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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

X. évfolyam 1. szám

A  plébánia  új  képviselõtestülete  az  eskütétel  után  
Andrejszki  Katalin,  Béres  György,  Csekõ  Imre,  Csiszér  Istvánné,  Füredi  Ivánné,  Hajas  György,  Hernádi  Tamás,  

Hornyik  Henrik,  Horváth  Lászlóné,  Jakab  Péter,  Kovács  Ádám,  Lukách  Kriszta,  Muhi  András,  Péch  Antal,  
Marosi  Gabriella,  Pongrácz  Judit,  Schimmer  József,  Seidl  Fidél,  Seidl  Tibor,  Szende  Ákos,  Szerdahelyi  Csongor,  

Szerdahelyi  Miklós,  Vajna  László,  Tóth  Zoltán

Új  képviselõtestületet  választott  a
Felsõ-kkrisztinavárosi  Keresztelõ  Szent
János  Plébánia  hívõ  közössége.  Az  ünnepélyes  eskü-
tétel  után,  miközben  az  új  testület  már  a  jövõ  felada-
taira  készül,  néhány  gondolat  erejéig  érdemes  visz-
szatekinteni  az  elmúlt  öt  év  eredményeire,  gondjai-
ra,  örömeire  és  fajdalmaira.

Két, országosan is meghirdetett ki-
emelkedõ rendezvényünk – a plébáni-

ai zsinat és a plébániai missziós napok – plébániai
közösségeink lelki megújulását valamint közvetlenül
a belsõ misszionálást, közvetve a plébániához „la-
zán” kapcsolódók, a keresõk megszólítását szolgálta. 

SSzzáámmaaddááss  ééss  kköösszzöönneett

(folytatás a 2. oldalon)



2 2006. ADVENT

Az itt szerzett tapasztalatokat –
reményünk szerint – jól tudjuk
kamatoztatni majd a jövõ évi vá-
rosmisszió alkalmával. Mindkét
rendezvény megvalósításában a
képviselõtestület tagjai nemcsak
kezdeményezõk, hanem szerve-
zõk és levezetõk is voltak. Talán e
rendezvények is hozzájárultak ah-
hoz, hogy aktívabb lett plébáni-
ánk lelki élete. Élõ közösségeink
vannak, újak születtek és a már
meglévõk megmaradtak. (Schola,
Gitáros Együttes, imaközösségek,
családcsoportok, ministránsok,
karitász, Apor Vilmos Klub, stb.) E
közösségekben is ott munkálko-
dott a képviselõtestület egy-két
tagja. Javult a hívek közötti sze-
mélyes kapcsolat. Ebben sokat se-
gítettek az „9 órás agapé” és a

„Szállás keres a Szent Család”-kö-
rök, ugyan e területen még bõven
akad tennivaló. Hitoktatóink ál-
dozatos munkáját dicséri, hogy,
bár, mint országosan általában,
nálunk is kevés gyerek jár hittan-
ra, de a nagy átlaghoz viszonyítva
többen, és hittanosaink évek óta
rendszeresen bekapcsolódnak a
plébánia életébe is (hittanos mi-
sék, keresztutak, roráté, hittan-
versenyek, rajzkiállítás stb.). Más
plébániához tartozóktól hallot-
tam, hogy „a felsõkrisztinában
nagy élet van”, ami bár biztosan
túlzó, de jelenthet valamit.

A lelki élet mellett – a gazdasá-
gi és mûszaki bizottság munkáját
dicsérendõ – anyagi dolgokban
is sikerült elõbbre lépnünk. E cik-
lus alatt elkészült a plébánia teljes
belsõ felújítása, az ablakok nagy

részének cseréje, a fûtés és a tele-
fonhálózat korszerûsítése, a
templom liturgikus terének szépí-
tése, a Mária-kegyeleti hely kiala-
kítása, a sokak által hiányolt zász-
lók helyének kiválasztása és ízlé-
ses kialakítása. Létrejött a plébá-
nia honlapja is, ami – bár a szemé-
lyes kapcsolatot nem pótolhatja –,
de javíthat az információ átadásá-
ban.

A fenti, koránt sem teljes felso-
rolásból is látszik, hogy sok terv,
ötlet, elképzelés megvalósult, de
azok, akik rendszeresen „együtt
élnek” a plébániával, látják azokat
a hibákat, hiányosságokat is, ame-
lyek kijavítása, pótolása immár az
új képviselõtestület irányításával
és munkájával történhet meg.

(Számadás... folytatás az 1. oldalról)

Immár  hetedik  éve,  hogy  a  Ma-
gyar  Katolikus  Püspöki  Konferen-
cia  minden  esztendõben  egy-eegy
konkrét,  a  társadalom  számára
fontos  keresztény  értékre  össz-
pontosító  üzenettel  lép  a  nyilvá-
nosság  elé.  A  kommunikációs
programok  célja,  hogy  párbeszé-
det  kezdeményezzenek  az  Egy-
házhoz  kevésbé  kötõdõ  jóakaratú
emberekkel.  

A Magyar Katolikus Egyház ez
évi kommunikációs programjával
azt akarja tudatosítani, hogy az
emberi élet érték titok, Isten aján-
déka, amit tisztelni, becsülni, vé-
deni kell. Az élet védelme olyan
kérdés, amelyben az Egyháznak is
komoly feladata van. A program
célja, hogy a fiatalok szemléletét
alakítsa: a születendõ gyermekek
elfogadására és szeretõ, biztonsá-
gos környezetben való felnevelé-
sére bátorítsa õket. A kommuni-
kációs program elsõsorban azokat
igyekszik megszólítani, akik nem
állnak közel az Egyházhoz, de vár-

ják az útba igazítást a gyermekvál-
lalás kérdéseiben.

A kommunikációs program
plakátja által megjelenített igen
az életre természetes, Istentõl ka-
pott tulajdonsága minden ember-
nek. Az üzenet lényege, hogy a
gyermek mással nem pótolható
örömforrás a szülõknek, és lété-
vel teljesebbé teszi az õt elfoga-
dók életét is. 

