JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA HÍRLEVELE
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
VII. évfolyam 9. szám – (2020. március 8.)
Olvasmány Ter 12, 1-4a
Szentlecke 2 Tim 1, 8b-10
Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 17, 1-9)
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az
arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér
lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor
íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette
őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A
hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok
a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”
SHALOM KÖZÖSSÉG MÁRCIUSI PROGRAMJAI
9. - Minden forrásom belőled fakad - 4 napos folyamatos
szentségimádás. Készüljük fel együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A Katolikus Shalom Közösség és a templom szervezésében ajánljuk a 4 napos szünet nélküli folyamatos
szentségimádást. Lesz lehetőség csendes szentségimádásra, dicsőítésre, közbenjáró imára, hogy egyénileg vagy csoportként,
már előre is felkészítsük magunkat az eseményre. Jelentkezz!
21-22. (szo-v) Óbudai túra+Szentlélek Szeminárium
Már gondoltál rá, hogy kirándulás közben lehetőség van tapasztalni, hogy Isten szeretete megváltoztathatja az életed? Gyere
velünk szombaton és vasárnap egy tapasztalatra. A kirándulás
közben lesz idő pihenni, szórakozni, új barátokat megismerni és
meghallani, Isten mit szeretne neked mondani. A kiránduláson
szó lesz ezekről: Isten szeretete, megtérés, új élet, tapasztalat az
Atyával... és egy új tapasztalat a Szentlélekkel, hogy meg tudd
változtatni az életed mindörökre. Ezért szombaton 9 órakor találkozunk a Széll Kálmán téren és együtt megyünk a máriaremetei kegytemplomba, Templomkert u. 1., visszajövünk 19ó.
Vasárnap másik úton megyünk a János- hegyre. Találkozunk 9
órakor a Széll Kálmán téren, és visszajövünk 16 órakor. Hozzál
magaddal szendvicset és innivalót! Jelentkezz!
30. (h) Kávéházi beszélgetések Mohai Gáborral rádiós és televíziós bemondó, előadóművész. Újfehértón született 1947ben. 1978-ban került a Magyar Rádióba bemondónak. 1979-től
a Magyar Televízió munkatársa is lett, az első képernyős megjelenése a "Jogi esetek " c. műsorban volt. Attól kezdve sok szolgáltató és magazinműsor közreműködőjeként, műsorvezetőjeként tevékenykedett, és dolgozott bemondóként. Hosszú évekig
volt a Híradó hírolvasója, műsorvezetője. Huszonhét éven át
párhuzamosan szerepelt a Magyar Rádió és a Magyar Televízió
műsoraiban. A Duna TV megalakulásakor kb. másfél éven át
egy naponta kétszer jelentkező kulturális műsort vezetett. 2007
óta a Magyar Rádióban az MR3-Bartók Rádió Muzsikáló Reggel című négyórás adásának műsorvezetője, és a Magyar Rádió
Márványterméből és zenei stúdióiból heti rendszerességgel közvetített élő hangversenyek moderátora, továbbá a Kossuth Rádió hírolvasó bemondója. 2012-től a Déli Harangszó c. helytörténeti ismertetőműsor egyik munkatársa. 2011 nyarától tagja az
MTVA Anyanyelvi, Mikrofon és Képernyő Bizottságának. Rádiós és televíziós munkája mellett irodalmi esteket szerkeszt és
mutat be. Az elmúlt években több verses CD-je jelent meg.
2012-től az MTVA megbízásából a Kossuth Rádió és a Bartók
Rádió állandó munkatársa. 2015 óta a BONUM TV bemondója.

FARSANGI BESZÁMOLÓ (2020. február 15.)
Csapatunk idei farsangi mulatságát az Eper őrs szervezte. Frappáns témának azt választották, hogy minden őrs egy másik őrsnek kell, hogy beöltözzön – ám nem az őrs személyeinek, hanem annak az állatnak vagy növénynek, amelyről az adott őrs a
nevét kapta. Ezt a feladatot mindenki kreatívan oldotta meg,
mindenki őrsönként bemutatta jelmezét 1 perc performanceban.
Ezután átvonultunk a játékok szobájába, ahol egy honfoglalós
interaktív játék várt a résztvevőkre. Megyék helyett csapatunk
táborhelyszíneit kellett elfoglalni (pl. Makkoshotyka,
Horvátzsidány, Farkasgyepű és sok más település), a cserkészethez, farsanghoz és csapatunkhoz kapcsolódó kvízkérdések megoldásával. Az alma, körte és narancs csapat valódi almával, körtével és naranccsal jelölhette meg területeit, amit a nassoló szünetben el lehetett fogyasztani. A kemény harcok befejeztével el
is érkezett egy étkezési szünet, de nem lazsáltunk sokáig, a szobába visszatérve a csapatok újra versenybe szálltak egymással –
immáron nem az eszük, inkább az ügyességük és kreativitásuk
igénybevételével. Szembekötős, építkezős, fánkevős játékok
sorra váltották egymást, talán a legnagyobb sikert az nyerte el,
mikor vízipisztollyal gyertyát kellett oltaniuk a játékosoknak.
