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BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA HÍRLEVELE
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
VII. évfolyam 4. szám – (2020. január 26.)
Olvasmány Iz 8, 23b-9, 3
Szentlecke 1 Kor 1, 10-13. 17
Válasz: VILÁGOSSÁGOM AZ ISTEN, ÜDVÖZÍT ENGEM.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 4, 12-23)
Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba
vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén,
hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje
és Neftali földje, / a tenger útja, a Jordán vidéke,/ a pogányok
Galileája:/ A sötétben lakó nép nagy fényt lát, /és fény virrad a
halál honában s árnyékában ülőkre. - Ettől kezdve Jézus tanítani
kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a menynyek országa!'' A Galileai-tenger mentén járva meglátott két
testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így
szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává
teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a
hálóikat javították a csónakban. őket is elhívta. ők is otthagyták
a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta
egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.
KEDVES TESTVÉREK!
„Minden család – beleilleszkedve az egyházi környezetbe,
fedezze fel a többi családdal való közösség örömét.”
(A püspöki családszinódus zárójelentése, 90.)
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Családreferatúrája
2020-ban is meghirdeti a Gyűrűskönyv nevű közösségvezetőképzési programját, amelyre szeretettel várjuk a család-ill.
házasközösségek vezetőit, tagjait.
A képzés elősegíti, hogy a házascsoportok vezetői megfelelő
eszköztárral és módszertani ismeretekkel rendelkezzenek;
iránymutatást kapjanak a jól szervezett, tartalmas közösségi
együttlétek megszervezéséhez; javítsák a közösségen belüli
kommunikációt; figyeljenek a csoporttagok várakozásaira a közösségi együttlétekkel kapcsolatban; a csoportélet fázisait figyelembe véve vezessék a csoportot; gondoskodjanak arról, hogy a
közösség élete személy és a csoport fejlődését szolgálja hitben,
emberi kapcsolatokban.
A program keretében 5+1 alkalommal találkozunk pénteki napokon, és gyakorlati módon dolgozzuk fel a Gyűrűskönyv témáit. Bővebb infó a programról a csatolt ismertetőben olvasható, de személyes megkeresésekre is szívesen válaszolunk.
Időpontok: február 21., március 6., március 20., április 17.,
május 15. (18-21 óráig). Helyszín: 1035 Bp. Kórház u. 37.
Jelentkezés: február 16-ig a fenti postai vagy e-mail címen.
(A pár mindkét tagja csak akkor jelentkezzen, ha mindketten
részt is vesznek.) A közösségek léte, élete mindig megerősítő
nem csak a résztvevők, hanem az egész plébánia számára. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket! Tisztelettel: Bittsánszky Jánosné programvezető, Horváth Zoltán plébános-családreferens
CSALÁD- ÉS PÁRTERÁPIA BUDAPESTI
RÉV SZOLGÁLATNÁL
A Karitász budapesti RÉV szolgálata térítésmentes család- és
párterápiát biztosít azoknak, akik családi konfliktusokkal küzdenek, és szeretnének javítani a kommunikáción a családban.
A család- és a párterápia célja, hogy a résztvevők jobban megértsék, milyen viszonyban állnak egymással, hogyan teremtődik
meg közöttük a biztonság vagy épp a bizalmatlanság, és hogyan
jönnek létre az unos-untalan ismétlődő, kiúttalannak tűnő konfliktushelyzetek. Segít abban, hogy másként tekintsenek önma-

gukra, a társukra és a kapcsolatuk egészére. A berögzült kapcsolati és kommunikációs minták helyett új viszonyulás kialakulását mozdítja elő, a család, illetve a pár aktív bevonásával.
Mikor ajánlható a családterápia vagy a párterápia?