Az emberi élet értékének, vé-
delmének és a Teremtõtõl kapott
biztonságának gondolatát jeleníti
meg a plakáton lévõ szentírási
idézet, amely a 2007-es budapesti

városmisszió mottója is: „Re-
ményt és jövõt adok nektek” (Jer
29,11). 

Ha ránézünk a plakátra, nem
tudunk kitérni a kisgyerek tekin-
tete elõl. Ránk van utalva, min-
denben segítségünkre szorul, de
nem a félelem, hanem a teljes bi-
zalom olvasható ki szemébõl. Úgy
néz ránk, ahogy talán mi néznénk
Istenre, ha szembetalálkoznánk
vele. Számára mi vagyunk a min-
den. Ebben a gyermekben maga
az ember néz ránk, aki létével di-
cséri reményt és jövõt adó Terem-
tõjét.

RReemméénnyytt  ééss  jjöövvõõtt  aaddookk  nneekktteekk!!

(folytatás a 3. oldalon)
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Amikor így visszatekintünk és
eredményeinket számba vesszük,
kegyelettel, szeretettel és hálával
emlékezünk néhai Takács Laci
barátunkra, aki több cikluson át
volt a képviselõtestület tagja.
Csendes, kedves, de mindig aktív,
mindenre odafigyelõ személye
nem csak és nem elsõsorban a
mindmáig pótolhatatlan munkája
miatt hiányzik mindannyiunknak.

Köszönettel gondolunk Rajkai
János sekrestyésünkre is. Szomo-

rúan, de indokait megértve vettük
tudomásul, hogy a család érdeke-
it szem elõtt tartva, megvált kö-
zösségünktõl, s kívánunk neki sok
sikert további életéhez.

Végezetül  az  utolsó  szó  legyen
még  a  köszöneté.  Köszönjük  a
„leköszönt”  testület  tagjainak  ál-
dozatos  munkáját.  Azoknak  is,
akik  az  új  testületben  folytatják
azt  s  azoknak  is,  akik  különbözõ
okok  miatt  nem  tagjai  az  újjáala-
kult  testületnek.  Reméljük,  hogy
õk  a  plébánia  életében  továbbra  is

ugyanolyan  lelkesedéssel  és  akti-
vitással  vesznek  majd  részt,  mint
eddig  tették.  Úgy  gondolom,  ne-
kik  név  szerint  külön  is  jár  a  kö-
szönet:  Babics Balázs, Borosnyai
Annamária, Érsek László,
Hatrmann Tivadarné, Hauser
Balázs, Hauser Péter, Kazatsay
Imre, Madocsay Ákos, Müller Fe-
renc, Ritvay Zoltán, Sapszonné
Homonnay Márta, Szauer Tibor
és Tõkés Mária Tünde.

Köszönjük.
Béres  György

(Számadás... folytatás a 2. oldalról)

Az 56-os forradalmunkra emlé-
kezõ országos ünnepségsorozat
egyik igen megható és erõt adó
eseményének voltunk résztvevõi
október 29-én Felsõpetényben,
melyet abból az alkalomból ren-
deztek, hogy a házi õrizetben lévõ
bíboros-hercegprímást 50 évvel
ezelõtt szabadították ki a rétsági
katonák az ebben a kis nógrádi fa-
luban lévõ Almássy-kastélyból.
Bár annak idején több hónapig
Grõsz József kalocsai érseket is itt
õrizték, egymással nem beszélhet-
tek, így mai szemmel már-már ko-
mikusnak találhatjuk azt az egyet-
len esetet, amikor az elõtérben
kártyázó ÁVO-sok jelenlétében
összetalálkozván Mindszenty rá-
köszönt: „Érsek testvérem is
Petényben idõzik?” 

Nos, a mostani megemlékezé-
sen meglehetõsen sokan „idõz-
tünk” Felsõpetényben. A falu
temploma ezúttal is szûknek bizo-
nyult, úgyhogy az ünnepi szent-
misét – melyet Juliusz Janusz
apostoli nuncius, Erdõ Péter bí-
boros-prímás, valamint Kiss-Rigó
László és Varga Lajos püspökök
több pap társukkal közösen ce-
lebráltak – sokan csak az utcai ki-
vetítõ közvetítésével tudtuk kö-
vetni. Ráadásul áztunk is, fáztunk
is, hiszen a szél a mise közben
még az esernyõket is kifordította.
Mégis, sokan úgy éreztük, hogy az
erre a napra idõzített mostoha
idõjárás az elõdeink által meg-
szenvedett nehéz sors mai hívek
által vállalható szimbóluma,
amely így, mint külön kegyelmi

ajándék, egyúttal a hercegprímás
által ötven-hatvan évvel ezelõtt
olyannyira remélt lelki megújulás
katalizátorává vált. Hogy a lelki
megújulás eszménye ma is ele-
ven, azt az ezen a szép ünnepen
megjelent emlékezõk-imádkozók
nagy száma is bizonyította. Ameri-
kából például kifejezetten erre az
alkalomra utazott haza a
Mindszentyt a rétsági laktanyába
menekítõ páncélos osztag egyik
tagja, Kiss Antal. Elmondása sze-
rint, mikor a bíborost Rétságra
szállították, felettese, a késõbb ki-
végzett Pálinkás (Pallavicini) An-
tal õrnagy szobájában õ vetette
meg a másnap Budapestre feluta-
zó hercegprímás ágyát. Más „bû-
ne” nem volt, mégis „disszidálnia”
kellett. Legtöbbünknek persze
nincs semmiféle személyes emlé-
künk Mindszentyrõl, így különö-
sen tanúságosnak bizonyult a fa-
luban lévõ két, a templom ill. a
kastély falán elhelyezett emlék-
tábla megtekintése ill. az utóbbi
megkoszorúzása, valamint a ba-
lassagyarmati plébániatemplom
falán nemrég felavatott
Midszenty-szobor megtekintése
(Ez utóbbi Párkányi Raáb Ferenc
alkotása). 

