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ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
VII. évfolyam 8. szám – (2020. február 23.)
Olvasmány Lev 19, 1-2. 17-18
Szentlecke 1 Kor 3, 16-23
V: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:könyörületre hajlik szíve.
Itt Jézus folytatja annak kifejtését, hogy tanítása tökéletesíti az
ószövetségi törvényt. A ,,szemet szemért'' előírásban volt valamilyen természetes igazságosság abban az értelemben, hogy a
büntetés nem lehetett súlyosabb, mint az okozott kár. Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni, s a büntetést Istenre hagyni. Ezzel nem tolja
félre a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt akarja, hogy a
megbocsátás menjen el a végső határig. A megokolás az, hogy
mi is rászorulunk Isten irgalmára, s annak előfeltétele az, ha mi
magunk is irgalmasok vagyunk. Az irgalmasságot a mennyei
Atyától kell megtanulnunk.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 38-48)
Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek
ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe
fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És
ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira.
Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy
gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak,
mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg
ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi
az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti menynyei Atyátok!
BARANYAI LÁSZLÓ ATYA KINEVEZÉSE
Marton Zsolt váci egyházmegye püspöke írta: „Főtisztelendőséged pappá szentelése óta immár 55év telt el, és buzgó papi életével nyugdíjas éveiben is szolgálja szeretett Egyházát jelenlegi
lakóhelyén. Első kápláni szolgálati helyén példaadó papi életével a gondjaira bízott fiatalok közül számos ifjút nevelt és irányított egyházi oktatási intézményekbe azokban a nehéz időkben. Minden állomáshelyén gondja volt a fiatalok testi, lelki és
szellemi életük formálására. Példamutató papi szolgálatának
ékes bizonyítéka híveink ragaszkodása, valamint paptestvéreink
megbecsülése. Az Úristen iránti szeretete, papi szolgálatának kiteljesedése abban is megmutatkozott, hogy nagy tehetsége volt
saját elképzelése szerint liturgikus öltözetek készítéséhez, melyekre méltán büszke lehet. - Minden állomáshelyén nagy-nagy
szeretettel gondoskodott az idősekről és a betegekről, valamint
rendszeresen látogatta és lelki tanácsival is támogatta őket. Hű
papi szolgálatának elismeréseként a váci székeskáptalan
tiszteletbeli kanonokává nevezem” - Isten éltesse sokáig!
Ps: 23-án (v) a ½ 11-es misén köszöntjük László atyát!
BESZÁLLÁS! - Avagy jövőkép a plébániánkon
Van egy álmom a Budapest-józsefvárosi Szent József plébániánkról, hogy sokkal élőbbé válik. Most egy sarokponthoz
közelítünk, ezt szeretném megosztani veletek!
A plébánia épülete már két éve megújult. Most a templom külső
falai azok, melyek teljesen új színt nyertek. Mondhatnám, egy
egészen új, talán másik templomot kapunk vissza, mint amit
megismerünk. Sárgából egy krémszínre váltott, melyet fehér díszítő elemek bontanak meg.
Sarokpont. Mert a külső után a belső jön. Két részletben. Az

első, mely a templom technikai jellegében lesz új. Víz, villany,
fűtő elemek, hangosítás. A második része, majd a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus után jön, mely már a valódi belső
felújítást, s úgy néz ki, hogy egy új szentélyt is hozhat. Nem is
merek belegondolni, hogy milyen változások előtt állunk!
A sarokpont pedig utána fog még inkább kirajzolódni.A megújult terek élettel telnek. Új hittantermek, új kápolna, új sekrestye. Mindez csak tér marad, ha nem töltjük meg élettel.
A plébánián régóta létező cserkészet, Regnum, KÉSZ mellett új
csoportok indultak el. Alpha kurzus, Fészek csoport, Emberhalász, Neokatekumenátus, Shalom stb. Még hosszú az út, de már
az alagút vége világít. A külső megújhodást a belső kíséri.
Kérdés, hogy te vagy én, mennyiben kapcsolódsz bele? Nem
múlhat el megannyi idő, hogy valóban meg nem térnék, valóban
meg nem újulnék! Ez papként is igaz. Új időknek új dalaival!