• Ha gyakoriak a konfliktusok, veszekedések családtagok között
• ha a pár tagjai szerint már nem a „régi” a kapcsolatuk;
• ha nehezen kezelhető a gyermek;
• ha a gyermek megmagyarázhatatlan testi tüneteket mutat;
• ha komoly változás következett be (pl. gyász, költözés);
• ha változás előtt áll a család (pl. várandósság, serdülőkor)
• ha javítanának a kommunikáción, kapcsolaton, az intimitáson.
A szolgáltatás térítésmentesen igénybe vehető.
Helyszín: 1115 Budapest, Bartók Béla út 96. Jelentkezni telefonon: (061)4664455 vagy e: caritas.revbp@caritas.org.hu
Katolikus Karitász
JELENLEG 260 MILLIÓ KERESZTÉNYT ÜLDÖZNEK
Az Open Doors keresztény emberi jogi szervezet kiadta a tavalyi adatok alapján frissített jelentését a keresztényüldözésről. A
civil szervezet szerint napjainkban a világ 73 országában összesen 260 millió Krisztus-hívőt üldöznek hitéért. A jelentést január 15-én mutatták be az olasz képviselőházban.
Az idei jelentésben vizsgált időszak 2018. november 1-jétől
2019. október 31-ig terjed. Az egy évvel korábbi állapothoz képest a szélsőségesen diszkriminált keresztények száma 15
millióval nőtt, bár csökkent a vallási indíttatású gyilkosságok
aránya (4305-ről 2983-ra). Továbbra is Nigéria a legveszélyesebb hely a Krisztus-hívők számára, a fuláni törzs és a Boko
Haram iszlamista szekta támadásai miatt. A második helyen áll
e sorban a Közép-afrikai Köztársaság, a harmadik Srí Lanka,
ahol 2019 húsvétján 200 embert öltek meg.
Kevesebb a gyilkosság, de ez olyan adat, ami évről évre változik, nagyon ingadozik – magyarázta Cristian Nani, a szervezet
igazgatója. Állandó azonban a nyomás, ami ezeket a keresztény
embereket, közösségeket és az egyházakat éri a magánéletben
és a közéletben egyaránt. A szervezet különböző szempontok
szerint vizsgálja a keresztények helyzetét: diszkrimináció, erőszak, kirekesztés a munkából, az egészségügyi ellátásból, a keresztény vallásgyakorlást tiltó vagy a vallás elhagyására kényszerítő törvények. Mindezt figyelembe véve nagyon sok államban növekszik a keresztényeken lévő nyomás. Legalább 73 országban tapasztalják meg erőteljesen az üldöztetést.
A világ 11 országában szélsőségesen üldözik a keresztényeket.
Már 18 éve élen jár ebben Észak-Korea, ahol az Open Doors
szervezet szerint 50 és 70 ezer között van a hitük miatt munkatáborba kényszerített keresztények száma. Ezután következnek
a háborúban álló országok, valamint azok, ahol az iszlám fundamentalizmus erősen jelen van, például Afganisztán, Szomália és
Líbia. Ide sorolható még Pakisztán, ahol Ászja Bibi kiszabadulása évében is érvényben maradt a káromlás elleni törvény.
Most először szerepel Burkina Faso és Kamerun a keresztényüldözés szempontjából érintett országok listáján az első ötven állam között, ami a Száhel övezetben élők nehéz helyzetéről tanúskodik, ott ugyanis legalább 27 dzsihadista csoport működik.
Burkina Faso északi részén több mint kétszáz templomot bezártak. Ezeknek a csoportoknak az egyik fő célkitűzése a keresztény jelenlét megszüntetése – fejtette ki Cristian Nani. Megjelennek a falvakban, és három napot adnak a keresztény családoknak, hogy eltűnjenek. Ha ez nem történik meg, akkor megölik őket.