Szende  Ákos

MMii  iiss  ootttt  vvoollttuunnkk  ..  ..  ..  
FFeellssõõppeettéénnyybbeenn,,  aa  MMiinnddsszzeennttyy-eemmlléékknnaappoonn
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Béres  György
Ötvenhét éves vagyok. Nyom-

daipari mérnöki és mûszaki ta-
nári végzettségem van.  Felesé-
gem, „Béres Zsófi néni” a
Pannonia Sacra iskola tanára. Há-
rom gyermekünk közül Orsolya
szociológus, András orvosnak ta-
nul, Borbála pedig még a pálya-
választás elõtti hezitálás idõszakát éli. Huszonkét éve kötõdünk plébáni-
ához. A képviselõtestületbe elõször az általam igen tisztelt korábbi elnök,
Thorday Lajos bácsi felkérése és ajánlása alapján kerültem be, s a mos-
tani lesz a harmadik ciklus, amelyet e közösségben töltök. Véleményem
szerint a képviselõtestületnek egyre nagyobb feladata és felelõssége lesz
a plébánia életének alakításában. Fokozottabban kell papjainkat nemc-
sak tanácsadással, de a mindennapok feladatainak megoldásában való
aktív, tevékeny részvétellel, a plébániai közösségek támogatásával segíte-
ni, tehermentesíteni. Ennek tudatában vállaltam a jelöltséget s igyek-
szem, hogy a megújuló testület hasznos tagja legyek.

Csiszér  Istvánné  Éva
Ötgyerekes családból ér-

keztem negyven éve Gyergyó-
szentmiklósról a Felsõ-krisz-
tinavárosi Plébánia szom-
szédságába. Testnevelõ tanár
vagyok harminchárom éve a
közeli iskolában. Nehéz volt
a beilleszkedés, de gyerme-
keim születése után egyre
több ismerõsre, barátra találtam munkahelyi és egyházi kö-
zösségekben. 

Hálás vagyok Márton atyának, aki az Oltáregylet meg-
szervezésével és vezetésével megbízott. Úgy érzem, ez az
„igen” egyre jobban erõsít hitemben. A baráti körbõl hívtam
meg munkatársaimat, akikkel közel hat éve együtt munkál-
kodunk. Késõbb csatlakoztak újabb tagok, de még mindig
szeretettel várunk további munkatársakat. Feladatunk az Ol-
táriszentség tisztelete, a szentségimádásokon való részvétel,
szentórák megszervezése, az egyházi ruhák karbantartása.
Bekapcsolódunk a Rózsafüzértársulat és a Karitász csoport
munkájába is. Közösen tevékenykedünk az egyházközségi
rendezvényeken: búcsú, ökumenikus imahét, októberi ró-
zsafüzér, elsõáldozók agapéja, stb. Képviselõtestületi tagként
továbbra is ezeket a tevékenységeket szeretném folytatni.   

Füredi  Ivánné
Nyugdíjas vagyok. Férjemmel

a XII. ker. Diana közben lakunk.
Két fiam és négy unokám van.
Eredeti végzettségem épületgé-
pész, majd elvégeztem a Hittudo-
mányi Akadémia Levelezõ Tago-
zatát és diplomát szereztem a Ka-
tolikus Társadalomtudományi
Akadémián, karitász szociális
munkás szakon. Plébániánkon tíz éve vezetem a Karitász csoportot és
az Apor Vilmos Idõsek Klubját. Továbbra is ezekben szeretnék tevékeny-
kedni és szeretettel várom tettre kész munkatársak jelentkezését.

Hajas  György
Feleségemmel a felsõ-

krisztinavárosi plébánia-
templomban házasodtunk
össze 1979-ben, azóta is fo-
lyamatosan kerületi lakosok
vagyunk. Feleségem elsõál-
dozó is már ugyanitt volt.
Három gyermekünk van;
Veronika (25) építész mû-
egyetemi hallgató, Gergely (24) gépész mûegyetemi hallga-
tó, Franciska (19) idegenforgalmi fõiskolai hallgató. 

Családommal együtt szívesen folyunk bele az egyház-
község közösségi programjaiba, több zarándokúton és
szervezett kiránduláson is jártunk. Úgy érzem, elsõsorban
gazdasági és szervezõ jellegû munkák végzését tudnám a
legeredményesebben ellátni. A budapesti Közgazdasági
Egyetemet végeztem, két felsõfokú nyelvvizsgám van. Kül-
kereskedelmi üzletkötõként dolgoztam 1975-1992-ig.
1992-97 között – családommal együtt – németországi ki-
küldetésben tevékenykedtem, mint export irodavezetõ.
Most saját cégemnél dolgozom hasonló területen. 

Muhi  András
1977-ben születtem. Gyer-

mekkorom óta a Felsõkrisztinába
járok misére. 12 évig voltam a
cserkészcsapat tagja. Nagyon sok
mindent köszönhetek ennek a
templomi közösségnek. Több
mint hat éve a Concord
Nyelviksolában dolgozom tanfo-
lyamszervezõként és vezetem a
cég fordítási üzletágát. Véleményem szerint a képviselõtestület tagjai-
ként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük templo-
munk körül azt a légkört, amelyben fiatalok és öregek egyformán ott-
hon érzik magukat. Ennek szellemében igyekszem végezni majd a
munkámat.

Képviselõtestületi ki kicsoda
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Hernády  Tamás
Budapesten születtem

1958-ban. Eredeti szakmám
út- és hídépítõ technikus, de
immár nyolc éve a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársa vagyok. Feleségem,
Szemere Rita némettanár. Hat
gyermekünk van. 1986 óta
élek az egyházközség terüle-
tén, gyermekeim születésével és növekedésével együtt fokozato-
san kapcsolódtam be a plébániai közösség életébe. Mindig fon-
tosnak tartottam, hogy családom szorosan kötõdjön az egyház-
községhez és annak életében tevékeny részt vállaljon. Felesé-
gemmel részt veszünk a plébániai jegyesoktatásban és tagjai va-
gyunk az egyik plébániai házascsoportnak. Dolgoztam már az
építõiparban, önkormányzati köztisztviselõként. A jelenlegi
munkám a szociális szférához köt. Képviselõként szeretném ed-
dig szerzett tudásommal az egyházközség mûszaki és szociális
munkáját segíteni.

