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„Reményt és jövőt adok nektek”
(Jer 29,11)
VÁROSMISSZIÓ BUDAPEST
2007. szeptember 16–22.
A 2007. év Budapest számára a városmisszió éve. II.
János Pál pápa indítására
több európai nagyváros püspöke úgy érezte, hogy új
módon kell bemutatnunk hitünk gazdagságát a világnak. Nyilvánosan is fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének jelét és mindazt a kulturális és
emberi gazdagságot, amit a kereszténység Európában ma is hordoz. Ezért hát
bátran, de nem agresszívan, a modern
hírközlés, a látvány, a művészetek és a
zene eszközeit is felhasználva fordultunk Európa nagyvárosainak lakóihoz.
A város a világnak, a profán világnak a
jelképe is. Olyan hely, ahol különböző
nyelvű, kultúrájú, vallású, világnézetű
emberek találkoznak egymással. Olyan
hely, ahol nem a szépen megélt önazonosság gazdagsága, hanem az arc nélküli szürkeség, az érdektelenség, a sodródó tömegmagatartás, az elmagányosodás hordozza a legnagyobb veszélyt.
Ezért olyan aktuális Jeremiás próféta
szava, mely idei missziónk jelmondata:
„Reményt és jövőt adok nektek”.
Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel
közösségéhez fordulunk, 2007. őszére
Budapest meghívását szeretnénk továbbítani. Várjuk a missziós városok püspökeit és képviselőit, a környező országok és a távoli világrészek érdeklődő
püspökeit és hívő embereit is. Tartsanak velünk az imádságban, valamint a
kulturális és lelki programokban! A tapasztalatok egymást erősítik
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hitünk örömének továbbadásában. Így
válik napjainkban ez a tanúságtétel is
ténylegesen világméretűvé, a szó jó értelmében globálissá.
Amint templomaink és hívő közösségeink Isten jelenlétét sugározzák és
ezzel új, értelmes, önzetlenségre hívó
közösséget teremtenek az emberek között, úgy a modern nagyvárosok egészében is Krisztus személyes jelenléte
és üzenete hitünk szerint emberibbé, értékesebbé teszi az egész közösség életét
Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

XVI. Benedek pápa
nagyböjti üzenete (részlet)
Kedves Testvéreim!
„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.” (Jn 19,37) Ez a bibliai mondat vezeti nagyböjti gondolatainkat ebben az évben. A nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy megtanuljunk megállni,
elidőzni Máriával és Jánossal, a szeretett tanítvánnyal amellett, aki a kereszten feláldozta életét az egész emberiségért. Most, a bűnbánat és az ima idején
tekintsünk tehát élőbb részvétellel a keresztre feszített Krisztusra, aki a kálvárián meghalva teljesen kinyilatkoztatta
számunkra Isten szeretetét.
„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.” Tekintsünk bizalommal Jézus
átszúrt oldalára, melyből „vér és víz
folyt ki” (Jn 19,34)! Az egyházatyák
ezt a keresztség és az Eucharisztia
szentségei szimbólumának tekintették.
A Szentlélek működésének köszönhetően a keresztvízzel feltárul előttünk a
szentháromságos szeretet belső világa.
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A nagyböjt arra késztet, hogy a keresztség kegyelmével lépjünk ki önmagunkból, hogy bizalmas ráhagyatkozással megnyílhassunk az Atya irgalmas
ölelése előtt. A vér, amely a Jó Pásztor
szeretetének szimbóluma, különösen az
Eucharisztia misztériuma révén árad
belénk: „Az Eucharisztia egyesít bennünket Jézus önátadásának cselekményével… részeseivé
válunk önátadása dinamikájának”. Éljük
tehát a nagyböjtöt
úgy, mint „eucharisztikus” időt, amikor Jézus szeretetét befogadva
megtanuljuk
továbbadni magunk
körül minden gesztusunkkal és tettünkkel. Annak szemlélése, „akit keresztülszúrtak”, arra késztet
bennünket, hogy megnyissuk szívünket
mások előtt, és felismerjük az emberi
méltóságot ért sebeket. Mindenekelőtt
arra fog ösztönözni, hogy küzdjünk az
élet megvetésének és az ember kizsákmányolásának minden formája ellen,
valamint arra, hogy enyhítsük sokak
drámai elhagyatottságát és magányát.
