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VÁROSMISSZIÓ
BUDAPEST
2007. szeptember 16–22.
A városmisszió a Szentlélek
nagyszabású vállalkozása, amelyben intenzíven dolgozik azon, hogy Európa újpogány nagyvárosaiban az egyház végre
azzá váljon, ami lényege szerint: missziós közösséggé. Ha pedig a Lélek dolgozik, akkor nekünk nem sokat kell tennünk, épp csak engedni Őt működni bennünk is, rajtunk keresztül is. Ehhez pedig
nyitottságra van szükség és bizalomra. A
Szentlélek végigsöpör Európán, fel akar
forgatni, ki akar nyitni, meg akar lepni,
ki akar hívni a csigaházainkból, ki akar
billenteni régi kerékvágásainkból, új
utakra akar vezetni! Még félénkek vagyunk talán, még nem tudjuk, mi az a
misszió, hogyan lennénk éppen MI képesek erre. Engedjük, hogy megmutassa
nekünk, hogy rávezessen minket, hogy
formáljon minket, hogy átgyúrjon minket bezárt keresztényekből Krisztus küldötteiévé a világban! A Léleknek ez a
felhívása a misszióba való bekapcsolódásra mindannyiunknak szól, s ebben az
a szép, hogy az EGÉSZ Egyháznak öszsze kell fognia, annak minden közösségének, minden egyes tagjának és mindenki beleadja azt, ami ő! Az eredményes evangelizáció pillérei: küldetéstudat, ima, meghitt kapcsolat, őszinte érdeklődés, a másik személyt mindig, minden körülmények között szabadon-hagyó, tanúságtevő, örömteli, hiteles ember. Hogyan tudom én is teljesen szabadon hagyni embertársamat, miközben az
Örömhírt szeretném felé közvetíteni?
Ezek közül melyik nehéz nekem? Legyünk nyitottak arra, hogy tisztelettel
tudjunk viszonyulni a másik emberhez,
és felfedezzük a másikban az értéket, sőt
a Szentlélek működését.

Nemes Ödön SJ
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Élő rózsafüzér zarándoklat
Május a Szűzanya hónapja. 2007.
május 12-én - egy nappal a fatimai jelenés 90. évfordulója előtt - Élő rózsafüzér zarándoklatot szerveznek Budapest körül a Katolikus Egyház hívei. Az
öt helyszínről, összesen kilenc irányba induló csoportok útvonala úgy öleli
körül Budapestet, mint egy rózsafüzér,
érintve a város körüli kegyhelyeket. Az
Élő rózsafüzér zarándoklat gyalogos,
természetközeli, imádságos kirándulás
egymással, Krisztussal és a Szűzanyával. A nap végén, öt plébánián két-két
zarándokcsapat találkozik egymással és
a helyi hívekkel. A Mária Rádió élőben
közvetít a zarándoklat fontosabb állomásairól és eseményeiről.
A zarándoklat fő célja a közös imádság Budapestért, a budapesti és a környékbeli emberekért, a szeptemberben
megrendezésre kerülő Városmisszióért.
Hasonló rendezvénnyel készültek a bécsiek is az ottani városmisszióra. A zarándoklat során utunkkal rózsafüzért
fűzünk Budapest köré, Isten kegyelmébe és a Szűzanya oltalmába ajánlva a
várost. Jerikó falai is leomlottak a kürt
hangjaira. Azért imádkozunk, hogy
omoljanak le azok a lelki falak is, melyek a város lakóit Istentől, egymástól
és a boldogabb élettől elválasztják. Ezzel a békés, jókedvű, imádságos együttléttel egy apró lépést teszünk egymásért és a világért. Keresztény hitünk
megvallásával másokat is Krisztushoz
hívunk. Az ima erejében bízva kérjük,
hogy az Úr a nem hívő testvéreink szívét is érintse meg. Minden lépésünk,
imánk és énekünk az Urat dicsérje és
legyen felajánlás önmagunkért, embertársainkért és a Városmisszióért!
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Az Élő rózsafüzér színes lelki programjai és szakaszai közül mindenki kiválaszthatja a kedvének, teherbírásának
megfelelőt.
A fő cél mellett a zarándoklattal eltöltött nap a résztvevők lelki épülését,
gazdagodását is szolgálja. Alkalmat ad
egymás jobb megismerésére, keresztény közösségben való együttlétre. Lehetőséget kínál a természeti és kulturális értékek felkeresésére és a városszéli
plébániák bemutatására. Budapest és
környéke a mi földi otthonunk, az itt
megtett zarándokút segít találkozni
egymással és Krisztussal.
Találkozó: Május 12-én 11 órakor
a Kertvárosi templom előtt. A zarándoklathoz plébániánk 12 órakor kapcsolódik a Szalézi templomnál (Aschner Lipót tér 10). A csoport 13:40-kor
ér a káposztásmegyeri Szentháromság
templomhoz. Innen, az Alagimajor
érintésével a Fóti Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplomhoz érkezik majd a
zarándok csoport. Bárki bekapcsolódhat akár csak egy kis szakaszra is.
Mindenkit szeretettel várunk!