Horváth  Lászlóné,  
Horváth  Anna
Közel negyven éve lakom a

plébánia területén. Két felnõtt
gyermekem és négy unokám
van. Aktív nyugdíjasként jelenleg
is dolgozom. Tizenöt éve a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia gazdasági vezetõje va-
gyok. Az egyházközség életében
gyermekeim ministránssá válá-
sa óta veszek részt aktívabban, Nagy Imre plébános úr mûködése
alatt kerültem be a képviselõtestületbe. Azóta is próbálok szerény te-
hetségemmel és lehetõségeimmel az egyházközség feladataiban részt
venni, elsõsorban a gazdasági ügyek intézésével, tanácsadással foglal-
kozom.

Jakab  Péter
Mezõtúron születtem

1984-ben, 1988-tól élek
szüleimmel és testvérem-
mel Budapesten, 2004-ben
bérmálkoztam. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy hato-
dik éve énekelhetek a Scho-
la tenor szólamában, szol-
gálva a vasárnapi szentmi-
séken, vesperásokon, évközi áhítatokon énekkel, felolva-
sással. Lukách Krisztinával idén negyedszer hirdethettük
meg a hittanosok feladatmegoldó versenyét; az Apor Vil-
mos-pályázat és a Kapisztrán-megemlékezés a Várban a
fiatalok és a felnõttek szép közös programjaként valósul-
hatott meg. Pár éve rendszeresen írok a Felsõkrisztina új-
ságba is.

Történelmet és mûvészettörténetet tanulok négy éve
az ELTÉ-n bölcsész és tanár szakos hallgatóként: elsõsor-
ban egyháztörténettel és a kései középkor mûvelõdéstör-
ténetével foglalkozom, s az idei évtõl demonstrátori fel-
adataim is vannak. Szívesen kapcsolódom be a Katolikus
Egyetemi Lelkészség programjaiba is, Pákozdi István atya
csoportjával jutottam el a kölni ifjúsági világtalálkozóra,
amely nagyon sokat adott hitemhez, világszemléletemhez.

Képviselõként fontos feladatomnak tartom a Szent Er-
zsébet-év és a Városmisszió méltó, tartalmas megünnep-
lésének elõkészítését, a plébániai könyvtár megszer vezé-
sét s a kapcsolat tartását közösségünk aprajával-nagyjá-
val, akik remélem, megtisztelnek bizalmukkal az elkövet-
kezõ években.

Kovács  Ádám
Okleveles gépészmérnök va-

gyok. A diploma megszerzése
óta a Mûegyetemen tanítok
mechnikát gépészmérnök hall-
gatóknak. Nõs vagyok, feleségem
Bende Margit és van egy gyer-
mekünk, Marci, aki jelenleg
nyolcadik osztályos általános is-
kolás tanuló. A plébániához 28
éve kötõdöm. Tizenkét évig laktunk a területén, majd többszöri köl-
tözés után Érden kötöttünk ki. Ez azonban nem változtatott azon,
hogy megszakítás nélkül ide járunk szentmisére, házas csoportba és
ide tartozónak érezzük magunkat Marci fiam itt hittanos, ministráns
és cserkész. A képviselõtestületnek két ciklus óta vagyok tagja, az
utóbbi idõben a gazdasági bizottság tagjaként az adófizetõk számító-
gépes nyilvántartását tartom karban. Továbbra is szívesen vállalom
ezt a feladatot.

Lukách  Krisztina
Közgazdász és hitoktató va-

gyok. Már keresztvíz alá is ebben
a templomban tartottak. A kép-
viselõtestületben a negyedik cik-
lusomat kezdem, hittant 1989
óta tanítok. Továbbra is elsõsor-
ban ezzel a területtel szeretnék
foglalkozni annak érdekében,
hogy plébániánkon a hittan ne
csak sokadik különóra legyen, hanem keresztény életre nevelõ kö-
zösség. Foglalkozásomból, képzettségembõl adódóan pedig a másik
terület, amelyre nagyobb figyelmet kívánok fordítani: a pályázati le-
hetõségek minél jobb kihasználása, hiszen közösségeink életét, prog-
ramjaink szervezését jelentõsen megkönnyítenék az elnyerhetõ tá-
mogatások. A Felsõkrisztina szerkesztésében is tevékenykedem.
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Péch  Antal
Gimnáziumi tanulmányai-

mat a Budapesti Piarista Gim-
náziumban végeztem. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen sze-
reztem villamosmérnöki dip-
lomát. Mûszeripari és számí-
tástechnikai kutatóintézetek-
ben fejlesztési és üzemeltetési
munkakörökben dolgoztam,
késõbb másolástechnikával foglalkozó multinacionális cégek ha-
zai leányvállalatainál töltöttem be kereskedelmi és vezetõi álláso-
kat. Négy gyermekünk és 15 unokánk van. Szüleim már 1939
óta kapcsolatban voltak a plébániával, mi 1989 óta lakunk a kör-
nyéken, és azóta már három gyermekünk - Olívia, Boldizsár,
Dorka, és családjuk, a Seidl, a Szmrecsányi és a Pigler család - is
a plébánia közösségéhez tartozik. (Balázs fiunk és családja az Is-
tenhegyi Szt. László Plébánia vonzáskörében van.) Nyugdíjazá-
som óta különbözõ fordítási munkákat végzek, és - feleségem-
mel, Szmrecsányi Zitával együtt - gyerekeink, unokáink körül
igyekszem hasznos tennivalókat végezni, ezen kívül heti egy al-
kalommal irodai szolgálatot teljesítek a plébániahivatalban. Nagy
megtiszteltetésnek tekintem az egyházközségi képviseleti testüle-
ti tagságot, és igyekszem megtalálni azt a feladatkört, ahol a leg-
nagyobb szükség lehet a munkámra.