Mit is kívánhatnék? Éljünk a lehetőségekkel. Merjünk mozdulni! Merjünk álmodni!
Szeretettel: Michels Tóni a.
BESZÁMOLÓ
KÉSZ Józsefvárosi Csoportja 10-én tartott összejöveteléről
Ez alkalommal Dr. Surján László a KDNP tiszteletbeli elnöke,
az Európai Parlament volt alelnöke Európa kívülről és belülről címmel tartott előadást, amelyet egy Madách idézettel,
Ádám szavaival kezdett: „Előttem a szirt, és alatta a mély: /
Egy ugrás, mint utolsó felvonás…/ S azt mondom: vége a komédiának. - Vagyis Európa helyzete drámai.
A Közös Piac, majd az ebből megalakított Európai Unió a kezdetektől a mai napig hasonló gazdasági célok érdekében működik. Veszélyes tendencia figyelhető meg az anyagi javak elosztásával kapcsolatban: egyre kevesebb kézben összpontosul a világ összes vagyonának a jelentős része. Eközben az éhezés mindennapi jelenség, 1,2 milliárd szegény él a Földön.
A gazdaság fő szereplői között az USA és Kína az élen áll, az
EU súlya egyre csökken, az előrejelzések szerint 2050-ig ez a
tendencia tovább fog erősödni. Ahhoz, hogy Európa megmaradjon, kulturális és ideológiai alapon is kell harcolni a kereszténység mellett kiállva, nemzetállamként, folytatva a demográfiai
változások jó irányba fordítását. A társadalom megújításához
egy új generációra van szükség, amelynek a kinevelésében nagy
fontossága van a megújuló nemzeti alaptantervnek. Alapvető a
közép-európai államok szerepe a változások érdekében.
Vendégünk többször idézett Varga László püspök kaposvári beszédéből, amelyet a KÉSZ évnyitó találkozóján tartott a világban folyó háborúról és szellemi harcról. (A püspöki előadás teljes egészében megtekinthető az interneten.)
Vermes Ágota
„Az én küldetésem imádkozni és szolgálni, amíg élek” –
KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉS SILLYE JENŐVEL (MK)
A Kávéházi beszélgetések Tóni atyával sorozat keretében a
Shalom Közösség HungaRio kávéházában február 15-én (szo)
este Michels Antal plébános beszélgetett Sillye Jenő énekes,
dalszerzővel, a hazai evangelizációs zene megalapítójával.
Sillye Jenő ötven éve járja az országot együttesével, barátaival,
fiaival, ha kell, egyedül, hogy kezében gitárral énekeljen Isten
dicsőségéről, szeretetéről. Ezúttal Benedek nevű fia kísérte el.
Aki járt már Jenő koncertjén vagy előadásán, az tudja, hogy
szelíden, szeretettel beszél Istenről, a hitről, mégis azonnal odafigyelünk rá, mert egész lényéből árad a hitelesség, nemcsak
mondja, énekli, hanem éli is az evangéliumot. Bár az utolsó öt
évben többször betegeskedett, szemében most is ott volt a lényéből sugárzó belső tűz, derűs mosoly, az ember egyszerűen
jobbnak érzi magát, ha a közelében van.
Angyalföldön nőtt fel, és egész életét meghatározta, hogy bátyjával együtt kisgyermekek voltak még – hat- és négyévesek –,
amikor sakkmester édesapjuk belészeretett az egyik női tanítványába, és elhagyta a családját. Ettől kezdve édesanyjuk és anyai
nagymamájuk nevelte őket. Jenő úgy emlékszik vissza: nem
volt könnyű életük, mégis, „szinte földi mennyországban” érez-

te magát, mert két „szent” asszony vigyázott rájuk. Gyermekként bátyjával rengeteget jártak a kármelita atyákhoz, ezek a sokat szenvedett, üldözött szerzetes papok sokaknak voltak lelki
támaszaik, de ha kellett, kenyérrel is segítették a nélkülözőket.
