ahogy igényli:
meghallgatva őt, ha beszélgetni szeretne; segítségére lenni, ha
lelkipásztorral szeretne találkozni, hogy vallását gyakorolhassa;
vagy rossz érzés nélkül elfogadni elutasítását is, ha éppen nincs
kedve találkozni, szóba állni senkivel.
Az  önkéntes  beteglátogató  szolgálat  az  Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye területén lévő csaknem valamennyi kórházban
jelen  van  már,  és  a  kórházak  heti  lelkipásztori  szolgálatához
kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a hét egy adott napján (ez kór-
házanként változó), a kórházba bejáró katolikus pap látogatását
megelőző napon az önkéntes beteglátogató végiglátogatja azt az
osztályt, ahova a kiválasztott kórházon belül be lett osztva.
A szolgálat heti rendszerességgel van jelen az esztergomi, vi-
segrádi, pomázi és bp-i kórházakban, így hetente órás elfoglalt-
ságot jelent az önkéntesek számára, ezért olyan életállapotot kí-
ván, amikor jó szívvel, gond nélkül oda tudják adni ezt az időt.
Jelentkezni lehet február 7-ig a Bp-i Katolikus Kórházlelkész-
ség (06-1) 224-8640-es számán, 8–16 óra között. 

Budapesti Katolikus Kórházlelkészség

„CSAPATJÁTÉK SZERELEMMEL” 
Hazánkban  13.  alkalommal  kerül  megrendezésre  a  házasság
hete a magyarországi keresztény egyházak és civil szervezetek
széleskörű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat cél-
ja, hogy ráirányítsa a figyelmet a házasság, a család értékeire,
valamint központi szervezésű programokkal, illetve civil kezde-
ményezésű  rendezvények  katalizálásával  elérhető  közelségbe
vigye  a  segítséget  azok  számára,  akik  házasságra  készülnek,

vagy akik már házasságban élnek, de problémákkal szembesül-
nek.  A már több mint 20 országban jelen lévő házasság hete
mozgalom magyarországi rendezvénysorozata február 9-én re-
formátus istentisztelettel kezdődik a debrecen-nagyerdei refor-
mátus templombanés február 16-án a budapest-belvárosi Nagy-
boldogasszony főplébánia-templomban záró misével  fejeződik
be. Hét közben pedig országszerte számtalan gyülekezeti és kul-
turális program várja az érdeklődőket.  Szeretettel  buzdítjuk a
gyülekezeteket,  közösségeket,  hogy szervezzenek maguk is  a
házasságok létrejöttét, megtartását, ápolását segítő alkalmakat,
programokat! (A beérkező eseményeket folyamatosan frissítjük
a házasság hete országos honlapján.) Infó a www.hazassaghete.-
hu é s a www.facebook.com/hazassaghete oldalakon. 

A Házasság Hete Szervezőbizottsága 

ZARÁNDOKLAT
Körmendre  -  Németújvárra  Boldog Dr.  Batthyány-Strattmann
László  nyomában  születésének  150.  évfordulója  alkalmából
szeptember 5-én (szo), a lelkivezető: Michels Antal atya.
Utazás: autóbusszal Indulás: 06:00 óra, Budapest, Hősök tere,
Műjégpálya főbejárata előtti parkoló Ellátás: önellátás 
Utazás az M1,  M86-os  autópályán  Körmendre.   Szentmise a
Szent Erzsébet templomban, majd az oratóriumban található ki-
állítást tekintjük meg, mely megemlékezik a „szegények orvo-
sáról”. Ismereteinket tovább bővítjük róla a kastélyban helyett
kapott múzeumban.  Batthyány-Strattmann László a családi jel-
mondatát - "Hűséggel és szeretettel" - életében teljes mértékben
megvalósította. Boldog Batthyány-Strattmann László nemcsak
a beteg szemeket gyógyította, hanem arra is gondja volt, hogy a
hit szemeit gyógyítsa, és nyitogassa azokat Isten titkaira. A bol-
doggá avatott hitvallóra és szemorvosra emlékezünk eme zarán-
doklat során. Utazás Németújvárba, a mai Güssingbe. A feren-
ces templom és kolostor kriptájában helyezték örök nyugalomra
Boldog Dr. Batthyány-Strattmann Lászlót. Ima, lelki lecsende-
sedés.  Hazautazás Budapestre, érkezés az esti órákban. 
Részvételi díj:  9 990 Ft/fő  A részvételi díj tartalmazza az autó-
buszos  utazás  költségét  és  a  csoportkísérő-idegenvezetést.  A
részvételi díj nem tartalmazza az esetleges belépőjegyek és já-
rulékos költségek árát (kb. 3 000 Ft/fő), valamint az utasbiztosí-
tást (baleset, betegség, poggyász), mely az utazáson való rész-
vétel feltétele. A Misszio Tours irodánk által ajánlott utasbizto-
sítás (EUB Nívó) költsége 450 Ft/fő 80 éves korig, 1 250 Ft/fő
80 év felett. 