Pongrátz  Judit
Három évtizede vagyok

az egyházközség tagja. Ti-
zenöt évvel ezelõtt két akko-
ri képviselõnk – Pattantyús
Erzsi néni és Takács László
– rábeszélésének engedve
kezdtem kisebb feladatokat
vállalni. Sajnos, õk már
nincsenek köztünk, de akti-
vitásom megmaradt. Megmaradt, mert örömet szerzett,
hogy sokaknak tudtam segíteni, és nekem is sokan segítet-
tek. Most harmadszor tiszteltek meg azzal, hogy a képvise-
lõtestület tagja lehetek. Remélem, továbbra is meg tudok
felelni a megbízatásnak, hiszen szeretettel teszem, és örö-
met okoz. 

Seidl  Fidél
Negyven éve lakom az egy-

házközség területén, ebbõl
több mint húsz éve nyugdíjas-
ként. Feleségem tizenkét évvel
ezelõtti halála óta besegítek a
plébánia munkájába. Még
Nagy Imre atya idejében let-
tem az egyházközségi képvise-
lõtestület tagja, ahol a temp-
lomatya tisztségét töltöm be. Bizonyára sokan ismernek. A plé-
bánia irodában fõleg az urnatemetõvel kapcsolatos nyilvántar-
tásnak vagyok a felelõse. Ameddig korom és egészségem engedi,
szívesen részt veszek a testület munkájában. Két gyermekem,
három unokám, három testvérem, kiterjedt rokonságom, vala-
mint az egyházközség és hívei teszik teljessé életemet. Szeret-
ném, ha a Mindenható még adna erõt a további munkálkodás-
hoz. Szívesen és szeretettel teszem.

Szerdahelyi  Csongor
Második ciklusomat kez-

dem a plébániai képviselõtes-
tületben. Jövõre lép tizedik év-
folyamába a Felsõkrisztina,
amelyet néhány lelkes mun-
katárssal nagyjából rendszere-
sen sikerül megjelentetnünk.
Szervezem az évente hat alka-
lommal, külsõ elõadóval meg-
rendezetett Felsõkrisztina Kör estjeit. 1979-ben nõsültem, és ab-
ban az évben költöztem a plébánia területére. Feleségem,
Szuchy Gabriella és öt gyermekem erõsítették, és hárman ma is
erõsítik a Schola különbözõ szólamait és az oltárszolgálatban is
általában elég kitartóaknak bizonyultak. Magam a Schola párto-
ló tagja vagyok, segítem õket, amiben tudom, például zarándok-
latot szervezek vagy viszem a kottatartót, fényképezem õket. Fe-
leségemmel tagjai vagyunk az egyik plébániai családcsoportnak.
Nagylányom jóvoltából már három szép unokával is dicsekedhe-
tek. Szeretem templomunkat, plébániai közösségünket, amely-
nek családom igen sokat köszönhet. Meggyõzõdésem, hogy jócs-
kán van még kihasználatlan lehetõség a plébániai élet felpezsdí-
tésére, tehát lesz dolga a most munkába kezdõ képviselõtestület-
nek is. Bölcsész diplomám van, újságíróként, illetve jelenleg saj-
tófõnökként dolgozom.

Tóth  Zoltán
Programozó matemati-

kusként végeztem; egy ame-
rikai számítástechnikai cég-
nél dolgozom.  Kilenc éve
lakom a plébánia területén.
Feleségem magyar-német
szakos tanár, három gyer-
mekem van. Az egyházköz-
ség életében a Család cso-
port szervezésében, a fiatal házasok, családok összetartá-
sában szeretnék munkát kifejteni.  Fontosnak tartom, hogy
a kisgyerekes szülõk ne csak a vasárnapi szentmise után
találkozzanak, hanem más alkalmakkor is legyen módjuk
a plébániánk köré szervezõdõ találkozásokra.
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Seidl  Tibor
Negyvennégy éves családapa

vagyok. Tizenhét éves házassággal
a hátunk mögött hitvesemmel,
Péch Olíviá, francia-német sza-
kos tanárral gyermekeink mellett
ma már az utánunk következõ,
fiatalabb plébániai generációkkal
is foglalkozunk. Három fiunk,
Krisztián (16), Domokos (11) és
Máté (9) már ministrálnak, aktívan részt vesznek a plébánia fiatalsá-
gának életében, Ágota (5) lányunk még csak ismerkedik a közösségi
élettel. Amióta az eszemet tudom, a Felsõkrisztina templom volt „a
templom”, ahova jártam, ebbõl csak házasságunk elsõ néhány éve volt
kivétel, amikor Óbudán laktunk. Családjaink, szüleink és nagyszüleink
kötõdése a plébániához meghatározta a mi életünket is. Munkahe-
lyem nemzetközi hírrel rendelkezõ, ám ennek ellenére magyar vállal-
kozás, ahol kicsit a hobbi és a szakma találkozott, a számítástechnika
és az építészet. Valós hobbi azonban a zene, a vitorlázás és a szabad vi-
lágjárás, akár gyerekekkel, akár feleséggel kettesben.

Szerdahelyi  Miklós
Furcsa érzés belenõni a fel-

adatokba. Kívülrõl nézve sok
minden magától értetõdõ: „Egy
fiatal, aki sokat mutatkozik a
templom körül, részt vesz eb-
ben, abban, úgy tûnik, lelkesen
vállal feladatokat, és ha meg
lesz hozzá a kora, akkor majd
bekerül a képviselõ testületbe
is, ahogyan az elõzõ generáció fiataljai is.” Senki nem lepõdik meg,
sõt talán természetes is. Higgyék el, én viszont nagyon meglepõd-
tem és csöppet sem érzem természetesnek sem azt, hogy jelölt let-
tem, sem azt hogy megválasztottak. Szerintem, ez egyszerûen nem
következik az eddigiekbõl, én nem készültem rá. Az ötlet, mint azt
sejthetik, kívülrõl érkezett, és én elõször viccnek gondoltam. Végül,
a dékánokkal együtt elhatároztuk, hogy mind jelöltetjük magunkat,
(azaz egymást) és akkor páran talán bekerülhetünk a testületbe.
Nem akarom tagadni, hogy volt mindennek egy játékos oldala is.
Végül úgy alakult, hogy most kénytelen vagyok komolyan venni,
amit vállaltam, ugyanis bizalmat kaptam. És számoltam azért ezzel
a lehetõséggel is! És végül pár szó magamról: 22 éves egyetemi
hallgató vagyok, a Keresztény Élet hetilapba írogatok, hogy egy kis
mellékesre szert tegyek. A plébánián jelenleg is gitározom, éneke-
lek a Scholában, és ötödik éve vezetem Gémes Almával együtt a
Boldog Batthyány-Strattmann László ministráns kollégiumot. Cé-
lom egyelõre nem más, mint hogy ezeket a tevékenységeket képvi-
seljem és segítsem a plébános urat munkájában. 

