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NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
VII. évfolyam 9. szám – (2020. március 1.)

Olvasmány Ter 2, 7-9; 3, 1-7a Szentlecke Róm 5, 12-19
V: KÖNYÖRÜLJ, URUNK, ISTENÜNK, MERT NAGY A VÉTKÜNK.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 4, 1-11)
A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40
nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kí-
sértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kö-
vek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nem-
csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten
szájából származik.'' Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a
templom oromzatára  állította.  Így  szólt:  ,,Ha  Isten  Fia  vagy,
vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta:
A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!''
Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Is-
tenedet!'' Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmu-
tatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Az-
után így szólt: ,,Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz
engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert
írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!'' Erre
otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

SZENT ANTAL KARITÁSZ CSOPORT BESZÁMOLÓJA 
2019. évi Erzsébet támogatás a központi Karitásztól 40.000Ft. A
Központi Karitásznál ez 2019.12.01-én került elszámolásra.
Pénzügyi beszámoló: Bevétel 756 923Ft, Kiadások 501 564Ft
Élelmiszert kiosztottunk 560 kg, bútor 3 fő részére, egyéb anya-
gi támogatás 105 585Ft,  egyéb lakhatásra 196 773Ft.  Segített
rászorulok száma 95 fő. A megtakarítás 12.31-én 177 563Ft
-  2019.  március  karitász  nagyböjti  lelkigyakorlaton  vettünk
részt, amely mindannyiunk számára lelki táplálékot biztosított.
-  Béres cseppek: 10 fő részére tudtuk biztosítani.  Rendszeres
gyógyszertámogatásban 3 fő és 1 ügyintézése folyamatban van.
-  Egyéb  feladatok:  segítségnyújtás,  időslátogatás,  gyermekek
korrepetálás, nagycsaládosok rendszeres segítése pl. élelmiszer
csomagok és krízis kezelések. Betegek kísérése orvoshoz.
-  A  plébánia  Balaton  Tihanyba  táborozott,  amelyre  vittünk
nehezebb helyzetben élő gyermekeket. A költségek mérséklésé-
re az Önkormányzat is részt vállalt, amelyet hálásan köszönünk.
Táborozók létszáma: 37 fő, ebből a fele gyermek volt.
- Beiskoláztatási támogatásban egy 5 és egy 10 gyermekes csa-
lád kiadásait mérsékeltük, gyerekenként 5000Ft-al
-  A plébániára  betérő  és  krízis  helyzetbe  kerülő  személyek
egyéb ügyek intézése, tanácsadás, mint pl. lakhatás, a problé-
mák milyensége szerint megfelelő intézménybe való irányítása
és jelzőrendszer működtetése. Sajnos a szélhámosok kezelése és
jelzése az érsekség felé is gyakran előforduló probléma.
- Október 12-én régiós karitász továbbképzés volt a plébánián
- Egy idős nénit megmentettünk a kilakoltatástól és egy másik
néninek hozzájárultunk a rezsi elmaradásának kifizetéséhez és
megvédtük egy családtagtól, aki rendszeresen kizsákmányolta.
- Többször önkéntesekkel lekvár főzést szerveztünk a plébánián
- November 19-én Erzsébet  napi  gyűjtés,  majd tartós élelmi-
szergyűjtést  kezdeményeztünk  a  szegény  családok  számára.
Mise végén 200 db kenyeret osztottunk ki. 
-  Idén  ismét  Karitász  adventi  vásárt  rendeztünk,  A tanulság,
amit leszűrtünk, mézes sütikkel, kis üveg lekvárokkal kell ké-
szülnünk a vásárra. Külön köszönet Erzsikének, hogy összefog-
ta a vásárt és a csapatot. Egyszer részt vettünk a Alle-nál rende-
zett  adventi  vásáron,  amely  anyagilag  kis  mértékben növelte
csoportunk  bevételét,  de  mégis  jó  érzéssel  töltött  el  minket,
hogy részt vehettünk a szeretetcsomag gyűjtésében.
- Egymillió csillag a szegényekért akcióban december első hete
között adomány ellenében karitász gyertyát kínáltunk a  hívek-
nek, amely bevételéből tartós élelmiszereket vásároltunk.