Sillye Jenő rövid epizódokban beszélt az életéről, középiskolás
éveiről, első dalainak a megszületéséről, a ma már legendás
nagymarosi ifjúsági találkozókról, a Kádár-korszakról, amely az
Egyházzal szemben – legalábbis a 60-as években – nem is volt
annyira „puha”. Felidézte, hogy 1963-ban másodikos középiskolás volt, amikor meglátogatta őket az új osztályfőnöknője,
Teri néni. Jenőék lakása tele volt szentképekkel, vallásos témájú
festményekkel. Jenő attól tartott, ha az osztályfőnöke meglátja
ezeket, egy életre elássa magát előtte. Kérte, könyörgött az anyjának, hogy vegyenek le mindent a falról, de legalább a Kaszap
Istvánról készült képet süllyesszék a sublót fiókjába.
„Anyám szeme tágra meredt, csodálkozva, talán megbántódva
is, kérdezte: de hát kisfiam, ezek a képek mindig ott voltak a falon, miért venném most le őket? Jó, ha akarod, hagyjál mindent
így, nekem már úgyis tökmindegy, legyintettem, végképp elkeseredve.” Teri néni csöngetett, Jenő remegő gyomorral nyitott
ajtót. „Amikor belépett a szobába, előttem kezdett elsötétülni a
világ. És akkor az én tündéri osztályfőnöknőm összecsapta a
kezét, és örömmel felkiáltott: »Jé, mit látnak szemeim, Kaszap
István képe! Gyerekkoromban nagy tisztelője voltam.« Úgy
éreztem, mintha a Gellérthegy gördült volna le a szívemről. Ez
a tanárnő hisz Istenben, biztos, hogy nem fog bántani engem!”
Jenő megkönnyebbült, de el is szégyellte magát: miért ilyen kishitű, miért gondolja azt, hogy Isten megszégyeníti, ha vállalja a
hitét? Azóta a mindennapokban is követi nagymamája intelmét:
keressétek az Isten igazságát, és bízzátok rá magatokat mindig
az Úr szeretetére.
Jenő gyermekkorától kezdve nagyon szerette az irodalmat, magyar–történelem szakos tanár szeretett volna lenni, de nem vették fel az egyetemre, mert a szóbeli felvételin kérdésre válaszolva nem titkolta el, hogy hívő. Ezt követően két évet járt a jogi
egyetemre, de a második év végén otthagyta, mert felismerte,
hogy a diktatúrában nincsen jog, csak párthatározat. Közben
már dalokat írt, énekelt Isten dicsőségéről, szeretetéről. Elhatározta, hogy egész életét a zenei evangelizációnak szenteli. Mivel azonban akkor már nős volt, megszületett az első gyermekük, Julcsi lányuk, valami biztos munkát kellett keresnie. Az
Elzettnél helyezkedett el, itt dolgozott anyagbeszerzőként.
Ahogy fogalmazott, három élete volt: a gyönyörű családja, a
csodálatos zenei evangelizáció és a kenyérkereső foglalkozása.
A rendszerváltozást követően Sillye Jenő rövid ideig az Új Embernél és a Szent István Társulatnál is dolgozott, majd 1996 decemberében, egyik jó barátja, Mózes József segítségével létrehozta saját vállalkozását, amely kazetta, CD, kottafüzet kiadásával foglalkozik. Azóta főállású előadóművészként járja az országot és a határon túli területeket is. A kishitűséggel szemben
állítja, hogy rengeteg, a közösségért tenni akaró emberrel találkozott, találkozik.
Az utolsó öt évben több súlyos betegség is elérte. Kétszer kapott stroke-t, két éve pedig vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.
A Szűzanya közbenjárásáért imádkozott, az Ég Királynőjéhez
különleges szeretet, tisztelet fűzi, több dalt és oratóriumot is írt
róla. Jenőt megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, rendszeresen jár kontrollra, hál’ Istennek tünetmentes.