Vajna  László
A plébánia területén élek

születésem óta. Okleveles villa-
mosmérnök vagyok, számítógé-
pes adatkommunikációs rend-
szermérnök és rendszergazda a
foglalkozásom. Harminchét éve
vagyok ifjúsági nevelõ a plébáni-
án (ministráns, dékán, cserkész,
cserkésztiszt). 1991-tõl vagyok a
plébánián mûködõ cserkészcsapat parancsnoka. A XII. kerületi cser-
készcsapatokat is én fogom össze, mint megválasztott elnök. Felesé-
gem, született Binzberger Ági szintén a plébánia területérõl való. 28
éve kötöttük össze a sorsunkat. Három gyerekünk van, 19, 21, 27
évesek lesznek nemsokára. Balázs majdnem végzett biológus, Mik-
lós harmadéves egyetemista a BME informatika karán, Rita most
próbálkozik bejutni pszichológus egyetemi képzésre. Párom idegen-
forgalmi oklevéllel rendelkezik, de most inkább szociális dolgokkal
foglalkozik. A képviselõtestületnek az elõzõ ciklusban is tagja voltam.

V.  Andrejszki  Kati
Bõrmûves népmûvész

vagyok, a Népmûvészet Ifjú
Mestere. 

Férjem, Várallyay
György, orvos. Hét gyerme-
künk van és 28 éve élünk
itt. Lelkes Schola-tag va-
gyok. A plébánia jövõjét is a
hasonló, erõs, egymást sze-
retõ és tisztelõ közösségek csoportjaiban látom. 

A Gitáros Együttes sok szere-
tettel várja mindazokat a fiatalo-
kat, akik énekükkel és hangszer-
ükkel szeretnék segíteni az együt-
tes munkáját. Jelentkezni a vasár-
napi 5 órás mise után lehet Hat-
vani Istvánnál, illetve a próbá-
kon, szerdán 20:15-tõl illetve va-
sárnap 15:15-tõl.

A Gitáros Együttes sok szere-
tettel meghívja Önt és családját a
december 17-én 19 órakor tartan-
dó adventi áhítatára. Aznap a gitá-
ros mise rendhagyó módon 18
órakor lesz.

A Gitáros Együttes jubileumi
CD-je még kapható a vasárnapi 5-
ös gitáros misék után az együttes
tagjainál.

GITÁROS SAROK
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Már néhány héttel Argentínába
érkezésem után felvettem a kapcso-
latot az argentínai magyarokkal,
akik meghívtak magukhoz Buenos
Airesbe. December 3-án érkeztem
meg a fõvárosba, megismerkedtem
argentínai honfitársainkkal. Saját
cserkészcsapatuk, néptánc együtte-
sük, havi lapjuk – Argentínai Magyar
Hírlap – hétvégi iskolájuk van, és
igen aktív közösségi életet élnek. 

Másnap már mentem is tovább
délre, a Chubut tartománybeli
Puerto Madrynba, amely kb. 2.500
km-re van Tucumántól.  Puerto
Madrynban szintén argentínai ma-
gyaroknál szálltam meg. Õk elsõ
nap megmutatták nekem a várost,
amely 70 ezer lakosú, és fontos ki-
kötõje és gyárai vannak, emellett
igen jelentõs idegenforgalmi köz-
pont is, mert innen indulnak a turis-
ta buszok a 300 km-re levõ Valdés-
félszigetre, ahova én is elutaztam
másnap. Itt láttam fókákat, kardszár-
nyú delfineket, tatút, lámát és egyéb
állatokat. Harmadnap Punta
Tombóba utaztam, a világ egyik leg-
nagyobb pingvin kolóniájához, ahol
egymillió pingvin él. Sétálhattam a
pingvinek között, érdekes felvétele-
ket készítettem róluk, majd délután
Gaimanban jártunk, egy walesi ala-
pítású városban, ahol teáztunk és
walesi süteményeket ettünk, majd
késõbb a Trelew-beli Dinoszaurusz
Múzeumba is eljutottam. Negyedik
nap már indultam is vissza Buenos
Airesbe. 

Buenos Airesben éppen aznap,
amikor visszaérkeztem, tartották a
nagy karácsonyi vásárt a Magyar
Házban. Mindenféle hímzett terí-
tõk, festett tányérok, ételkülönle-
gességek voltak kaphatók, valamint
a fiatalok táncos bemutatót is tartot-
tak. A következõ napokban a 13 mil-
liós város látványosságaiban gyö-
nyörködtem. 

December 20-án érkeztem vissza
a családomhoz Tucumánba, hogy

együtt készülhessünk a karácsony-
ra, amelyet 40 fok melegben ünne-
peltünk. Különös volt karácsonyoz-
ni, hideg és igazi fenyõfa nélkül. A
karácsonyi mise szép volt, de mi-
nistránsok nélkül, mert Argentíná-
ban nem létezik a ministráns fogal-
ma abban az értelemben, ahogy Ma-
gyarországon. Ott mindig beugrik
valamelyik hívõ és segít a papnak,
de nincs úgy ministránsközösség,
ministránsgyûlések, táborok, sõt
még ministránsruhájuk sem, mint a
mi plébániánkon.

Márciustól elkezdõdtek egyete-
mi tanulmányaim. A domonkos
rend Aquinoi Szent Tamásról neve-
zett egyetemére iratkoztam be, poli-
tikatudományt hallgattam. Sok diák-
kal kerültem kapcsolatba, mert min-
denki érdeklõdött irántam, hiszen
nem gyakran fordulnak meg külföl-
diek az egyetemen. 

