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Olvasmány Mal 3, 1-4 Szentlecke Zsid 2, 14-18
V: AZ ÉGI SEREGEK URA, Ő A DICSŐSÉG KIRÁLYA. 

Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásai-
nak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. De egyút-
tal úgy jön a templomba, mint aki annak ura. Az agg Simeon
felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget.
Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet Mivel egészen Isten
akaratát  és  szentségét  képviseli,  sokan ellene mondanak neki
saját népéből is.  Mária különös módon megéli majd ezt a fe-
szültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A meg-
váltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2, 22–32)
Amikor  Mózes  törvénye  szerint  elteltek  Mária  tisztulásának
napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úr-
nak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr
szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr tör-
vénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási
áldozatul  bemutatni.  És íme, volt  Jeruzsálemben egy Simeon
nevű férfiú,  egy igaz és istenfélő ember,  aki  Izrael  vigaszára
várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta
neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Föl-
kentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, ami-
kor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai
szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így ma-
gasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, / sza-
vaid szerint békességben, / mert szemeim meglátták Szabadítá-
sodat, / melyet minden nemzet számára készítettél, / hogy vilá-
gosság legyen: kinyilatkoztatás a  pogányoknak, /  és  dicsőség
népednek, Izraelnek.

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS 2020. 01. 20.
A képviselőtestületi  ülésen folytatódott plébániánk stratégiaal-
kotási folyamata, melynek keretében a munkacsoportok (Litur-
gikus, szociális, oktatási, gazdasági) feladatköreit tekintettük át
és rendszereztük, ezáltal hatékonyabbá téve a közös munkát és
egyszerűsítve  a  jövőben  csatlakozó  tagok  bekapcsolódását.
Mindemellett  áttekintettük  az  időszakos  liturgikus  és  egyéb
programokhoz kapcsolódó feladatokat. Azáltal, hogy a felújított
plébánia rengeteg programnak és közösségnek ad otthont, meg-
növekedtek a fenntartáshoz és a karbantartáshoz kapcsolódó fel-
adatok is, ezért egyeztettünk a plébánia gondnoki feladatainak
ellátási lehetőségeiről. Szeretettel: Dénes

SZENTSÉGIMÁDÁS 
Hol találunk egy helyet, ahol elcsendesedhetünk a mai roha-
nó és zajos világban? A napokban kell találnunk időt és helyet
a csendes imádságra. A Katolikus Shalom Közösség és plébánia
templom szervezésében ajánljuk a péntekenkénti szentségimá-
dást.  A program (téli  kápolnában):  14-16ó Csendes szentség-
imádás,  16ó  Rózsafüzér,  17ó  Szentmise,  17:30-20ó:  Csendes
szentségimádás. 

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD
Szeptember  13-20.  között  zajló  Nemzetközi  Eucharisztikus
Kongresszusra a Kárpát-medencéből és világ minden tájáról vá-
runk zarándokokat, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentség-
ben velünk élő Krisztust, és hogy tanúságot tegyünk a világ felé
Isten  szeretetéről.  -  „Hospis  venit,  Christus  venit”,  azaz,  „ha
vendég jön, Krisztus jön” – tartja a mondás. Sokak számára ak-
kor válik lehetségessé a részvétel, ha tudunk nekik szállást biz-
tosítani . Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy legyenek ven-
déglátóik a Kongresszusra érkezőknek az egész hétre.
Plébániánkra bejelentkeztek a Beregszász és környékéről érke-
ző katolikusok. 50 fős busszal fognak érkezni szeptember 14-én
(h). 13-án (v) van a templombúcsú ott!

Kérem, hogy segítsenek a testvérek, hogy 2 embert fogadja-
nak be a hétre lakásukba. Tóni atyánál lehet jelentkezni!