Sillye Jenő ma, hetvenkét évesen is folyamatosan írja a dalait, a
naptára hónapokra előre tele van, fellépésekkel, előadásokkal,
beszélgetésekkel. Szavai szerint az ő élete példa arra, hogy az
Úristen hogyan tud felépíteni a semmiből egy életet. Különleges
gyengédséggel beszélt a feleségéről, Julcsiról, aki kezdettől fogva mindenben segítette, bátorította, mindig mellette állt. A Jóisten öt gyermekkel áldotta meg a házasságukat, jelenleg kilenc
unokájuk van, idén szeptemberben lesz az aranylakodalmuk.

„Gyönyörűséges, szép életet kaptunk az Úristentől” – mondta
Jenő. Mesélt arról is, hogy az utóbbi hónapokban minden este
lemegy a közeli kápolnába (évtizedek óta laknak Káposztásmegyeren), gitározni tanítja a gyerekeket, zenél, és imádkozik a
családjáért, feleségéért, gyerekeiért, unokáiért, menyeiért, vejéért, az országért. „Ez az én küldetésem, imádkozni és szolgálni,
amíg élek. Mindent köszönök az Úristennek!”
Jenő Benedek fia kíséretében elénekelt néhány dalt is. Az egyik
ének Weöres Sándor Apokrif imája nyomán született meg, Jenő
az ars poeticájának nevezte: Oldani Uram, s oldódni vágyom, /
Üdvözíteni, és üdvözülni vágyom, / Alkotni Uram, s alakulni
vágyom, / Alkotni Uram, s alakulni vágyom. / Ékesíteni, és
ékeskedni vágyom, / Dalolni Uram, és dallá lenni vágyom, /
Követeddé lenni s Érted tenni vágyom, / Követeddé lenni s
Érted tenni vágyom. / Lámpád vagyok, ha látsz engem, / Ajtód
vagyok, ha zörgetsz bennem, / Ki látod mit teszek, hallgass el
engem, / Ki látod mit teszek, hallgass el engem.
Szép este volt, az Úr szeretete formálta azzá! Bodnár Dániel
PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 23-án (v) központi gyűjtés a katolikus iskolák javára. A 9ói misén Most Balázs beszámolója lesz a templom felújításról!
+ 24-én (h) 14.15-től új hitoktatói megbeszélés a plébánián.
+ 26-án hamvazószerda, szigorú böjti nap! A misében lesz
hamvazkodás. Aki nem tud részt venni, azt vasárnap fogjuk!
+ 28-án (p) 17.30-kor keresztút, melyet a plébános atya vezet.
+ 03.27-29. (p-v) Házas Hétvége, amit a plébános és 3 párral
együtt fog tartani a Gerecse Tájvédelmi Körzet szívében fekvő
Alsóvadácsi Vadászházban. Jelentkezés, infó a dd@tischnet.hu
+ A személyi jövedelemadójuk bevallásánál ne mulasszák el
adójuk 1 %-ának felajánlását az Egyháznak. Ez nem helyettesíti
a közismerten „egyházi adó”-nak nevezett önkéntes felajánlást.
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!
IGENAPTÁR
24. (h) Szent Mátyás apostol
ApCsel 1,15-17.20-26 Zsolt 112
Jn 15,9-17
25. (k) Jak 4,1-10
Zsolt 111
Mk 9,30-37
26. (sze)Hamvazószerda
Joel 2,12-18 Zsolt 50 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18
27. (cs) MTörv 30,15-20
Zsolt 1
Lk 9,22-25
28. (p) Iz 58,1-9a
Zsolt 50
Mt 9,14-15
29. (szo)Iz 58,9b-14
Zsolt 85
Lk 5,27-32
TAKI
Valaki véletlenül symbolban írta le az evangélium egy mondatát. Fordítsd le! Ti legyetek olyan tökéletesek, mint
amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
MISÉK RENDJE
24. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
25. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
26. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
27. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Darcy és Julianna
28. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Rózsafüzér társulat
29. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise: +Magdolna
1. (v) 9ó mise:
10.30 mise: + Julianna és József
11.30 szlovák 15ó fedélnélküli
17ó rf. 18ó mise:
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