
JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
VII. évfolyam 6. szám – (2020. február 9.)

Olvasmány Iz 58, 7-10 Szentlecke 1 Kor 2, 1-5
V: AZ IGAZ EMBER VILÁGÍT, MINT FÉNY A SÖTÉTSÉGBEN. 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 13-16)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a
föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való
az egyébre,  mint hogy kidobják,  s  eltapossák az emberek.  Ti
vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet el-
rejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék,
hanem a  lámpatartóra  teszik,  hogy világítson  mindenkinek  a
házban.  Úgy  világítson  a  ti  világosságtok  az  emberek  előtt,
hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”

PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖZLEMÉNYE
Szomorúan és  megdöbbenéssel  értesültünk  arról,  hogy 2020-
ban Európában, Magyarországon előfordulhat az, hogy nyilvá-
nosan általánosítva keresztény embereket bélyegeznek meg hi-
tük és vallási hovatartozásuk miatt, ahogyan ez a napokban egy
választott  tisztségviselő  részéről  elhangozhatott.  Tehette  ezt  a
megszólaló úgy, hogy kijelentésétől – tudomásunk szerint – ed-
dig sem a kereskedelmi csatorna, sem pártja, sem a hasonló ese-
tekben többször fellépő érdekvédelmi szervezetek határozottan
nem határolódtak el. - Ezt a tragikus emlékeket idéző hozzáál-
lást elfogadhatatlannak tartjuk, és határozottan kérjük a politikai
élet  minden szereplőjét,  meggyőződésétől  és  hovatartozásától
függetlenül, hogy munkáját a közjó érdekében, az etikai és er-
kölcsi normák megtartásával végezze. - Hitünk, kultúránk, tör-
ténelmünk arra  tanít  bennünket,  hogy tiszteljük egymást  és a
másik emberi méltóságát, még akkor is, ha véleményünk nem
mindenben egyezik.       MKPK Állandó Tanácsa

KEDVES GYEREKEK, KEDVES FIATALOK! 
Szeretettel hívunk Benneteket ministrálni a vasárnapi misékre!
Ha netán még nem vettél részt ilyenben, nem kell aggódnod!
Megmutatjuk minden lépését. Minél többen veszünk így részt a
misén, annál jobban fel tudjuk osztani egymás között a felada-
tokat és emellett egy jó közösséget alakítunk ki. A mise egyik
legszebb része, mikor ministránsként az oltár mellett vehetünk
részt az átváltoztatáson, így közelről találkozhatunk az Úr Jé-
zussal. Erre az élményre hívunk Benneteket! A legegyszerűbben
úgy jelentkezhettek, hogy a mise előtt  vagy után - amelyikre
szoktatok járni – beszéltek a miséző atyával.     Drippey Máté

MEGHÍVÓ HÁZAS HÉTVÉGÉRE
Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk és várunk minden szent-
ségi házasságban élő párt a március 27-29-én megrendezett Há-
zas Hétvégés programunkra, amit Michels Antal plébános atyá-
val  és  két  másik házaspárral  együtt  fogunk tartani  a  Gerecse
Tájvédelmi Körzet szívében fekvő Alsóvadácsi Vadászházban.
A Házas Hétvége egy házasság felfrissítő lelki program, ami se-
gít visszatalálnunk ahhoz az egymásért lobogó, első szerelem-
hez, amivel a házasságkötésünk idején, 5, 10, 20, vagy akár 50
éve szerettük egymást. Segít, hogy a hétköznapok taposómal-
mában is újra közel léphessünk a társunkhoz és az Istenhez.
Mi 8 éve vettünk részt ezen a programon, ami alapjaiban változ-
tatta meg az életünket, a házasságunkat és Istenhez fűződő kap-
csolatunkat.  Rájöttünk,  hogy  Isten  olyan  boldogságra  hívott
meg minket a házasságban, aminek addig mi a felét se éltük
meg. Azóta éljük és hirdetjük lelkesen a házasság evangéliumát.
Ha szeretnétek Ti is részt venni ezen a Hétégén, akkor keresse-
tek  minket  a  dd@tischnet.hu e-mail  címen,  hogy  egy  kicsit
részletesebben mesélhessünk Nektek a Hétvégéről! Szeretettel:

 Tisch Detti és Dávid
MODESTA MISÉJE

Emlékezzünk azokra, akik az utcán éltek és haltak meg! 