Évek óta erőteljesen üldözik a keresztényeket a Közel-Keleten
is. Irakban a háborút megelőzően, 2003-ban másfél millió
Krisztus-hívő élt. Ma 200 ezer körül van a létszámuk, és az Iszlám Állam által a Ninivei-fennsíkról elűzött keresztények hazatérése is nehézkes a nem megfelelő biztonság miatt. Szíriában,
ahol a háború immár 9 éve zajlik, a keresztények száma 2
millióról 744 ezerre apadt.

A vizsgált időszakban világszerte majdnem 10 ezer templomot
zártak be vagy támadtak meg. Több mint 8 ezer vallási alapú
visszaélést követtek el nőkkel szemben. Ez csak a jéghegy csúcsa – mutatott rá a civil szervezet vezetője, ugyanis még nem
tudjuk kellőképpen feltérképezni ezeket a jelenségeket, például
a kényszerházasságokat. Naponta átlagosan legalább 23
keresztény nő szenved el szexuális erőszakot a vallása miatt.
Latin-Amerikában a szervezett bűnözés miatt vannak veszélyben a hívők, vannak országok, ahol a papok és a hívek az életükkel játszanak, ha megpróbálnak szembeszállni a bűnszervezetekkel, gondoljunk Kolumbiára vagy Mexikóra.Magyar Kurír
KEZDŐ LÉPÉSEK FRISS KERESZTÉNYEKNEK
Sajnos keveset foglalkozunk írásainkban azokkal, akik csak
most ismerkednek a kereszténységgel. Az okokat a téma nehézségeiben kell keresni, hiszen annyiféle háttérrel és kérdéssel érkezünk, hogy egy cikkben nem lehet mindent összefoglalni. Ebben az írásban is csak egyfajta általános útmutatást szeretnénk
adni azoknak, akik frissen tértek meg, és kicsit zavarosak számukra a következő lépések.
Olvasd a Bibliát! - Ez a pont az egyik legfontosabb. Hisszük,
hogy a Biblia Isten szava és az Ő lelke ihlette. A Biblia olvasásával jobban megismerhetjük Istent, választ kaphatunk a minket
furdaló kérdésekre és segít, hogy azon az úton járjunk, ami hitünk szerint elvezet minket az örök életre. Pál apostol ezt írja
erről: “A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az
Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (Ezt a szakaszt a Bibliádban a második Timóteushoz írt
levélnek a harmadik fejezetében találod, a 16-17. versig.)
Lehet, hogy elsőre bonyolultnak tűnik a nyelvezete, de ne félj!
Haladj lassan, kezdd az Újszövetséggel, írd fel a kérdéseidet
magadnak és tedd fel őket megbízható embereknek! Ami el is
vezet minket a következő pontunkhoz.
Keress gyülekezetet, közösséget – A keresztény
közösségekben megtapasztalhatod azt, mekkora ereje van az
egymásért elmondott imádságoknak. Felteheted a téged
foglalkoztató kérdéseket, találkozhatsz olyanokkal, akik
hasonló élethelyzetben vannak mint te, és ennek minden örömét
és nehézségét meg tudjátok osztani egymással. Lehet, hogy nem
lesz mindenki szimpatikus, vagy a legjobb barátod, de egy keresztény közösséget az a szeretet fűz össze, amit Isten iránt érzünk. Ez az a közös ügy, ami összetart minket, és az, hogy az
Isten által megtapasztalt végtelen szeretetet mások is megismerhessék és így segítsük egymást az örök élet útján.
Tedd fel a kérdéseidet – Nem kell félned attól, hogy a lelkész
vagy a pap, akit megkeresel a kérdéseiddel, furcsán fog nézni
rád. Sőt, kérdezz csak, hiszen ők adják a legmegbízhatóbb válaszokat! Írd össze a kérdéseidet, és addig kutass, amíg meg nem
találod rájuk a választ! Ez egy nagyon izgalmas utazásnak a
kezdete, ami nem mindig lesz egyszerű, de az így megharcolt
válaszok szilárd alapot fognak biztosítani neked.