APÁ C Á K
Már az őskeresztény korban, a nők
is törekedtek a keresztény tökéletességre. A nagy múltú férfirendekhez kapcsolódtak,
tehát
azok
„másodrendjei”-ként tevékenykedtek.
Élethivatásuk: a saját üdvösségükön
munkálkodni és részt vettek a keresztények karitatív munkájában is. Kötött
formában éltek, zárdai tevékenységet
folytattak.
Az újkorban létrejött női szerzetesrendek már részben v. egészben függetlenek voltak a férfirendektől, s önálló
élethivatást választottak maguknak.

2007. május

O R S O LY I T Á K
A Szent Orsolya Rendet az itáliai
Merici Szent Angela alapította. Rendjét, a vértanúhalált halt ír királylány,
oltalmába ajánlotta. Alapvető célkitűzése a leánynevelés és tanítás volt.
Óvodákat is vezettek, s betegápolással,
árvák és öregek gondozásával is foglalkoztak. Társai otthon éltek, családi körben, szerzetesi ruhájuk nem volt. Életüket az evangéliumi tanácsok határozták
meg. Az alapító halála után, az Orsolya
nővéreknek kolostorba kellett vonulniuk, s iskoláikat is ott rendezték be. A
tanítással foglalkozó szerzetesnők naponként zsolozsmát végeznek. Sok tehetős pártfogójuk miatt, házaik, iskoláik gyorsan szaporodtak Európában. Jelszavuk: „Mindent a megfeszített Krisztusért.”
Már az 1600-as évek elején szinte
valamennyi európai országban elindították a leánynevelést. Francia orsolyiták, 1639-ben az észak-amerikai indiánok között is munkát vállaltak, akár a
vértanúságra is készen állva. A francia
forradalom 300 orsolyita kolostort
szüntetett meg és számos orsolyita vértanút adott az Egyháznak. Hódításaik a
XIX. század elejétől új világrészeken
és országokban nyitottak iskolákat.
A rend zárdái 1900-ig egymástól
függetlenek, önállóak voltak. XIII. Leó
pápa kívánságára jött létre a Szent Orsolya Rend Római Uniója, az általános
főnöknő vezetése alatt. Az Unióhoz való csatlakozás nem volt kötelező. Magyarországon 1675-ben, Pozsonyban
nyitották meg első iskolájukat, majd
Kassán (ma: Kosice, Szlovákia), Sopronban és folyamatosan szinte minden
nagyvárosban.
A Római Unióhoz csatlakozó magyarországi zárdák 1913-ban magyar
rendtartományt alakítottak.
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Az államosításkor az egyesült orsolyiták központja és tanulmányi háza
Budapesten volt. Több nagyvárosban
jelentős iskolákat vezettek. A feloszlatáskor 252 nővér tartozott hozzájuk. A
független orsolyitákhoz 131 nővér tartozott, akik elemi-, polgári és ipariskolát, gimnáziumot, leánylíceumot, tanítóképzőt és mezőgazdasági középiskolát vezettek.
1989-es adatok szerint a Római Unióhoz nem tartozó orsolyiták száma
1761, 41 egymástól független kolostorban. Az un. Uniós orsolyita nővérek
száma 2835, az öt világrész 256 intézményében.
„Nagyon kérlek benneteket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel neveljétek, gyengéd és finom kézzel
vezessétek.”
(Merici Angela, lelki leányaihoz)
Gántiné Paulus Noémi