NEK hírek
1. Kérdésnél a titkárságot keressék a gyakorikerdesek.hu-n.
2. Már lehet, sőt jó mihamarabb regisztrálni az iec2020.hu-n.
3. Vegyék ki a szabadságukat a szept. 13-20. között, és jöjjenek!
4. Akik még nem jelezték az elsőáldozóikat, azok tegyék meg
hamar  a  https://elsoaldozas.iec2020.hu/#/ oldalon,  hiszen  az
emlékérmeket és ruhákat is le kell gyártatni.
5. Látogassanak el a https://www.iec2020.hu/hu oldalra.
6.  A  programról  kis  videó  is  készült  a  Forrásponton.
https://www.you  tube.com/watchv=feGV58H6OkU&list=PLgzJ  
JPmOUSVhayPyZ0Ku  LOGYPHwx8QVmM&index=7  
7. Ha találkoztok gyakran felmerülő kérdésekkel, jelezzétek, és
kis "Forráscseppeket", azaz rövid infókat küldünk. Nekünk is
segítség, ha jön visszajelzés, miben van információhiány.
8. Várjuk az önkéntesek jelentkezését itt: https://www.iec2020.  -  
hu/hu/onkentesseg . Ha felmerül kérdés: onkentes@iec2020.hu
9. Kérjük a híveket, hogy iratkozzanak fel hírlevelünkre, hogy
naprakész infót kapjanak: https://www.iec2020.hu/hu/hirlevel

ÉLETIGE – 2020. FEBRUÁR
„A fiú  apja  erre  felkiáltott:  »Hiszek!  Segíts  hitetlensége-
men!«” (Mk 9,24)  Jézus tanítványaival együtt úton van Jeru-
zsálembe.  Már  elkezdte  felkészíteni  őket  a  meghatározó  ese-
ményre, hogy a vallási vezetők vissza fogják utasítani őt, a ró-
maiak halálra ítélik, aztán keresztre feszítik, és ezt követi majd
a feltámadás.
Kemény beszéd ez, és nehezen érthető Péter és a többi követője
számára, de Márk evangéliuma végigvezet bennünket a folya-
maton, ahogy fokozatosan fölfedezték Jézus küldetését: Ő a tö-
rékenység és a szenvedés által végérvényesen üdvözíti az embe-
riséget.
Élete folyamán Jézus nagyon sok emberrel találkozik, és min-
denkinek segítségére siet a bajában. Most egy apa segélykiáltá-
sára figyel fel, aki azt kéri, hogy gyógyítsa meg súlyosan beteg,
valószínűleg epilepsziás gyermekét.
Ahhoz, hogy a csoda megtörténjen, Jézus is kér valamit ettől az
apától: a hitet.
„A fiú  apja  erre  felkiáltott:  »Hiszek!  Segíts  hitetlensége-
men!«”  A Jézus körül összegyűlt tömeg előtt az az apa fenn-
hangon látszólag ellentmondásos választ ad. Minden bizonnyal
hozzánk hasonlóan ő is gyakran megtapasztalja a hitünk töré-
kenységét, hogy képtelenek vagyunk teljesen bizalommal lenni
Isten szeretete iránt, hogy ő minden gyermeke számára boldog-
ságot készített.
Isten  viszont  teljes  bizalommal  van  az  emberhez,  és  semmit
nem tesz a hozzájárulásunk, a szabadon kimondott igenünk nél-
kül. Kéri a mi akár kicsinyke részünket is, hogy ismerjük fel a
hangját a lelkiismeretünkben, bízzunk benne és mi is kezdjünk
el szeretni.
„A fiú  apja  erre  felkiáltott:  »Hiszek!  Segíts  hitetlensége-
men!«” A bennünket körülvevő mentalitás gyakran azt sugallja,
hogy az agresszivitás különböző formáival érhetjük el a sikert,
hogy ez a célravezető fegyver.
Az evangélium viszont  paradox módon azt  javasolja,  hogy a
gyengeségünket,  a  korlátainkat,  a törékenységünket elismerve
lépjünk kapcsolatba Istennel, és részesüljünk vele a legnagyobb
győzelemben, az egyetemes testvériség megvalósulásában.
Jézus egész életével a szolgálat logikájára tanított, arra, hogy az
utolsó helyet válasszuk. Ez a legjobb hozzáállás, hogy a látszó-
lagos vereséget ne önző és kérészéletű diadallá, hanem tartós és
közösen átélt győzelemmé alakítsuk.
„A fiú  apja  erre  felkiáltott:  »Hiszek!  Segíts  hitetlensége-
men!«”  A hit  olyan ajándék, amelyet  kitartóan kérhetünk, és
kérnünk is kell, hogy Istennel együttműködve utat nyithassunk
a reménynek sokak számára.
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Chiara Lubich így ír: „Hinni ugyanis azt jelenti: hisszük, hogy
Isten törődik velünk, és szeret minket. Azt jelenti: tudjuk, hogy
Istennek  mindenre  gondja  van:  minden  imánkra,  szavunkra,
mozdulatunkra, minden szomorú, örömteli vagy közömbös ese-
ményre,  minden  betegségre,  valóban  mindenre  […].  Isten  a
Szeretet,  és  ennek logikus  következménye,  hogy teljes  bizal-
munkat Őbelé helyezzük. Így meghitt kapcsolatunk alakulhat ki
vele: gyakran beszélünk hozzá, elé tárjuk ügyeinket, elhatározá-
sainkat, terveinket. Mindannyian ráhagyatkozhatunk szereteté-
re, és biztosak lehetünk abban, hogy megért, megerősít és segít
bennünket. […] »Uram – kérhetjük Tőle –, add, hogy megma-
radjak szeretetedben! Kérlek, hogy egyetlen pillanatig se éljek
anélkül, hogy ne érezném, ne venném észre, ne hinném vagy ta-
pasztalnám azt, hogy szeretsz engem, hogy szeretsz minket!«
Aztán pedig szeretnünk kell. A szeretet által hitünk erős lesz,
gyémántkeménységű. Nemcsak hinni fogunk Isten szeretetében,
hanem valóságosan érzékelni is fogjuk lelkünkben, és  »csodá-
kat« fogunk látni magunk körül.”     Letizia Magri