A misét  Mohos  Gábor  atya,  esztergom-budapesti  segéd-
püspök mutatja be a templomunkban 16-án (v) 10.30-kor.
1983. január 31-én a római Termini-pályaudvar mellett rosszul
lett Modesta Valenti, 71 éves hajléktalan asszony. Kihívták hoz-
zá a mentőket, akik azonban nem vitték el, mert piszkos volt.
Pár óra múlva az utcán meghalt.
Modesta nincs egyedül. Budapest és Európa más gazdag nagy-
városainak utcáin tízezrével élnek emberek. Számtalan áldoza-
tot szedett körükben a hideg, a betegség, a reményvesztettség.
Ezeknél is  nagyobb veszélyt  jelent  életükre a mi közönyünk,
amely Ferenc pápa szavai szerint, mint vírus terjed a világban.
Sant'Egidio  közösség  évről  Európa-szerte  megemlékezik  Mo-
destáról és azokról a barátairól, akik az utcán éltek, haltak meg
A mise után agapéval várjuk szegény barátainkat. Aki az agapé
előállításában szeretne segíteni, az jelentkezzen vagy ezen a fe-
lületen,  vagy  a  www.santegidio.budapest@g  mail.com   címen.
Pénzadományokat fogadunk a Kultúra és Segélyegylet Alapít-
vány számláján: 12001008-00110054-00100004