FELNŐTT KATEKÉZIS
Marczis Ferenc atya: Megújulási törekvések a XIX-XX. századfordulón
Ferenc atya korábban is sokszor tanúságot tett arról, hogy magasan művelt, sokat olvasott és a problémák hátterét is meglátó, intelligens egyéniség.
Közösségünk igen sokat kapott általa
Istentől. Minden szentbeszéde, akár hét
végén, akár hét közben, felér egy kisebb lelki gyakorlattal. Szíve ügyének
tekinti az Egyházon belüli lelki- közösségi megújulás minden formáját, ami
nélkül elképzelhetetlen a társadalom értékeinek újra épülése.
A katekézis alapjául az Egyház megújulási törekvései, az egyháztörténelem
állt, mivel ez atyánk kedves témája.
Alapos háttér műveltség és élettapasz-
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talat mondatta ki azokat az igazságokat,
amelyekre az előadás épült. Az előadás
végén elszavalta Sík Sándor: Megyeri
hitvallás című versét, ami a katekézis
méltó befejezése volt.
Az Egyházzal együtt élni, azt magunkénak érezni csak úgy lehet, ha ismerjük nem csak a jelenét, hanem a
múltját is. A magyar történelem folyamán több esetben élhettünk át a maihoz
nagyon hasonló káoszt, amikor a társadalmat valamilyes súlyos trauma rázta
meg, ami igazából a vereség ellenére
mégis lelki megújulással, a társadalom
öntudatának és hitének megerősödésével járt. Ilyen volt a Rákóczi szabadságharc, az 1848-as szabadságharc és
1956.
A hivatalos történelem mellett (kiegyezések, törvények, paktumok, uralkodó házak, stb.) a társadalom fontos
meghatározója a szociális-társadalmi
helyzet, ami meghatározza egy kor
közérzetét, valamint – ami a mi szempontunkból igazán fontos – az emberiség kegyelmi állapota. Vallásos emberek lévén tudjuk, hogy az ember története nem zárul le a halállal. A világ történelmének, mint mindennek az ura, a
látszat ellenére is, Isten.
A török pusztítás után, az 1700-as
években az egyház szervezete, intézményei átalakulásokon mentek át. A ma
látható templomok nagy része is barokk stílusban épült, mivel ebben a korban ez volt az uralkodó irányzat. A
kegyúr kötelessége volt a templom építése, a népéről való gondoskodás- ennek fejében beleszólhatott az egyébként
egyházra tartozó egyéb dolgokba is (pl.
a plébános személye, anyagiak).
Az 1848 április 11-én kiadott törvényekben főpapság lemondott a „tizedről”. A katolikus vallás megszűnt államvallássá lenni, s így fokozatosan a
hívekre hárult az egyháznak, mint szer-
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vezetnek a fenntartása, az egyházközségeknek önfenntartóvá kellett válniuk.
Ekkor jöttek létre a képviselő testületek, akiknek beleszólásuk volt a templomok gazdasági ügyeibe, majd a lelki
dolgokba is.
Az 1848-as forradalom leverése után
306 papot, püspököt ítéltek el a szabadságharc támogatása miatt.
A II. József által létre hozott jozefinista rendszerben feloszlatták a szerzetesrendeket, beleszóltak napi szinten a
misékbe, az egyházi személyek kilétébe, stb. 1855-ben született meg az ezt
megszüntető konkordátum a Szentszék
és Ausztria között.
A püspökök, ezen trauma után, a
papság lelki megújításával kezdték az
Egyház felrázását, majd a papok fő feladata lett ezután a hívek lelki megújítása, tanítása. A megszüntetett szerzetesrendeket is újból fel kellett építeni, a
meglévőket a tespedtségből felrázni.
Az ekkor kezdődő új liberális irányzat is sokat ártott az Egyház elleni tevékenységével.
A liberális-protestáns irányzat újból
beleszólt az Egyház minden ügyébe. Ismét szükségessé vált egy minden területet magába foglaló egyházi megújulás.
Az I. Vatikáni Zsinat az 1800-as
évek végén kihirdette a pápai tévedhetetlenséget, amit az Osztrák - Magyar
Monarchiában egy ideig tilos volt kihirdetni…
Eközben a Német-Római Császár
pápaválasztásnál gyakorolható vétó jogát X. Piusz pápa megszüntette.
Az előadás során még sok eseménynyel szemléltette Ferenc atya az Egyház megújulási mozgalmát, de az öszszes esemény nem fér el ebben a kis kivonatban. Mindezeket azért lényeges
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tudnunk, hogy lássuk meg végre: az
Egyház milliónyi buktatón és a történelem diktálta nehézségen keresztül kellett hogy helyt álljon. Ma is megtesz
minden tőle telhetőt, hogy Isten igéjét
hitelesen megélve és tanítását tovább
adva hirdesse az Evangéliumot. A nép
oktatásától kezdve a szociális intézményekig, az erkölcsi normák hirdetéséig
minden eszközzel igyekezett és igyekszik ma is a társadalom javát szolgálni.
Az Egyháznak nem a társadalom átalakítása a feladata, hanem ha hit és erkölcs terén lát valamilyen félrecsúszást,
akkor figyelmeztet Isten szándékára. A
pápai megnyilatkozásokban a társadalom minden területén felmerült hiányosságokkal kapcsolatosan találhatók
tanítások. A pápai tévedhetetlenség
azt jelenti, hogy a pápa – még ha emberileg esetleg igen gyarló is –, hit és erkölcs kérdéseiben tévedhetetlenül Isten
szándéka szerint nyilatkozott és nyilatkozik.
Életünk és társadalmunk megújulásának alapja, hogy saját életünkben komolyabban vesszük-e Krisztussal való
kapcsolatunkat…
Mindennapjaink rohanó világában is
próbáljuk végre a célra, Isten Országának építésére koncentrálni és bensőleg
megújulva, összefogva, életünkkel és
hozzáértő tanításunkkal tudjuk és merjük megvallani a világ előtt Krisztust!
Horváthné Kati