-  2019. december 23-én 10 gyermeket ajánlottunk a Karitász
karácsonyi ünnepségére. A szülők kísérték el a gyermekeiket,
ahol ajándékcsomagokkal kedveskedtek számukra.
- A karitász önkéntesek névsora: Dr. Alexi Erzsike, Kerékgyár-
tóné  Cili,  Csirszka  János,  Kovácsné  Katika,  Kissné  Etelka,
Tóthné  Éva,  Boros  Anita,  Hámori  Gergely,  Szalayné  Hilda,
Szalay József, Szaszkóné Vali, Tóthné Judit, Kissné Pötyi, Krs-
ka Karolina, Vargáné Anikó Ivel és Varga Éva. Köszönöm az
Önkéntesek odaadó munkáját! Külön köszönet Pötyinek, Erzsi-
kének, Etának, Ferinek, Cilinek éves segítségért!

Varga Éva, a plébániai karitász csoportvezetője

A KÖZÖNY VÉRTANÚIÉRT IMÁDKOZUNK 
A Sant’Egidio közösség február 16-án délelőtt templomunk-
ban  emlékezett  az  elmúlt  évben  meghalt  hajléktalan
barátaira. A misét Mohos Gábor segédpüspök mutatta be. A
szertartás után ebédre terítettek a templomban.
Az evangélium után hallhattuk a neveket, az utcán meghalt haj-
léktalan barátok nevét,  becenevét,  hosszú volt  a lista,  akikről
nem feledkeztek meg, és milyen hosszú lehet az a lista, akikről
megfeledkeztek Budapesten és a világ más nagyvárosaiban. Ar-
cok, történetek elevenedtek meg előttünk, olyan emberek törté-
nete, akik hordozták az élet keresztjét, megtapasztalták a földi
élet árnyoldalát, ahogyan Mohos Gábor püspök fogalmazott ho-
míliájában. Az értük mondott imádság közben a résztvevők cse-
répedényekben helyezhették el az emlékezés gyertyáit.
Az elhunyt szegényekért mondott imádság megmutatja, hogy az
egész emberiség Isten szeretett gyermekeinek nagy családja. A
püspök arra  buzdított  mindenkit,  hogy bízzunk Jézusban,  aki
igaz barátunk, aki reményt adó utat mutat, amikor magunkban
sem bízunk, zsákutcában érezzük magunkat. Kérjük, hogy ve-
zessen el minket szívünk gyógyulására.
Kérjük Istent, hogy bocsássa meg, amikor közönyösek voltunk,
és életünk legyen tanúságtétel, hogy a szívünkben Isten szerete-
te felébresztette az emberek iránti szeretetet – zárta homíliáját
Mohos Gábor püspök, aki koncelebráló paptársaival – Michels
Antal plébánossal és Gájer Lászlóval, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanárával –
együtt  leült  a  templomban ókeresztény  módra,  az  oltár  meg-
hosszabbításaként megterített asztalokhoz, hogy együtt ebédel-
jen a hajléktalan, szegény emberekkel, akik eljöttek a misére,
hogy megemlékezzenek sorstársaikról, barátaikról.
Az ízletes ebédet a Sant’Egidio közösség régi barátai, segítői, a
Kapuvári ÍzvadÁszok főzték, akik a közösség tagjait és szegény
barátait is már név szerint ismerik.    Thullner Zsuzsanna/MK

AZ ÉLETVITELSZERŰEN MEGVALÓSULÓ KÖZTERÜLETI

TARTÓZKODÁS TILTÁSÁNAK ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSE

Havi  1  alkalommal  önismereti  tréninget  tartok  a  Teréz  Anya
Nővéreknél a hajléktalanoknak, mint szociális munkás. Jó han-
gulatban,  elfogadóan zajlanak a  beszélgetések.  Sok sorsot  is-
mertem meg az elmúlt két évben, hiszen sokan önhibájukon kí-
vül kerültek e nehéz helyzetbe, de vannak a hajléktalan létnek
személyiségből, vagy rossz megküzdésből ok-okozata is.
A közös együttlétek alkalmával körbe ülve, gyakran játszunk, és
sokat beszélgetünk egymással. A létszám változó, amely függ
az aktuális időjárástól, függ a betegségtől vagy az egy-egy al-
kalmi munka betöltésétől, de nagyjából húszan vagyunk. 
Egy szép napon segítséget kértem egy hajléktalan személy szá-
mára a VIII. kerületi közterületen járőröző személytől, amikor
arról tájékoztattak, hogy a Polgármester Úr engedélyezi a haj-
léktalan személyek részére a közterületen való lakhatást. Mivel
másnap éppen a Tömő utcába készültem egy újabb találkozás
végett a hajléktalanokhoz, elhatároztam magamban, hogy felho-
zom ezt a kérdéskört, mert szerettem volna Tőlük megtudni, mi
a véleményük az utcán való lakhatásról. A találkozás alkalmával
kértem tőlük, hogy írják le a az utcán való lakhatás előnyeit és
hátrányait.  Meg kellett  állapítanom, hogy sikerült  beletrafálni