SZÉPRE FESTETT LÉLEKKEL 
Michels Antal plébános Kávéházi beszélgetések Tóni atyával
sorozata keretében Budapesten, a Shalom közösség Hunga-
Rio kávéházában január 27-én Székely János szombathelyi
megyéspüspököt, az MKPK Cigánypasztorációs Bizottságának
vezetőjét, a Caritas in Veritate Bizottság, valamint a Magyaror-
szági Keresztények és Zsidók Tanácsának elnökét kérdezte éle-
téről, hivatásáról, munkájáról.
Már a beszélgetés kezdete előtt látszott, hogy telt ház lesz; egy-
más után kellett székeket hordani minden apró, szabadon ma-
radt helyre, miközben a közösség tagjai zenéltek a színpadon.
Michels Antal – Tóni atya, a beszélgetés kezdetén a püspökhöz
fordulva mosolyogva jegyezte meg, hogy senkinek nem kell őt
bemutatni, de azért feltette a kérdést: „Ki vagy te?”
Az 1964-ben született püspök beszélt gyermekkorának szépsé-
géről. Kiemelte, hogy szülei milyen harmóniában éltek, meny-
nyire boldog és szép gyermekkort biztosítottak neki és két báty-
jának, illetve a húgának is. Visszaemlékezett arra a naponta is-
métlődő pillanatra, amikor apja a munkából hazatért, s a szülők
minden alkalommal átölelték egymást. Mint mondta, anyjának
mély hite, apjának tiszta lelke példa volt számukra.
Székely János szólt hivatásának alakulásáról is. Mint mondta,
már kisgyerekként megszületett benne az elhatározás, hogy éle-
tét Istennek szenteli. Visszaemlékezett: egyszer, még kicsi korá-
ban egy távoli rokon lánnyal játszott, amikor az kérdéssel for-
dult  hozzá:  „Feleségül veszel  majd?” Ő csupán annyit  felelt:
„Nem, mert pap leszek.”
Ezt az elhatározást erősítette benne a budai Tövis utcai templom
papja, aki egész életében segíteni, szolgálni akart; a kántornő,
aki  titokban fogadalmas  nővér  volt;  valamint  a  sekrestyés,  a
„kereten kívüli” ferences, aki a civil világban szabóként kereste
kenyerét. A budai országúti ferencesek gitáros miséi, hittanórái
erősítették benne az elhatározást. Hasonlóan hatottak rá a hit-
tanórák a felsőkrisztinavárosi plébánián, illetve a Rókus-kápol-
nában, ahol Kállay Emil foglalkozott velük. Gimnáziumi tanul-
mányait a szentendrei ferenceseknél végezte, ahol szintén talált
példaképül szolgáló tanárokat…
Hallgatva  a  püspököt  Antal  atya  megjegyezte:  „Isten  igazán
szépre festette ki a lelkedet”, amire Székely János azt válaszol-
ta: „Hálás vagyok, mert csodákkal töltötték teli az életemet.”
E mondat után adódott a kérdés: hogyan élte meg a Székely csa-
lád  az  egyházellenes  szocializmus  légkörét?  Székely  János
édesapja  magas  beosztásban  dolgozott  a  Ganz  Villamossági
Műveknél, de soha nem lépett be a pártba, főnökei elismerték
tudását, tehetségét. Azt is tudomásul vették, hogy egyházi isko-
lába jár a gyermeke…
Kispapként azonban, amikor behívták katonának, nehezebb volt
a helyzete. Bolondnak nézték azt, aki hisz Istenben, bár idővel a
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papnövendékek tiszteletet tudtak kivívni maguknak békéjükkel,
csöndes  elfogadásukkal.  Volt  például  egy katonatársuk,  aki  a
legválogatottabb trágárságokat mondta, szidva mindenki édes-
anyját, beleértve a sajátját is. Utóbb derült ki, hogy anyja a kór-
ház lépcsőjén hagyta őt, a fiú nem ismerte szüleit, nevüket sem
tudta – állami gondozottként nőtt fel. Persze karácsonykor sem
volt hova mennie. A kispapokat meg nem engedték haza, ezért a
laktanyában együtt üldögéltek és énekeltek. Hívták ezt a társu-
kat is. Volt néhány narancsuk, amiket végül neki adtak. A fiú el-
sírta  magát.  Mint  mondta,  még  soha  nem  kapott  szeretetből
ajándékot, a nevelőintézetben is csak „egységcsomagot” adtak.
A vad,  korábban  csak  trágárságokat  kiabáló  kiskatona  ettől
kezdve egészen másként viselkedett velük.
Tóni atya azt is megkérdezte: megingott-e valaha a papi hivatás
iránti  elkötelezettsége?  Székely  János  mosolyogva  jegyezte
meg: a gimnáziumban nagyon tetszett neki egy lány, a katona-
ságnál is néha nehéz volt a döntés súlya, de mindig rájött: Isten
őt papnak teremtette, hiszen szinte fizikai egységet érzett vele.
A leszerelés  után  az  esztergomi  szemináriumba  került,  majd
Pestre, a Központi Papnevelő Intézetbe – utóbb döbbent rá, szá-
mos olyan oktatója volt, aki a világon bárhol megállta volna a
helyét. Gyürki László segítségével a Szentföldön, Betlehemben
folytathatta tanulmányait. Diakónussá is Jeruzsálemben szentel-
ték  1991-ben.  Ugyanabban  az  évben  pappá  szentelték,  majd
káplán lett Érsekvadkerten. Két év elteltével a Pápai Magyar In-
tézet növendéke lett, és a Pápai Gergely Egyetem mellett műkö-
dő Pápai Biblikus Intézetben szerzett licenciátust. Plébánoshe-
lyettes, majd plébános lett, doktorátust szerzett, de volt a Köz-
ponti Papnevelő Intézet spirituálisa, és oktatott hittudományi fő-
iskolán  is.  2005–2006-ban  a  budapesti  Örökimádás-templom
igazgatója volt, ahova meghívta a Nyolc Boldogság Közössé-
get, hogy közösségben tudja a szolgálatát végezni, együtt tudják
hitüket megélni.
A püspöki kinevezéssel kapcsolatban Székely János elmondta,
soha nem törekedett, nem is gondolt papi életének ilyen fordu-
latára. Hozzátette: hiányzik neki sok egyszerű helyzet, például
amikor korán reggel, csupán nyolc-tíz ember részvételével mu-
tatott be szentmisét. Kiemelte: szombathelyi megyéspüspökként
is arra törekszik, hogy „elérhető” legyen.
Tóni atya arról is kérdezte, vajon egy püspökségen több problé-
ma van-e, mint egy plébánián. Székely János elmondta, a gon-
dok  mellett  sok  öröm  is  van  az  egyházmegyében.  Nyugat-
Magyarország  hagyományosan  vallásos  vidék,  sokan  járnak
templomba, a falvakban is nagy létszámú hittancsoportok mű-
ködnek. Beiktatása után meglátogatta az egyházmegye kilenc-
vennél is több papját, mindenkivel hosszabb időt töltött el, meg-
ismerte  őket,  legtöbbjük őszintén,  mélyen próbálja  megélni  a
papságot. Kiemelte, nagy öröm számára egy-egy egyházmegyei
ünnep, és nagyon kedves a számára a jubiláns házaspárok meg-
áldása, melyen évente körülbelül ötszáz pár szokott részt venni.
A kávéházi beszélgetésen persze a cigánypasztoráció is szóba
került.  Székely János a  cigánysággal  papként Érsekvadkerten
találkozott  először,  ahol  elmondása  szerint  körülbelül  három-
száz roma élt, de nem jártak templomba, gyerekeiket nem járat-
ták hittanra. Ő megtanulta a cigány himnuszt, s lassan pár ci-
gány gyerek révén közel került a falu szélén élő nincstelen em-
berekhez. Programokat szervezett, például strandra vitte a gye-
rekeiket, és maga ment el a házakhoz értük. Az első ilyen láto-
gatás alkalmával az utcában futótűzként terjedt a hír, hogy a pap
eljön közéjük, s hatalmas tömeg verődött össze, köszöntötték,
táncoltak, énekeltek örömükben. A cigányok megnyíltak, utóbb
elmentek a plébániára, a misékre is. Persze sok előítéletet is le
kellett küzdeni…
Gyöngyöspata kapcsán Székely János elmondta, tizenöt éve jó-
val több gyerek tanult az iskolában, mint most. Fegyelmezési
problémák miatt sokszor lehetetlen volt tanítani, ezért voltak