Az egyetem egybeépült a do-
monkos rend bazilikájával, így a diá-

koknak lehetõségük van bármikor
átsétálni a templomba. Itt található
a domonkos rendház is. Jelenleg 5
kispap és 10 már felszentelt szerze-
tes él itt. 

A húsvéti keresztutat
Córdobában néztem meg. A körme-
net két órás gyaloglásból állt, amely-
nek során elhaladtunk a város legje-
lentõsebb terein. A keresztút sze-
replõi korhû ruhát viseltek, voltak
lovas római katonák, gyerekek és
nõk, akik sírtak, és a Jézust megsze-
mélyesítõ férfi cipelte a keresztet,
töviskoszorúval a fején. Minden ál-
lomásnál bemutatták az oda illõ
részt, majd az utolsó állomásnál –
Córdoba fõterén, a katedrális olda-
lában – keresztre feszítették „Jé-
zust”.  

Májusban eljutottam a
Tucumántól északra lévõ Salta és
Jujuy tartományokba is. Láthattam
ezeréves indián erõdöt, ami máig is
épen áll, kaktuszfából készült 350
éves templomot, Argentína legdí-
szesebb katedrálisát. 4000 méteres
hegyekben igazi indiánokkal beszél-
hettem, a híres 7 színû hegyet is
megcsodálhattam. 

Az év folyamán különféle
tucumáni gimnáziumokba vittek el.
Ilyenkor az adott gimnázium nagy
elõadótermében meséltem a Ma-
gyarországról és argentínai élmé-
nyeimrõl. 

Az utolsó néhány hónapra ala-
kult ki igazán jó viszony a többi kül-
földi diákkal. Együtt jártunk szóra-
kozni. Megtanultuk a világhírû ar-
gentin tangó alaplépéseit is.

Az utolsó hét a búcsúzkodással
telt: elbúcsúztunk a barátoktól, osz-
tálytársaktól, a többi külfölditõl és
az argentin családomtól, akiket na-
gyon megszerettem. 

Július 13-án elhagytam Argentí-
nát, ahol – megtanulva a spanyol
nyelvet – egy csodálatos évet tölt-
hettem el.

Horváth  Botond

AArrggeennttíínnáábbaann,,  ttaannuullóókkéénntt  ((22..))
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A Szent Erzsébet-emlékévben re-
mélhetõleg még többet találkozunk
világhírû szentünk ábrázolásaival
reprodukciókon, eredetiben. Erzsé-
bet évszázados ikonográfiája –
Simone Martinitõl Prokop Péterig –,
amely térben és idõben átfogja Euró-
pát, a szent széleskörû tiszteletét is
bizonyítja. Az újkori magyar történeti
festészet kiemelkedõ darabjai Liezen-
Mayer Sándor Erzsébetet ábrázoló
vásznai, amelyekbõl kettõt a Magyar
Nemzeti Galériában, egyet az Eszter-
gomi Keresztény Múzeumban tekint-
hetünk meg.

Alkotójuk, Liezen-Mayer Sándor
(1839-1898) Gyõrben született, te-
hetségének köszönhetõen éveken át
a XIX. századi európai képzõmûvé-
szet élvonalbeli iskoláiban, Stuttgart-
ban és Münchenben tanult. Jelentõs
pályázatok és megbízások (köztük
Ferenc József portréjának megfesté-
se) után 1880-tól a stuttgarti Képzõ-
mûvészeti Akadémián oktatott, 1883-
tól pedig haláláig a történeti festészet
tanszékvezetõ professzora volt Mün-
chenben. Bár hazánkban támogatói
között tudhatta Simor János eszter-
gomi és Haynald Lajos kalocsai bí-
borosokat, mûvei itthon nem váltot-
tak ki különösebb visszhangot. Te-
hetségét elismerték a kritikusok, de
gyakran még azt is vitatták, mennyi-
ben tartozik a hazai festészethez élet-
mûve, amely német területen bonta-
kozott ki a maga teljességében.

Ha szemügyre vesszük a képek
bensõséges, lírai hangvételét, a témá-
hoz való közelítést, a fentebbi felve-
tésre röviden azt válaszolhatjuk: a
legteljesebb mértékben. Liezen-
Mayer elõszeretettel ábrázolt törté-
nelmi és irodalmi hõsnõket
(Kotromanics Erzsébet és Anjou Má-
ria, I. Erzsébet, Faust Margitja), de
legkvalitásosabb alkotásai kétségtele-
nül a Szent Erzsébetet ábrázoló olaj-
festmények. Már 1863-ban készített
egy vázlatot, amelyen a halott Erzsé-
betre a német-római császár maga

helyezi rá saját koronáját. Az 1880-as
években viszont két képet is készített
egyazon témáról: a szent életû ma-
gyar királylány a gyermekét ölében
tartó koldusasszonyra teríti palástját.

A Galériában lévõ változat rendkívül
fiatal Erzsébetet ábrázol: a betlehemi
körülményeket idézõ környezetben
szinte vakító a szõkecopfos, türkiz-
kék ruhás magyar hercegkisasszony
hermelinpalástja, amelyet szelíden,
együttérzõn, óvón készül a földön
ülõ asszony köré teríteni. Színvilágá-
ban talán ennél a képnél is megka-
póbb az esztergomi változat, amely-
ben téli tájba helyezte a jelenetet. A
rongyokba burkolózott, didergõ asz-
szony elé a vörös ruhát viselõ Erzsé-
bet alakja magasodik.

A képeken a festõ – igazodva ez-
zel a korabeli ábrázolásmódhoz is –
glória nélkül jeleníti meg Erzsébetet.
Nem fenségességével, életszentségé-
vel akar hatni a szemlélõre, hanem
egy kiragadott, irgalmas cselekedet-
tel. Ez a példaadó szeretet valameny-
nyi európai keresztény közös öröksé-
ge. Nem a rózsává változott kenyér
legendája: ez a valós, irgalmas gon-
doskodás a szent életmûvének lénye-
ge, amelybõl mi is meríthetünk kará-
csonyhoz közeledve.