2019-ES ÉV  BESZÁMOLÓ
Ha január, akkor ökumenikus imahét Józsefvárosban is, majd
Egerben Országos Lelkipászotri Napokon vettünk részt.
Februárban a betegek kenetének kiszolgáltatását ünnepeltük, és
Tomka  Ferenc  atya  könyvéről  tartott  előadást,  beszélgetést,
majd batyus farsangi bál is szerepelt ebben a hónapban.
Márciusban  nagyböjti  triduumot  tartott  Száraz  László  atya,
Központi szeminárium spirituálisa. A templom búcsúi mise volt
a legfontosabb ebben a hónapban, majd Szent József napján es-
peresi szentségimádást és ünnepi misét mondtunk. Frivaldszky
Edit adott elő  az erősségről.
Áprilisban kerekasztal beszélgetés folyt dr. Béres József és Bé-
res Klárával. Virágvasárnapi barkaszentelés és a Passió a NEK
Misszióskereszt előtt hangzott fel a templomban.
A húsvét vigília misén 2 felnőtt keresztelése, bérmálása zajlott,
a végén körmenet zárult. A Szent Adalbert díjat az esztergomi
Bazilikában Galgóczy Gábor és Péchy Mária vehette át, és Sávó
Eszterrrel a mértékletességről beszélgettünk.
Május 1-jén, kisbúcsú volt, melyet Matolcsy Kálmán mutatott
be, aki józsefvárosi származású. A KÉSZ józsefvárosi csoportja
Diósgyőrbe kirándult, majd Dr. Bardón Zsuzsanna tartott nekik
előadást. 19-én 8gyermek és 2 felnőtt járult elsőáldozáshoz. A
Nyugdíjasklub Máriabesnyőre zarándokolt..
Júniusban részt vettünk a csíksomlyói búcsún. A Bazilikában



tőlünk 2 fő bérmálkozott. Pünködhétfőn  a máriaremetei  egy-
házmegyei majálison szerepeltünk. Angéla és Ági hitoktatók a
Fazekas  iskola  hittanostáborát  Klotildligeten  szervezték  meg.
Bekapcsolódtunk a világméretű szentségimádásba, majd úrnapi
körmeneten ünnepeltük az Oltáriszentséget.
Júliusban cserkész nagytábor Somogybabódon volt. EMFET- en
Konrád Ágnes, EMIT-en Verőcén Tóni atya vezetett altábort.
Augusztusban plébániai  tábor volt Tihanyban, karitasz szilva-
lekvárt főzött be, s opera koncert is zajlott templomunkban. Eb-
ben a hónapban adtuk át az esztergomi Cefferino roma missziós
központot, melyet bíboros atya misében megáldott.
Szeptember lett a cserkészcsapat 30 éves, KÉSZ előadást hall-
gattunk Pap Évától Szendrey Júliáról, s persze a 30 éves KÉSZ
kongresszuson is ott voltunk Parlamentben. Ars Sacra fesztivál
megannyi programmal, medjugorjei vonatos zarándoklat és  jó-
tékonysági est a Baross utcai fogyatékos napköziért ekkor tör-
tént. A kávéházi esten Tóni atya Makláry Ákos görögkatolikus
atyával, a KÉSZ elnökével beszélgetett.
Október  1-jén  indult  újból  az  önismereti  csoport,  a  Karitász
időslátogató és otthoni segítségnyújtó tréninget szervezett a plé-
bániánkon. Izgalmas volt a „Nagy vallás választó est” is, a Sha-
lom  10.  évforudlóján  köszöntöttük,  s a  “Meg  nem  született
gyermek” szobra is ekkor talált nálunk otthonra templomunk-
ban.  Tóni atya érdekes kávéházi beszélgetése Hodász András
atyával a Hungarióban a hónap végén zajlott. 31-én (cs) Holy-
wint nagy érdeklődéssel ünnepltük meg.
Novemberben karitasz gyűjtés szerveztünk a miséken, két első-
áldozási csoport indult el plébános atyánál 3. osztálytól, s a vi-
lágméretű szentségimádásba is belekapcsolódtunk.
Decemberben  reggeli  rorátékkal  készültünk  karácsonyra,   az
Egyetemi katolikus gimnázium 9.c. lelkinapot töltött plébánián-
kon. Eljön persze a Mikulás is, cserkészeink még egy túrán is
találkoztak vele. Az adventi triduum pécsi egyházmegyés Gál
Péter atya vezette, majd ünnepi képviselőtestületi ülésen vettü-
ünk részt. S persze karácsonykor ünnepi miséken vettünk részt.
Szilveszterkor meghallgattuk a beszámolót a plébános atyától.
Hála  Istennek  minden  eseményért,  s  köszönet  mindazoknak,
akik ezt lehetővé tették. 