Felnőtt katekézis következő
előadása: május 23. szerda 18h
Előadó: Molnár Zsolt atya.
Téma: A házasság új szemlélete
a II. Vatikáni Zsinat szellemében.
Helyszín: a plébánia hittanterme. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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BABA - MAMA KLUB
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2006.
októberében elindíthattuk plébániánkon
a Baba-mama klubot. ¶A plébánián sok
fiatal családba érkezett új családtag, így
elérkezettnek találtuk az időt egy ilyen
klub beindítására. Mindegyikünknek
szüksége van egy kis eszmecserére, kikapcsolódásra és ennek ez a legremekebb fóruma. Itt beszélgetünk mindannyiunkat érintő témákról, bábozunk a
gyerekeknek, és verses mondókákat tanulunk táncoltatva a babákat az ölünkben. Eszünk finom házi sütiket, és teázunk, ahogyan ez egy klubban lenni
szokott. Karitász csoportunktól kaptunk egy szivacsszőnyeget, amelyen a
babák játékokkal és egymással foglalatoskodnak.
Minden hónap második és negyedik
szerda délelőttjén jövünk össze 10-12
óráig a hittanteremben. Szívesen várunk minden babát, mamát, kismamát
és érdeklődőt!
Noémi (0620-454-21-38) és Bea

GYERMEKNAP
Május 26-án, gyermeknapi mulatságot tartunk a plébánia kertjében, gulyáspartival egybekötve. A program
10 órakor kezdődik. A gyerekeknek sok játék, kézműves foglalkozás, bábozás, stb., a felnőttek számára
jó hangulat, és bográcsgulyás. Süteményt, üdítőt szeretettel fogadunk.
Mindenkit szeretettel várunk, kis- és
nagycsaládosokat, ifjakat és örökifjakat
egyaránt.
További információ: Simon Hajnalka
simon.hajnalka.eva@gmail.com
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Ministránstalálkozón
Esztergomban
Idén április 14-én, 2 év után újra, sor
került az egyházmegyei ministránstalálkozóra Esztergomban. Lelkes kis
csapatunk a bazilikában csatlakozott az
egyházmegye különböző helyeiről érkező ministránsgárdákhoz. Rövid eligazítás után 12 csoportba osztottak bennünket. Mi a sárisápi ministránsokkal
együtt vágtunk neki az akadályversenynek. A városban pontőrök hat helyen
vártak bennünket különböző feladatokkal. A ministrálással és a magyar szentek, különösen Árpád-házi Szent Erzsébet életével kapcsolatos feladatokat
kellett közösen megoldanunk. Menet
közben pedig Szent Erzsébet naptárakat
osztogattunk a járókelőknek a Szent
Erzsébet év alkalmából. Csapatunk a
nagy lelkesedésnek és kitartásnak köszönhetően végül holtversenyben a 3.
helyet érte el, amit a szentmise után
egy tortával is jutalmaztak, melyet jóízűen elfogyasztottunk. Ezután, a szép
eredményt bizonyító oklevél birtokában tértünk haza.
A győztes csapattagok listája:
Arnold Ákos csapatvezető, Csambalik
László, Faragó András zászlóvivő, Gerber Gordon, Oroszi Sándor, Pálházi Levente, Tajti Péter, Tajti Márk.
Arnold Ákos