Legyen a nagyböjt minden keresztény
számára megújuló tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk, és amelyet nekünk is
minden nap tovább kell ajándékoznunk
a felebarátunknak, főleg a szenvedőnek
és rászorulónak. Csak így részesülhetünk gazdagon a húsvét örömében. Mária, a Szép Szeretet Anyja vezessen
minket ezen a nagyböjti úton, hogy valóban megtérjünk Krisztus szeretetére.
Kedves Testvéreim, gyümölcsöző
nagyböjtöt kívánok, és szívből adom
rátok különleges apostoli áldásomat.
XVI. Benedek pápa
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Nagyböjti lelkigyakorlatot
tart templomunkban
Ft. Zimonyi János
nagymarosi plébános
március 9. péntek, 10. szombat és
11. vasárnap 18h – kor
ISTENI IGE MISSZIÓS
TÁRSASÁG, VERBITÁK
A társaságot Janssen Arnold (18371909) münsteri német lelkipásztor alapította 1875-ben, a hollandiai Steyl városkában. A sokgyermekes családból
származó Janssen, előbb gimnáziumi
tanári képesítést szerzett, majd papnevelő intézetbe lépett. 1861-ben pappá
szentelték. Még 12 esztendeig tanárként működött, miközben lelkipásztorkodott is, s utóbbi során, figyelme egyre inkább a missziók felé fordult. 1874ben lemondott tanári állásáról, és „Kis
Jézus Szíve Hírnök” címen missziós
folyóiratot hirdetett. Ebben hangsúlyozta, hogy a német katolicizmusnak
ki kell vennie részét a missziós munkából. Vallási vállalkozásra alkalmatlanok
voltak ezek az évek Németországban.
Steyl községben vett meg egy vendéglőt, s ezt alakította át missziós házzá,
melyet Szent Mihály arkangyalról nevezett el. Olyan növendékeket gyűjtött,
akikből jó missziósokat nevelhet. További két steyli kolostort is vásárolt,
ahol szerzetesek és papnövendékek részére (1884-ben 800) tudott hajlékot
biztosítani. Itt templom építésére,
nyomda alapítására, új folyóirat: „Isten
városa” létrehozására került sor. A
nyomdai és egyéb mesteremberek kívánságára jött létre a laikus missziós
testvérek intézménye, melynek tagjai:
nyomdászok, kőművesek, asztalosok,
szakácsok, és mások, akik a missziós
papok munkáját segítik.
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A rendi nagykáptalan Arnold Janssent választotta első általános főnöknek.(1886) Ekkor vették fel az Isteni
Ige Társaság nevet: mely latinul: „Societos Verbi Divini, s ebből ered a „Verbita” elnevezés. A „verbum” magyarul:
szó, átvitt értelemben: ige.
Miközben a tagok képzését maga Arnold Janssen szabályozta, a rend noviciátusát Medits Nándor magyar lazarista szerzetes építette ki. Az alapító teológiailag magasan képzett papokat
akart nevelni. Házat alapított Rómában,
Szent Ráfáel angyalról nevezte el,
ahonnan a papnövendékek a római
egyetemeket, elsősorban a Gergely
Egyetemet látogatták.
Az alapító szorgalmazta, hogy a világi tudományokban is képezzék magukat, hogy így a missziós házakban létesített gimnáziumokban tanárok lehessenek.