MIT VÁROK AZ ÚJÉVTŐL?
Hála Istennek az elmúlt évért, de már most kérem, hogy segít-
sen 2020-ban is, mert sok minden történik a templomunkban.
No.1. Kívül-belül megújul a templomunk!
Januárban ökumenikus imahét, és lelkészekkel találkozó, kávé-
házi beszélgetés is lesz Székely János püspök atyával.
Februárban farsangi bálok. Már készülnek a csoportok, s tudom,
hogy jó lesz. S persze 15-én plébániai is lesz  majd! Kávéházi
beszélgetés majd Sillyen Jenővel folytat Tóni atya.
Március triduum Török Csaba atyával, Sándor atya gyémántmi-
séje, templombúcsú nuncius atyával, házas hétvége.
Április nagyhét, benne lábmosás, nagyszombati körmenet. 
Május már a tavaszi rügyfakadás. Ilyenkor mint a rajzás, min-
denki ezerrel szervez mindent, csak egymás lábára ne lépjünk.
Június a tanévvége, zarándoklatok hónapja, július a táboroké.
Augusztusban lesz a plébániai tábor és a cserkész kistábor.
Szeptemberben Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ben-
ne templomunkban üüenpi szlovák  mise és találkozó.
Októberben medjugorjei zarándoklat, holy-win menet.
November elhunytakról megemlékezés, szentföldi zarándoklat.
December adventi triduum. Talán ennyi, röviden. 
Eseménydús lesz ezen év is, erre kérjük Isten áldását! Tóni a.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 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 

+ 20-án (h) 14.15-től hitoktatói megbeszélés a plébánián.
+ 20-án (h) 18ó-tól képviselőtestületi ülés a plébánián.
+ Szeretettel hívunk és várunk minden közeli és távoli rokont
egy  találkozóra, aki úgy érzi, hogy a Takách ill. Michels csa-
ládhoz valamilyen szállal kötődik a Józsefvárosi Plébánia kö-
zösségi termébe 25-én (szo) 15 ó-tól. A18 órai misén minden
élő és meghalt hozzátartozónk lelki üdvéért imádkozunk.  
+ Jegyesoktatás indul 31-én (p) 18ó-tól a plébánián!
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!

IGENAPTÁR
20. (h) 1Sám 15,16-23   Zsolt 49  Mk 2,18-22

Esztergomi Boldog Özséb pap, Pálos Rend alapítója
21. (k) 1Sám 16,1-13   Zsolt 88  Mk 2,23-28

Szent Ágnes szűz és vértanú
22. (sze)1Sám 17,32-33.37.40-51   Zsolt 143  Mk 3,1-6

Boldog Batthyány-Strattmann László
23. (cs) 1Sám 18,6-9;19,1-7   Zsolt 55  Mk 3,7-12
24. (p) 1Sám 24,3-21   Zsolt 56  Mk 3,13-19

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
25. (szo)Szent Pál apostol megtérése
ApCsel 22,3-16   Zsolt 116  ApCsel 9,1-22   Mk 16,15-18

TAKI
Mai rejtvényünkben -egy újdonság - nem betűket, hanem szóta-
gokat kell összeolvasni. A vastagon keretezett kockából lóug-
rásban elindulva össze kell  rakni a szótagokat. A ma felolvasott
evangélium egyik nagyon fontos mondatát kapod. Ez azonban a
rejtvénynek csak az egyik fele. A másik: a megmaradt kockák
szótagjait mozaikszerűen - tehát már nem lóugrásban - össze-
rakva egy fontos igazságot fogsz megtudni. (Remélem érthető!)

IME FI NYA, A. TEN

RÁ A AZ IS A

ZUS IT! VE VI IS

SZI BÁ BŰ KI AZ

NE EL JÉ TEN LÁG

MISÉK RENDJE
20. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Éva születésnapi hálaadás
21. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő Károly édesapáért
22. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegek
23. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő Erzsébet édesanyáért
24. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegek 18ó imaóra
25. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise: Elhunyt családtagokért
26. (v) 9ó mise: 10.30 mise: + Katica és Lajos (40.)
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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