A csapatok fáradtságos munkáik által kiérdemelték, hogy a másik szobában annyit játszhattak a Just Dance nevű Krisztián által beüzemelt táncolós játékkal, ameddig csak a lábuk bírta.
Ezután és ezzel párhuzamosan már csak a rendrakás és takarítás
következett, melyben minden cserkész cserkészhez méltó igyekezettel segédkezett. Összességében egy nagyon vidám hangulatú és programokban színes napot zártunk, ahol kicsi és nagy
együtt búcsúztathatta a hideg és borongós telet.
Dönci
CIKK FOLYTATÁSA A HAJLÉKTALANSÁGRÓL
Az utcán való lakhatás előnye: „Nem inzultálják a hatóságok,
ha egy padra lefekszik akár nappal is, hogy pihenjen, mások
észreveszik, ha valami baja van, így tudnak rajta segíteni esetleg, ha nincs berúgva, vagy nem tud magáról.
Az utcán való lakhatás hátrányai: Inzultálják, biztonság hiánya,
agresszív fellépés ellenük, nem tudja a természetes szükségleteit normál körülmények között elvégezni, tisztálkodás teljes hiánya.”
Hajléktalanok + - közterületen engedéllyel?
Egy hajlékát vesztett szemszögéből.
Újabban felmerült a kérdés a VIII. kerületben: megengedhető-e
a hajléktalanság életszerű gyakorlása közterületen, utcán, parkokban folytatott tartózkodás, mint lehetőség?
Most már végre eljutottunk idáig, hogy kevesen űzik ezt az utcán való életet, mint szabad újból megengedően visszahozni.
Evvel nem segítünk rajtuk, csak ártunk nekik, mivel az emberi
méltóság teljes lezüllesztése következik be újból, ami régen
volt, amíg nem lett megoldva az éjszakai szálláshely, szükségszálló, nappali melegedő megfelelő módon, elégséges számban.
Talán mindenki eszébe előjön, ami volt az előző vezetést megelőző körülmény, mely minden értelmes ember számára megengedhetetlen, embertelen állapotokat jelentő utcán élés, és az
aluljárókban meghúzódás, mely a rosszul értelmezett korlátlan
„szabadság” hangzatos jelszava alatt a szabadság jegyében elérték, hogy: „mindenki azt csinál az utcán, amit akar!” – Meg is
lett a látható és tapasztalható következménye az egész városra
nézve, nem győztük kerülgetni őket. Nem szabad újból a közterületeket szabad prédává tenni egyesek minden épeszűséget nélkülöző emberek kis csoportjának elgondolásait rákényszerítve a
többségre. Nem is tudom, milyen elgondolásból származó felvetést elfogadni, hanem óvni, védeni kellene a már megépített,
meglévő szép parkokat, játszótereket és egyéb létesítmények
tisztaságát mindenféle szeméttől, emberi szükségletektől megvédeni és ingyenes hozzáférést lehetővé tenni mindenki számára, hogy senki ne kényszerüljön nem megengedhető körülmények között és helyen elvégezni alapvető szükségleteit.

Továbbá, akik könnyen megfeledkeznek magukról, és természetesen másokat sem szabad rászabadítani újból a kerületre, hogy
a bűz, a szemét, a szenny és a bűn árasszon el mindent, mint
ami annak idején volt?!
Már csak egy kérdésem van, kell ez nekünk,s a Józsefvárosnak?
ui. Ha ez csak megvalósulni látszik, abban a pillanatban minden
kerületből ide tódul az összes hajléktalan, utcán élő a VIII. kerületbe! / Egy közülünk…/
ÉLETIGE - 2020. MÁRCIUS
„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az
emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a
próféták.” (Mt 7,12)
Hányszor megesett, hogy az életünk fontos döntései során biztos iránytűt kerestünk, hogy hozzá igazodva megtaláljuk a helyes utat. Keresztények lévén feltettük a kérdést, hogy mi az
evangélium lényege, a kulcs Isten szívéhez, hogy itt és most a
gyermekeiként éljünk?
És íme, itt van Jézusnak ez az igéje, éppen a mi esetünkre, világos és azonnal érthető, élhető felszólítás. Máté evangéliumából
származik, Jézus nagy beszédében, a hegyi beszédben hangzik
el, melyben Jézus elmondja, hogyan éljünk minden ízében keresztény életet. Ő maga ebben a tömör megállapításban foglalja
össze egész üzenetét.
Manapság, amikor mély és jelentőségteljes, ám rövid és találó
üzenetekre vágyunk, fogadhatnánk úgy ezt az igét, mint egy értékes tweet üzenetet, amelyet érdemes pillanatról pillanatra észben tartanunk.
„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az
emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a
próféták.”
Jézus arra hív, hogy bújjunk a másik ember bőrébe, hogy jobban megértsük, mit tehetünk érte. Ő is ezt tette, amikor irántunk
való szeretetből hozzánk hasonló emberi testet öltött.