A Társaság egyik jellemzője a nemzetköziség, a másik a választott missziós területekhez a minél tökéletesebb alkalmazkodás. Ügyeltek, hogy ne kényszerítsék saját kultúrájukat népekre és
népcsoportokra. Alaposan tanulmányozták a természeti népek nyelvét,
néprajzi és vallási szokásait. Tevékenységük eredménye az „Anthróposz”
című nemzetközi folyóirat, melyet Wilhelm Schmidt verbita, bécsi egyetemi
tanár alapított. Nevezett személy a Rómában 1925-ben felállított Missziós
Múzeum igazgatója is.
A XX. század elején a társaságnak
mintegy 1200 tagja, közel 250 újonca
volt, s 1910-ben 11 missziós területen
működtek.
Központjuk a Szent Gábor anyakolostor az ausztriai Mödlingenben. Jelmondatuk:
„Hogy
Isten
igéje
terjedjen.”
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„Az örömhír továbbadása jelenti a
felebaráti szeretet legfelső és legnagyszerűbb művét!” (Arnold Janssen).
Gántiné Paulus Noémi

FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Rózsa Huba:
Ószövetség az Újszövetségben
Rózsa Huba professzor úr, mint sokan a meghívott előadók közül, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára,
az Ószövetségi Tanszék vezetője.
Előadása központjában az a gondolat
állt, hogy Jézus Krisztus személye és
tanítása nem érthető úgy, ha nem ismerjük az ószövetségi iratokat. Az Újszövetségben Jézus maga is direkt
(közvetlen, szó szerinti idézés) és indirekt (utalás) módon hivatkozik Mózesre, az ószövetségi próféták jövendöléseire, ószövetségi eseményekre, amikor
küldetését, cselekedeteit indokolja.
Szent Pál levelei és az Apostolok
Cselekedetei szintén tele vannak utalásokkal. Az Ószövetség tehát egyetlen
nagy prófécia arról a beteljesedésről,
amely Jézus Krisztusban jött el. A megváltás mikéntjét sem vagyunk képesek
megérteni az ószövetség tanulmányozása nélkül. A zsidó történelem lényegi
ismertetését és az ehhez kapcsolódó
messiás-várás alapvető jellemzőit meghallgatva átfogó képet kaptunk a kort
jellemző gondolkodásmódról.
Utalás található Izajás 56.3 fejezetében „az Úr szenvedő Szolgájáról” szóló
jövendölésekre. (Leírta, hogy a „küldött” hogyan működik majd és minek a
révén fog az emberiségnek üdvösséget
hozni: nem földi királyként uralkodik,
hanem megkönyörülve az emberiség
számára a megtérés lehetőségét kínálja
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fel). Érdemes elolvasni a dalokat, hogy
jobban megértsük Krisztus alakját.
Szó esett többek között az „Emberfia”, a „Messiás”, a „szolgálat”, az „engesztelő áldozat”, a „jóvátétel” és a
„szenvedés” szavak valódi jelentéséről.
Krisztus azt az emberi helyzetet vette magára értünk, ami a bűn terhének
minden vonását magában hordozza: a
végességet, a kiszolgátatottságot, a mai
álnok világban való élést. Egyik mise
prefációban szerepel az a könyörgés,
hogy Isten mindig a bűnös emberekben
Fiát lássa – a megváltás ezt jelenti.
Húsvét közeledvén próbáljunk meg
elgondolkodni ezeken a dolgokon – talán közelebb kerülünk általuk Istenhez
és hálásabb szívvel gondolunk megváltásunkra.
Horváthné Kati

Idősebbek teadélutánja
Február 24-én, délután jöttünk össze. Hála Istennek,
ismét többen voltunk, mint
januárban. Közös imánk
után a nagyböjti időről,
Húsvét megünneplésének előkészületéről beszélgettünk. Ezt követően a szeptemberi városmisszió lényegéről és
fontosságáról volt szó. Az imádságon
kívül plébániánk evangelizációs programjaiba is be kell majd kapcsolódnunk. Az idősebbek példamutatása nagyon fontos. Végül nagy szeretettel köszöntöttük az Unghy házaspárt – Marikát és Sándort – akik március 11-én ünneplik 50. házassági évfordulójukat.