Türelem
A modern ember számára a türelem
gyakorlása éppoly nehéz, mint a fegyelem és a koncentráció… A modern ember azt hiszi, hogy elveszít valamit – az
időt – , ha a dolgokat nem gyorsan csinálja; a megnyert idővel azonban nem
tud mást kezdeni, mint agyonütni.
Erich Fromm
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HANGVERSENY
Május 20. Az esti misén a Laudate kórus taizéi misét énekel. A mise után 19
órakor a kórus hangversenyt ad, melyen közreműködik Kemenes András
orgonán,
szólót
énekel
Keszthelyi Mária és Csáky
Andrea
Június 2. Az esti misén Mozart: Koronázási miséje hangzik fel. (A krónika
szerint, a Salzburg melletti Maria am
Plain kegyképének megkoronázási ünnepségére írta). Templomunk 50 éves
jubileumi, ünnepi miséjén is ezt énekelte – éppen 10 évvel ezelőtt –, a barátokkal, régi tagokkal kibővített kórus.
Most a Belvárosi Főplébánia templom
kórusával együtt fogjuk énekelni. Közreműködik a Hubay Ifjúsági Zenekar
(Vezetőjük Sebők Irén), vezényel Virágh András.
Missziós hétre, szállásadók
jelentkezését várjuk
Kérem, hogy aki a 2007. szeptember
16 - 23- ig be tud fogadni olyan hozzánk
érkező külföldi és magyar vendégeket,
akik a missziós héten szervezett programokra jönnek Budapestre, a jelentkezési
lapot kitöltve adják le a plébánián László
atyának, vagy a misék után a sekrestyében. Mindenről bővebb információt is
igyekszünk megadni azoknak, akik jelzik
szándékukat. Kérem, hogy keressenek a
3894- 810, vagy a 06-30-2998882 sz. telefonszámon. E-mail-en is lehet jelentkezni
az alábbi adatokat megadva. Cím: hjanne@drotposta.hu
Név, cím, telefonszám, E-mail, beszélt
nyelv (nem feltétel), Külön szobában lévő
ágyak száma (ebből heverő, francia ágy).
Befogadottak száma összesen. Fürdőszoba
közös, vagy különálló használatú. Egyéb
igények.
Köszönettel: Horváth Jánosné Kati
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Szent Anna Katolikus Óvoda
fennállásának 5. évfordulójára
emlékezve, a hálaadó ünnepi szentmisét Dr. Udvardy György püspök úr
mutatja be az Újpesti Egek Királynéja
Főplébánia templomban,
2007. május 12-én 10 órakor
Mindenkit szeretettel várunk!

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
a magyar katolikus fiatalok legnagyobb
múltra visszatekintő - 1973 óta létező évente kétszer megrendezett országos
lelkinapja. A legközelebbi találkozó
2007. május 19.-én szombaton lesz.

Kis fejtörő: Az evangéliumban Jézus
egy közelgő ünnepünkről beszél. Ez a
rejtvényünk megoldása is. Vigyázz a
kimaradt betűket se „dobd” el! (A sakkban ismert „L” ugrással kell megoldani
a rejtvényt. Kiindulópont a bal felső sarok. A megmaradt betűket is olvasd
össze!) TAKI
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KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYHÁZUNKAT adója 1%-ával! Magyar
Katolikus Egyház: 0011 Újpest –Kertvárosi Orgona Alapítvány: 180903811-41 Szeretett Tanítvány Alapítvány:
18097467-1-41 Pénzbeli adományokhoz
befizetési csekket adunk. Az alapítványok
közhasznúak. Minden adományt előre is
hálásan köszönünk. Isten fizesse meg! Ne
felejtsük a borítékot a ragasztásnál aláírni!