egy őket napi szinten foglalkoztató témába. A foglalkozás idejét
teljesen kitöltötte ez a téma, amelyből most pár véleményt sze-
retnék megosztani, természetesen a szerzők hozzájárulásával.
Egy kis előzetes a szabálysértési törvényből: „Az Országgyűlés
2011-ben elfogadta, és 2012-ben hatályba is léptette az új sza-
bálysértési törvényt (2012. évi II. törvény), amely a közterüle-
ten való életvitelszerű tartózkodást,  illetve az életvitelszerűen
használt ingóságok közterületen való tárolását bagatell bűncse-
lekményként szabályozta, elkövetőit pedig pénzbüntetéssel, il-
letve szabadságvesztéssel fenyegette.” 

Forrás:TÉGLÁSI ANDRÁS - A lakhatáshoz való jog
AZ  ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG  19/2019.  (VI.  18.)  AB
HATÁROZATA  „Az Alkotmánybíróság  – hivatalból  eljárva –
megállapítja, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 178/B. §-ának hajléktalan személyek esetében törté-
nő alkalmazása során az Alaptörvény XXII. cikk (2) és (3) be-
kezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a szabály-
sértési szankció alkalmazására csak akkor kerüljön sor, ha a haj-
léktalan  személy  ellátórendszerben  való  elhelyezése  a cselek-
mény elkövetésekor igazolhatóan biztosított volt. A szabálysér-
tési szankció alkalmazásának meg kell felelnie az életvitelszerű
közterületen  tartózkodás  tilalma  alkotmányos  céljának,  az el-
esett,  magukról  gondoskodni nem tudó személyek ellátórend-
szerbe  vonásának.  2.  Az Alkotmánybíróság  a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-
ellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló
bírói  kezdeményezéseket  elutasítja.  Az  Alkotmánybíróság  el-
rendeli  e  határozatának  közzétételét  a Magyar  Közlönyben.”
Forrás:http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/2ba8668e0947
2db8c1258337004bc40a/$FILE/19_2019%20AB%20hat
%C3%A1ro  zat.pdf  
Olvasva  a  határozatot  megfogalmazódik  bennem egy  kérdés,
hogy a VIII. kerületi új rendelet felülírhatja e az alkotmánybíró-
ság 18/2019. (VI. 18.) AB határozatát?  Ez a dilemma a hajlék-
talanokat is foglalkoztatja, mert lehet, hogy a VIII. kerületben a
közterületes nem bünteti meg, de ha egy fővárosi ellenőrzés tör-
ténik, akkor azok elfogadják e a VIII. kerület rendeletét.
A hajléktalan sorsra kényszerült személyek véleménye:
Az utcai lét előnyei: „ A kinti lakhatás azért előnyös, mert nem
vagyunk elkötelezve, akkor kelek, és oda megyek, ahová aka-
rok. Szeretek függetlenül élni.” Kevesebb kannás borvedelő kö-
tekedik bent a szállón.” Kényelmes pad, önellátó vagyok, ma-
gam ura vagyok, az együttérzés miatt könnyebben ismerkedünk,
így nem vagyok annyira magányos.” Szabadon élhetek, nincse-
nek korlátok.” „ Kialakul egy állandó hely, nagyobb ismeretsé-
get lehet  szerezni és  egy idő után odafigyelnek az emberre.”
„ Szerintem az utcán lakhatásnak nincsenek előnyei, csak hátrá-
nyai.” „ Szabadság érzetet ad főleg jó időben. Mindenki eldönt-
heti, hol alszik. Epilógus: Ha kint akartam aludni, idáig is kint
aludtam.” „ A kint tartózkodás büntetése elfogadhatatlan, de a
köztisztasági szabálysértés e nélkül is büntetendő.” „Sok sikert
és jobb életet kívánok a VIII. kerületi utcán élő hajléktalanok-
nak, reméljük, hogy ez a határozat talán könnyebbé teszi egy ki-
csit a mindennapjaikat. Ha más nem, legalább annyi előny biz-
tos származik belőle, hogy (tisztelet a kivételnek) a rossz szán-
dékú közterületesek nem kötekednek. A Ferencváros területén
élősködök, ezért szurkoljatok nekem, hogy IX. kerületi Polgár-
mester Asszony is alkosson hasonló jogszabályt.”
Az utcai lét hátrányai: „Önellátási és biztonsági problémák”
„Ki  van  téve  verekedésnek,  ezért  éber  módon  kell  aludni,
amúgy ki lehet bírni, hiszen sok telet kihúztam az utcán.” „Kilá-
tások: büntetések, élelmiszerhiány, verekedések, orvosi ellátás
hiánya, szociális ellátás és magány.” „Tisztálkodás hiánya, alko-
holistává  válnak,  időjárási  viszontagságnak  vannak  kitéve,