Mihály Péter
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„Stabat Mater”
A Fájdalmas Szűzanyáról szóló legszebb írásnak mindenkor a „Stabat Mater” kezdetű verset
tartották. Szerzője a
hagyomány
szerint
egy Jacopone da Todi
nevű ferencrendi szerzetes volt, aki
1306-ban halt meg.
Jacopone valamikor híres jogtudós,
ügyvéd volt és szülővárosának szenátora. Vagyona óriási volt. Családja előkelő és fiatal felesége messzeföldön ismert szépség. Az emberek nagyon boldognak tartották.
1268-ban nagy ünnepségek voltak
Todiban. A felvonulások és játékok az
emelvény előtt voltak. Az első helyen
ült Jacopone hitvese, mint Todi legelőkelőbb asszonya. Egyszerre csak óriási
robaj hallatszott és az ünnepi emelvény
összeomlott, maga alá temetve a város
előkelő asszonyait. Jacopone odarohant, s előtte húzták ki legelsőnek szeretett feleségét. Még volt benne élet.
Jacopone ruháit fel akarja bontani,
hogy a seb vérzését elállíthassa, az aszszony azonban erővel ellenállt és kérte,
hogy valami magányos helyre vigyék.
Odaérve Jacopone felbontja félholt felesége drágagyöngyökkel díszített ruháját, és akkor veszi észre, hogy a ruha
alatt egy durva darócöv simul az aszszony testére, mely minden mozdulatnál fájdalmat okozott neki.
„Mi ez?” – kérdezte a férj. „Ezt érted
viseltem” – felelte az asszony, és Mária
nevét híva segítségül, kiszenvedett.
Jacopone nemsokára otthagyott mindent és Szent Ferenc rendjébe lépett.
Nem tudta ott sem elfelejteni hitvesét,
aki önként szenvedést vállalt magára,
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hogy férjéért ajánlja fel azt. Ugyanezt a
gondolatot fedezte fel a Szűzanya sok
fájdalmában is. Ő is másokért és mások
miatt szenvedett, mindannyiunkért és
mindannyiunk bűne miatt. E gondolat
tette őt a Fájdalmas Anya hű tisztelőjévé, és íratta meg vele a Stabat Mater-t.
Szenthelyi-Molnár I.
Maradj velem Uram, mert szükséges,
hogy velem legyél, nehogy elfeledjelek.
Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.
Maradj velem Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van az erődre, hogy el
ne essek annyiszor.
Maradj velem Uram, mert Te vagy az
én életem, és nélküled csökken a buzgóságom
Maradj velem Uram, mert Te vagy az
én világosságom, és nélküled sötétségben vagyok.
Maradj velem Uram, hogy megmutasd
nekem a Te akaratodat.
Maradj velem Uram, hogy halljam a Te
hangodat és kövesselek Téged.
Maradj velem Uram, mert nagyon
akarlak szeretni és mindig veled lenni.
Maradj velem Uram, ha azt akarod,
hogy hűséges legyek Hozzád.
Maradj velem Jézus, mert bármilyen
szegény is a lelkem, azt kívánom, hogy
a Te számodra a vigasztalás és a szeretet fészke legyen.
Boldog Pio kapucinus atya
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A Szent Anna Katolikus Óvoda
felvételt hirdet
a 2007/2008-as nevelési évre
olyan családok gyermekei részére, akik
szeretnék gyermekeiket a katolikus hit szerint nevelni. A hitre
nevelés mellett nagyon
fontos az óvodánk számára a hozzánk járó
gyermekek művészeti
nevelése, a hagyományőrzés és az egészséges életmódra
nevelés. Mindezt heti egyszeri néptánc
oktatással, úszásoktatással, és havonta
családi kézműves délutánnal próbáljuk
elérni. Gyakran járunk a gyerekekkel
különböző programokra: színház, koncert, kirándulás. Előzetes beszélgetésre
szeretettel várja Önöket az óvodavezető.