7 KÉRDÉS, MELY MEGMENTHETI GYERMEKED
A biztonsági szakértők összeállítottak egy listát, mely 7 kérdést
tartalmaz. Ezt a 7 kérdést minél hamarabb meg kell vitatni a gy-
ermekekkel! – Kérd meg a fiadat vagy a lányodat, hogy játssza-
tok egy érdekes játékot: kérdéseket teszel fel, és ő fog válaszol-
ni! Csak készüljünk fel arra a tényre, hogy egyes gyermekek
válaszai meglepőek lesznek! Készen állsz? Akkor kezdjük!
1. kérdés: Szívesen elfogadnál a cukorkát egy ismeretlen né-
nitől (vagy bácsitól)? A helyes válasz: Nem szabad semmiféle
édességek, játékot és más dolgot elfogadni egy idegentől! Ter-
mészetesen  alkalmanként  kisebb  dolgokat  elfogadhatunk  a
szomszéd nénitől, de ez minden.
2. kérdés: Egy felnőtt az utcán segítséget kér. Segítesz neki?
A helyes válasz: Ilyen helyzetben határozottan el kell utasítani a
segítségnyújtást és lehetőleg minél hamarabb el kell hagyni a
helyszínt. – Ha egy személynek valóban segítségre van szüksé-
ge, akkor erre alkalmasabbak más felnőttek és ott van a rendőr-
ség is.
3.  kérdés:  Elmész-e  meglátogatni  egy  ismerősödet,  akivel
csak nemrég találkoztál? A helyes válasz: Tilos meglátogatni
az ismeretlen embereket. Ez nemcsak a felnőttekre, hanem az
azonos korú gyermekekre is igaz! – A gyermek mindig elutasít-
hatja ezt a fajta kérést, arra hivatkozva, hogy várakozik a hama-
rosan jövő szülőkre.
4. kérdés: Mit fogsz tenni, ha észreveszed, hogy valaki követ
téged?  A helyes válasz:  Egy szupermarketbe,  gyógyszertárba
vagy más zsúfolt helyre kell menni, és azonnal hívni kell a szü-
lőket.
5. kérdés: Mit teszel, ha kutyák vesznek körül? A helyes vá-
lasz: Nyugodtnak kell maradni, és semmiképpen sem szabad az
állatok szemébe nézni, mert az kiprovokálhatja belőlük a táma-
dást.  -  A kutyák figyelmét bármilyen tárggyal  el  lehet  vonni,
irányítani, például óvatosan eldobni egy tárgyat oldalra, majd
határozottan,  de  nem  sietve  eltávolodni  a  kutyáktól,  anélkül
hogy hátranéznénk.
6. kérdés: Mit teszel, ha nagy tömegben találod magad?  A
helyes válasz: El kell kezdeni fokozatosan haladva a tömeggel
annak szélére sodródni úgy, hogy közben lehetőleg kerüljük a
kiálló tárgyakat (például az oszlopokat és rácsokat). – El kell fe-
lejteni, hogy visszafelé induljunk, a tömeggel szemben lehetet-
len haladni! Ha találsz a tömegben valaki ismerőst, meg lehet
kérni, hogy vegyen a nyakába.
7. kérdés: Mit fogsz tenni, ha egy idegen megragad téged és
nem enged el?  A helyes válasz: Ilyenkor az a teendő, hogy a
környező emberek figyelmét minden lehetséges módon felkelt-
sük! Kiabálni és harcolni kell, harapni, megpróbálni szabadulni
és üvölteni.  Ez az egyik olyan helyzet,  amikor abszolút  nem
kell szófogadó gyermeknek lenned! – Tanítsuk meg a gyermek-