egészségügy hiánya, amitől elvesztik a fogaikat.” „ Ha valaki
megszokta az utcai létet, az már nem megy szállóra.” „Időjárás,
támadások és a WC hiánya.” „ Bármilyen betegséget elkaphat
az  ember,  fagyás,  biztonság  hiánya,  bántalmazás,  szerintem
csak szállón lehet élni, még a fapad sem jó.” „Kábítószer csök-
kentése, annak elérhetőségét megakadályozni.” 
„Rossz irányba javítja a városképet, kiesnek a szociális hálóból,
ki van téve atrocitásoknak és politikát csinálnak a hajléktalan-
ságból.” „Talán nagyobb előítéletnek leszünk kitéve a lakosság
körében, mert hiába van 20 jó ember, ha mellette van egy rossz-
indulatú,  az  bőven  elég.  Ráadásul  nem  vagyunk  egyformák,
tény, hogy van olyan hajléktalan, aki miatt szégyenkezni kell,
mert akárhogy is van, sokan általánosítanak.”
Konklúzió: A kliensek véleménye alapján a konklúziót nem ne-
héz leszűrni,  ezért ennek kiértékelésétől most  eltekintek! Egy
biztos, hogy a vezetésnek vannak törekvései arra nézve, hogy
mihamarább megoldást találjanak erre a problémára, persze a
siker  csak  akkor  lehet  garantált,  ha  mindkét  oldal  érdeke  a
közös  együttműködés  megteremtése.  Reméljük,  így  is  lesz,
ezért is imádkozom értük! Folyt. Varga Éva Iroda/ szoc.munkás

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 2-án (h) 10ó-tól Nyugdíjasklub a plébánián.
+ 6. elsőpéntek, 17.30 karitasz keresztút, 19.30 HH Bodorék
+ 8-án (v) 9ó misét a Mária Rádió közvetíti
+ 9-14. között Shalom szentségimádási napok a kápolnában.
+ 9-11. (h-sze) triduum a nővéreknél, melyet a plébános tart.
+ 9-én (h) 18ó Makláry Ákos: A szent ikonok helye a keresz-
ténységünkben címmel tart előadást a plébánián. (KÉSZ)
+ 16-18. (h-sze) plébániai triduum Török Csaba atyával! 17ó
mise, 17.30 előadás. 19-én (cs) 17ó Somogyi Sándor atya gyé-
mántmiséje.  20-án  (p) 17ó templomszentelési évforduló.  22-
én (v) 10ó ünnepi mise, melyet a nuncius atya mutat be.
+ Az idei nagyböjtben is, akárcsak egy éve, péntekenként az Úti
Keresztnél (Koszorú u. és Mátyás térsarka) város missziós szán-
dékkal imádkozunk, du. 3 órakor. Az Irgalmasság órájának föl-
használásával engesztelünk városrészünkért.

IGENAPTÁR
2. (h) Lev 19,1-2.11-18   Zsolt 18     Mt 25,31-46
3. (k) Iz 55,10-11   Zsolt 33     Mt 6,7-15
4. (sze) Jón 3,1-10   Zsolt 50     Lk 11,29-32
5. (cs) Esz 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh   Zsolt 137     Mt 7,7-12
6. (p) Ez 18,21-28   Zsolt 129     Mt 5,20-26
7. (szo) MTörv 26,16-19   Zsolt 118    Mt 5,43-48

TAKI
A mai evangéliumban Jézust háromszor is megkísérti a Sátán.
Az utolsónál fogalmazza meg Jézus: Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj! Honnan ismerős ez? És mit jelent? 

MISÉK RENDJE
2. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Judit, Anna és Lajos
3. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Dániel (ob)
4. (sze) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő gyermekek
5. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Édesanya és édesapa
6. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Júlia halál évforduló
5. (szo) 17ó rózsafüzér 18ó mise: +Magdolna
9. (v) 9ó mise: + Éva (ob) 10.30 mise: 

15ó fedélnélküli 17ó rf. 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

mailto:plebania@bereg.net.ua
mailto:harangszo@freemail.hu
http://www.jozsefvaros.plebania.hu/
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-03
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-07#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-07#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-07
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-06#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-06#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-03-06
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