Óvoda címe: Bp. IV. ker. Liszt F. u.
18. Telefon: 369-0962. Honlapunk:
www.szentannaovi.extra.hu

Katolikus óvoda DAJKA
munkakörbe munkatársat keres.
Érdeklődni lehet:
Tel: 3690-962 Naponta 9-14 óra között.

BABA-MAMA hír:
Szeretettel köszöntjük közösségünk
legfiatalabb tagját: Székely Benedeket,
aki január 10-én született Székelyné
Parizán Beáta és Székely Viktor második gyermekeként.
Isten éltesse a kis Benedeket!
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Tanít az élet
Az Úr lakhelye
Egy ember imádkozni ment az Isten
házába. Útközben betért a szomszédjához, hogy magával hívja.
– Nem mehetek – mondta a szomszéd. – Gyermekem lázasan fekszik,
nem szeretném egyedül hagyni.
– Gyere velem – hívta az ember–,
imádkozunk érte az Úrhoz, és minden
jóra fordul.
– Köszönjük – mondta a szomszéd –,
de én úgy érzem, itthon kell maradnom.
Az ember otthagyta és ment tovább.
Az Isten házában sokáig imádkozott, de
érezte, hogy imája nem ér sehová, hogy
nem hallja az Úr. Feljajdult:
– Uram, hát nem hallasz?
– Mondjad, mit kérsz? –jelentkezett
az Úr. – Nem érkezhettem meg előbb,
mert a szomszédodnál voltam, hogy
ápoljam a gyermekét, őt pedig megvigasztaljam.
(Stjepan Lice)

Kedves testvérek!
Örömmel jelenthetem, hogy a plébánia honlapja megújult és ezzel egy időben új domain címet is kapott. A honlap címe ezentúl:

www.ujpestkertvaros.hu
Szeretettel ajánlom figyelmükbe.
Bármilyen kritikai megjegyzést szívesen fogadok az email címemre. Az oldal a régi címről is elérhető egy ideig,
de szeretném kérni, hogy ezentúl az új
címet használjuk, hiszen azért regisztráltattuk, hogy könnyebben megjegyezhető legyen.
CsambalikLászló
webszerkesztő
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A rövid út
Egy édesapa személyesen is meg
akart győződni, mit kell tanulni a fiának az egyetemen, hogy diplomát adjanak neki. Az egyik szak professzorával
beszélgetve megkérdezte: – A fiamnak
mindezt meg kell tanulnia? Nem lehet
egy rövidebb utat választani? Szeretne
hamarabb végezni.
A tanár így válaszolt neki:
– A fiának lehetősége nyílik, hogy
egy rövidebb utat válasszon. Minden
attól függ, mi szeretne lenni. Amikor az
Isten tölgyfát akar, még húsz évre is
szüksége lehet. A tököt viszont két hónap alatt is megérleli.
Mindennek megvan a maga ideje!
Bruno Ferrero

Kis fejtörő
Közeledik legnagyobb ünnepünk: a
Húsvét, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. Ezt az ünnepet előzi
meg a nagyhét. A nagyhétnek mintegy
nyitánya a virágvasárnap. Nevét onnan
kapta, hogy ezen a napon ünnepeljük Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. Ekkor a gyermekek pálmaágakat lengetve kísérték őt és kiáltoztak: "Hozsanna Dávid Fiának!" A szentmise előtti
körmenetben mi is ezt jelképezzük, így
csatlakozunk Jézushoz. Virágvasárnapnak van egy másik fontos mozzanata is.
Mai kérdésem erre vonatkozik. Melyik
ez? ("L" alakban indulva a bekeretezett
betűtől megfejtheted. A válasz 17 betűből áll.) (TAKI)
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