 „pörgős” osztályok, ahol haladtak az anyaggal, és voltak „guru-
lós” osztályok, amiket csak „tolni” lehetett. A kettő között nem
származási alapon, hanem teljesítmény szerint tettek különbsé-
get. Mivel a cigányok helyzete szinte mindenhol az országban
sokkal rosszabb a többségi társadalom tagjainál, így óhatatlanul,
magától kialakult a szegregáció. Székely János szerint jó meg-
oldás lenne a problémára, ha a nehezebb körülmények közül ér-
kezőket mentorálnák, segítenék a beilleszkedésben. Hozzátette:
ebben nagy szerepe lenne államnak, de az egyházi iskoláknak is
A HungaRio kávézóban megrendezett beszélgetés végén ki-ki
még odamehetett a főpásztorhoz, beszélgethetett vele, kérdése-
ket tehetett  fel neki. Közvetlen, valóban elérhető püspök volt
most is. Bókay László/Magyar Kurír

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 10-én (h) 18ó-kor Dr. Surján László, KDNP tb. elnöke, Eu-i
Parlament volt alelnöke „Eu. kívülről és belülről” címmel tart
előadást a KÉSZ józsefvárosi csoportnak a plébánián.
+  15-én  (szo)  18ó-kor  kávéházi beszélgetés  Sillye  Jenővel.
19.30-tól Bodoréknál HH csoport. Este Országos cserkészbál.
+ 16-án (v) 9ó-i misén Körmendi Zsófi és Gábor tanúsága a
Házasság hete zárásaként. ½ 11 Modesta mise templomunkban.
+ 17-én (h) 18ó képviselőtestületi ülés a plébánián.
+ 22-én (szo) a Hungarióban Brazil farsang.
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!

IGENAPTÁR
10. (h) 1Kir 8,1-7.9-13   Zsolt 131  Mk 6,53-56

Szent Skolasztika szűz
11. (k) 1Kir 8,22-23.27-30   Zsolt 83  Mk 7,1-13

A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
12. (sze)1Kir 10,1-10   Zsolt 36  Mk 7,14-23
13. (cs) 1Kir 11,4-13   Zsolt 105  Mk 7,24-30
14. (p) Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Eu. 
társvédőszentjei ApCsel 13,46-49   Zsolt 116  Lk 10,1-9
15. (szo)1Kir 12,26-32;13,33-34   Zsolt 105  Mk 8,1-10

TAKI
Jézus mondatát kell befejezned. (A megjelölt helyről indulj el a
sakkból ismert „LÓ” ugrással és így olvasd össze a betűket, s a
megmaradt betűket is olvasd hozzá!) Megfejtés „Ti vagytok a…
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MISÉK RENDJE
10. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
11. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + József apa és Józsika
12. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise:
13. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
14. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
15. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise:
16. (v) 9ó mise: + Ilona, Tibor, Péter és nagyszülőkért

10.30 mise: + László 15ó fedélnélküli
17ó rózsafüzér 18ó mise: Valéria gyógyulásáért
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