Tegyük fel a kérdést, hogy mit is várunk mi a szüleinktől, a
gyerekeinktől, a kollégáktól, a kormányon lévő felelősöktől és a
lelki vezetőktől: megértést, meghallgatást, befogadást, anyagi
támogatást a szükségünkben, de őszinteséget, megbocsátást, bátorítást, türelmet, tanácsot, útmutatást és felvilágosítást is… Jézus számára a törvény beteljesítését és a lelki élet teljes gazdagságát az említett belső magatartás és a belőle fakadó konkrét
tettek jelentik.
Ez az „aranyszabály” egyetemes tanítás, mely megtalálható az
emberiség fejlődése során kifejlődött különböző vallásokban,
kultúrákban és hagyományokban . Ez az alapja minden hiteles
emberi értéknek, amelyek a szolidáris és igazságos emberi kapcsolatok által a békés együttélés építőkövei lehetnek.
„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az
emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a
próféták.”
Ez az ige arra hív, hogy legyünk találékonyak és nagylelkűek,
kezdeményező jóakarattal forduljunk mindenki felé, verjünk hidat azok felé, akikkel nem vagyunk barátságban, ahogy Jézus
mondta és tette. Ehhez tudni kell kilépni önmagunkból, hogy
hiteles tanúságot tegyünk a hitünkről.
Chiara Lubich így bátorít: „Próbáljuk meg! Ha így élünk meg
egy napot, az egy egész élettel felér. […] Soha nem tapasztalt
öröm fog elárasztani. […] Isten velünk lesz, mert ő ott van, ahol
szeretnek. […] Néha esetleg lassabban haladunk, kísértés ér,
hogy elbátortalanodjunk és abbahagyjuk. […] De ne tegyük!
Bátorság! Isten megadja hozzá a kegyelmet. Kezdjünk mindig
újra! Ha kitartunk, meg fogjuk látni, hogy a világ megváltozik
körülöttünk. Látni fogjuk, hogy az evangélium lenyűgöző életet
fakaszt, fényt gyújt a világban, ízt ad a létünknek, és magában
hordozza minden probléma megoldását. És nem lesz nyugtunk,
amíg el nem mondjuk másoknak is rendkívüli tapasztalatunkat:
barátainknak, akik megértenek, a rokonainknak, bárkinek, aki-

ről ezt úgy érezzük. És újraszületik a remény.”
„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták.”
Ramiro már nagyon régen ott dolgozik a munkahelyén. Megtudja, hogy új kollégák érkeznek.
Fölteszi magának a kérdést: „Ha először lépnék be ebbe az irodába, vajon mit szeretnék itt találni? Mitől érezném jól magamat?” És nekilát helyet csinálni, a többi kollégájával együtt új
íróasztalokat keres. Barátságos munkahelyeket rendeznek be, az
új kollégák pedig derűs légkört és nagyobb összefogást találnak.
PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 9-14. között Shalom szentségimádási napok a kápolnában.
+ 9-11. (h-sze) triduum a nővéreknél 9.30 előadás, 11ó mise
+ 9-én (h) 18ó Makláry Ákos: A szent ikonok helye a kereszténységünkben c. tart előadást a plébánián. (KÉSZ)
+ 13-án (p) 17.30 Harmath Dénes orgonás keresztút.
+ 16-18. (h-sze) plébániai nagyböjti triduum Török Csaba
atyával a templomban. 17ó szentmise, 17.30 előadás.
+ 19-én (cs) 17ó Somogyi Sándor atya gyémántmiséje (60.)
+ 20-án (p) 17ó templomszentelési évforduló. Keresztutat a
cserkészek vezetik.
+ 22-én (v) 10ó ünnepi szentmise, melyet a nuncius atya mutat
be. Utána agapé az ajtóban, illetve fogadás a plébánia I. emeletén. Agapéra kérjük, hogy a hölgyek süteményt, szendvicset
hozzanak, a férfiak pedig innivalót.
IGENAPTÁR
9. (h) Dán 9,4b-10
Zsolt 78
Lk 6,36-38
Római Szent Franciska szerzetesnő
10. (k) Iz 1,10.16-20 Zsolt 49
Mt 23,1-12
11. (sze)Jer 18,18-20
Zsolt 30
Mt 20,17-28
12. (cs) Jer 17,5-10
Zsolt 1
Lk 16,19-31
13. (p) Ter37,3-4.12-13a.17b-28 Zsolt104 Mt 21,33-43.45-46
14. (szo)Mik 7,14-15.18-20 Zsolt 102 Lk 15,1-3.11-32
TAKI
Ma Jézus színeváltozásáról hallottál. Péter így kiáltott fel… A
megadott szavak: PÉTER, JAKAB, JÁNOS, ARC, RAGYOGÁS, VAKÍTÓ, FEHÉR, FÉNY, MÓZES, ILLÉS, SÁTOR,
FELHŐ, HANG, LÁTOMÁS, EMBERFIA, FELTÁMADÁS
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MISÉK RENDJE
9. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + Zoltán
10. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
11. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
12. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Élő Gergely keresztgy.
13. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise:
14. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise:
15. (v) 9ó mise: + Andor
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