Keress példaképeket – Lehet az egy egyházi személy, vagy a
közösséged egy tagja, de nagyon nagy segítséget jelent, ha van
egy példaképed. Különösen izgalmas, ha egy hasonló életúttal
rendelkező személy az, aki hitben és korban előtted jár. Nemcsak bölcsességet és inspirációt kaphatsz egy példaképtől, hanem perspektívát. Egy nálad idősebb ember példája új megvilágításba helyezheti az egész életedet. Segít, hogy meglásd,
mennyi minden van még előtted, mennyi bölcsesség, tapasztalat, tudás, amit magadba kell szívnod.
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PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 27-én (h) 18ó-tól a kávéházi beszélgetések sorozatban Székely János püspök lesz Tóni atya vendége a Hungarióban.
+ 28-án (k) 19.30-tól HH idősek találkozója a plébánián.
+ 30-án (cs) 19ó-tól indul a katekézis sorozat a plébánián. Jézus Krisztus örömhírét hirdetjük: hogy ő szeret téged, és ennek

konkrét megtapasztalására hívunk. Ha Isten távol van, ha körülvesz a szenvedés és a halál, gyere, hogy ez a Jó Hír reményt és
életet adjon neked! Mindenkit hívunk és várunk 13 éves kor felett, minden hétfőn és csütörtökön 19ó-tól 15 alkalommal.
+ 31-4. között Riesz Doma IV. éves kispap a vendégünk.
+ 31-én (p) 18ó-tól jegyesoktatás indul a plébánián! 18órától
Bese Gergő atya tart misét templomunkban.
+ 2-án (v) Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő B.a.) ünnepe.
Kérjük, hogy a hívek gyertyát hozzanak a szentmisékre.
+ 4-én (k) a 17ó-i mise után indul az életmód önismereti csoport a kápolnában (12 alkalom) Dr. Takách Gáspár
pszichoterapeuta addiktológus és Tóni atya, lelkigondozó vezeti
+ Cserkész programok: 02.15.Farsang, 02.15.Országos cserkészbál, 04.25.Csapatpiknik, 06.6-7.Csapatpróba, 06.14.Te
Deum,07.10-19.Kerületi Nagytábor, 08.13-17.Kiscserkész tábor
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!
IGENAPTÁR
27. (h) 2Sám 5,1-7.10 Zsolt 88 Mk 3,22-30
Merici Szent Angéla szűz
28. (k) 2Sám 6,12b-15.17-19 Zsolt 23 Mk 3,31-35
Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
29. (sze)2Sám 7,4-17 Zsolt 88 Mk 4,1-20
30. (cs) 2Sám 7,18-19.24-29 Zsolt 131 Mk 4,21-25
31. (p) 2Sám 11,l-4a.5-10a.13-17 Zsolt 50 Mk 4,26-34
Bosco Szent János áldozópap
1. (szo) 2Sám 12,l-7a.10-17 Zsolt 50 Mk 4,35-41
TAKI
Ma mit hirdetett Jézus? Írd be a hiányzó betűket! Olvasd össze
a szavak utolsó betűit! 1. Ö; 2. Jézus az ....; 3. Kör betűi keverve; 4. Az első ember; 5. Gyűlölet, veszekedés. (fordítva); 6.
Az .................. földje. (fordítva); 7. Nagy víz. (névelővel); 8.
Akik szeretnek dalolni (fordítva); 9. Meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és ..................., Jánost. (Mt 4,21)
Megfejtés: Hirdette a mennyek országa…….
1.
Ú
2.
K
3.
Á
4.
G
5.
T
6.
A
7.
K
8.
T
9.
MISÉK RENDJE
27. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
28. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
29. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
30. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Rózsafüzér társulat
31. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért 18ó
1. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise: + Lenke (2.évf.)
2. (v) 9ó mise: + Márton
10.30 mise: Edit lelkeüdve
11.30 szlovák
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