nek, hogy lehetőleg ilyen helyzetekben ezt kiabálja: „Ez nem az
én  apám/anyám!”,  hogy  nehogy  az  emberek  azt  gondolják,
hogy csak egy szülő-gyermek hisztériarohamról van szó.
Mindenképpen fordítsunk elegendő időt és figyelmet arra, hogy
ezeket  a  biztonsági  kérdéseket  megvitassuk  gyermekünkkel!
Győződjünk meg róla, hogy a fiunk vagy lányunk nem halad át
az úton a lámpa tilos jelzésekor, és mindig ügyeljünk rá, hogy a
telefonja teljesen feltöltött állapotban legyen iskolakezdéskor.
Jobb előre felkészülni a váratlan helyzetekre, és mindenképpen
magyarázzuk el gyermekünknek, hogy óvatosnak kell lenni az
idegen felnőttekkel kapcsolatban, szükség esetén minden lehet-
séges módon ellen kell állni nekik.                       Bidista.com 

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 2-án (v) hívek gyertyát hozzanak a misékre, s lesz balázsáldás
+ 3-án (h) 10ó Nyugdíjasklub a plébánián.
+ 4-én (k) a 17ó-i mise után indul az életmód önismereti cso-
port a kápolnában (12 alkalom) Dr. Takách Gáspár pszichotera-
peuta addiktológus és Tóni atya, lelkigondozó vezeti.
+ 7-én, elsőpénteken a betegeket az atyák meglátogatják.
+ Jegyesoktatás a plébánián péntekenként 18ó-tól!
+  10-én (h) 18ó-kor  Dr. Surján László, a KDNP tiszteletbeli
elnöke, az Európai Parlament volt alelnöke  „Európa kívülről
és belülről” címmel tart előadást a KÉSZ józsefvárosi csoport-
jának a plébánia 1. emeleti előadójában!
+  15-én  (szo)  18ó-kor  kávéházi beszélgetés  Sillye  Jenővel,
plébániai farsang.
+ 22-én (szo) a Hungarióban Brazil farsang. 20:30 megnyitó.
21-21:30 Bloco de Samba Girassol (brazil zenét játszó együt-
tes,"samba" stílus bateria showként), 22-22:30 brazilos táncóra,
23-23:30 Kvíz játék Brazíliából, 24ó-tól karaoke.
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!

IGENAPTÁR
3. (h) 2Sám 15,13-14.30;16,5-13a   Zsolt 3  Mk 5,1-20

Szent Balázs püspök és vértanú
4. (k) 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3   Zsolt 85  Mk 5,21-43
5. (sze) 2Sám 24,2.9-17   Zsolt 31  Mk 6,1-6

Szent Ágota szűz és vértanú
6. (cs) 1Kir 2,1-4.10-12   1Krón 29  Mk 6,7-13

Miki Szent Pál és társai vértanúk
7. (p) Sir 47,2-13   Zsolt 17  Mk 6,14-29
8. (szo) 1Kir 3,4-13   Zsolt 118  Mk 6,30-34

Bakhita Szent Jozefina Szűz

TAKI
Valaki  felfordította  a  szöveget.  Kérlek,  hogy fordítsd  vissza!
„.anodjalut  tnezs rÚ za úif ttölüzsősle nedniM” Hajrá!

MISÉK RENDJE
3. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Magdolna (ob)
4. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő Péter
5. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő gyermekek
6. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő Szilvia gyógyulásáért
7. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Edit (ob)
8. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise:
9. (v) 9ó mise: 10.30 mise: + Zsófia és Varjas család
15ó fedélnélküli 17ó rf. 18ó mise: + Szülők
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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