Jakab  Péter

AA  SSzzeenntt  AAsssszzoonnyy  ffeessttõõjjee

Plébániánk pár tucatnyi napi
áldozója minden bizonnyal észre
vette már, hogy mostanában nem-
igen marad hétköznap esti mise
oltárszolgák nélkül. Reméljük,
hogy ez az eredmény megmarad a
jövõben is! A bizakodásra minden
okunk megvan, hiszen plébánián-
kon sokszorta több ministráns vé-
gez szolgálatot, mint más hasonló
lélekszámú plébániákon, hála a
plébániánkon évtizedek óta folya-
matosan mûködõ ministráns sze-
mináriumoknak. 

A ministránsok létszáma talán
sohasem jelentett gondot a Felsõ-
krisztinában, ha, mondjuk, az éj-
féli misérõl volt szó vagy a nagy-
szombati szertartásról. Ám a hét-
köznap estéken nem látszott meg
ez a lelkesedés, pedig – jogos a
felvetés – a rendszeres szolgálat
az igazi szolgálat. Ugyancsak jo-
gos számon kérni rajtunk, minist-
ránsokon, hogy vajon a vasárnapi
miseszolgálaton kívül, a sok kü-
lönóra mellett – melyek nyílván
fontosak, – jut-e idõ legalább egy
hétköznapi misére is? Ez volna a
minimum egy magára valamit adó
ministráns részérõl. Jogos. És
végre…  

Örömmel számolunk be arról
is, hogy idén új kollégium indult,
mely II. János Pál nevét vette fel.
Továbbá, hogy a Néri Szent Fülöp
és a Boldog Batthyány-Strattmann
László kollégiumok fiataljai de-
cember 2-án igen kitartóan gereb-
lyéztek a templomkertben. De-
cember 9-én korábbi sekrestyé-
sünk, Rajkai János tartott nekünk
lelkigyakorlatot a plébánián. Vé-
gül eláruljuk még, hogy idén a
pásztorjátékot a Batthyány-
Strattmann László kollégium szín-
játszó csapata adja elõ. Szeretettel
várjuk a kedves Testvéreket szent-
este délutánján a pásztorjátékra.

Szerdahelyi  Miklós

HHééttkköözznnaapp  
iiss  mmiinniissttrráánnssookk
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Közeledik  a  jövõ  évi  Budapesti  Városmisszió  idõ-
pontja  (szeptember  16-223.).  A  szervezõbizottság
úgynevezett  felkészülési  füzeteket készít, melyek el-
sõ száma már megjelent. Ezek a füzetek segítenek a
felkészülésben, és az alábbiakban ebbõl adunk is-
mertetõt.

Mi  a  városmisszió?  Miért  van  rá  szükség?
A nagyváros óriási népsûrûséget és számtalan

életstílust foglal magába: lehet a hit elvesztésének te-
repe, de az ott élõk sûrû kapcsolati hálója kedvezhet
is a hit terjedésének.  Az elpogányosodás folyamata
és a kereszténység iránti nagyobb érdeklõdés egy-
szerre figyelhetõ meg a nagyvárosokban. Ez a felis-
merés vezette az alapító püspök atyákat, amikor a
városmissziót meghirdették.

A  városmisszió  négy területe:
1 az  Új  Evangelizáció  Nemzetközi  Kongresszusa,

amely egy héten át tart, és színhelye a Szent István
Bazilika lesz. Délelõttönként elõadásokra és ünnepi
szentmisékre kerül sor, délutánonként pedig szemi-
náriumokon vesznek részt a küldöttek.

2 A  plébániák  által  szervezett  programok: misszi-
ós tevékenységek a plébániához tartozó városrész-
ben (utcák, terek, egyházi és világi intézmények),
melyek célja hogy a plébániához lazán kötõdõ, eset-
leg megkeresztelt, de nem hívõ testvéreinkkel kap-
csolatot próbáljunk létesíteni, számukra a plébánián
utógondozási lehetõséget biztosítsunk.  (Megszólí-
tás és befogadó közösség.) 

3 Központilag  szervezett  missziós  színhelyek.
Evangelizációs programok a város több pontján léte-
sített színpadokon, bevásárlóközpontokban stb.

4 Minden  résztvevõt  érintõ  közös  megmozdulá-
sok. Nagyszabású rendezvények, melyekre mindenki
hivatalos.

Ezeket a programokat részben központi szerve-
zõk, részben a szervezõbizottsággal együttmûködõ
lelkiségi mozgalmak, szervezetek, szerzetesrendek,
részben pedig a plébániák szervezik és bonyolítják.
A  legtöbb  programot  a  plébániák  fogják  szervezni,
ezért  nekünk  is  erre  kell  jól  felkészülnünk.

A  misszió  célja:
„Elõsegíteni, hogy tanúságtételünk által az em-

berek találkozzanak az élõ Jézussal.”
Olyan folyamatról van szó, melynek során
1 tanúságtételünkkel közvetítjük az Evangélium

üzenetét.
2 Az embereket meghívjuk a hitre és megtérésre,

vagyis Jézus és az Evangélium befogadására.
3 A megtérés útján elinduló embereket bevezet-

jük az Egyház közösségébe, vagyis konkrét közössé-

geinkbe, ahol továbbfejlõdésük biztosított.
Kiket  akarunk  megszólítani?
1 A misszió természetes célcsoportja a hívõk kö-

zössége, vagyis a plébániához tartozó gyakorló kato-
likusok. E belsõ misszió az elõfeltétele annak, hogy
az Evangélium üzenetével a kívülállókhoz is odafor-
dulhassunk. Ezt a belsõ missziót szolgálta a plébáni-
ai zsinat és a plébániai missziós hét programja is.

2 A plébániához lazán kapcsolódó megkeresztelt
emberek, akik még az Egyház vonzáskörében van-
nak

3 Az Egyháztól távol álló, nem vallásgyakorló em-
berek, akiknek többsége megkeresztelt, jószándékú,
de tájékozatlan ember és csak kisebb részük ateista.

„Krisztust hirdetjük mindenkinek” de a megkü-
lönböztetésre szükségünk van, hiszen az egyes cso-
portokkal kapcsolatos tennivalóink is különbözõek.

Az  elõttünk  álló  feladatok:
A misszionálás valamennyiünk „joga és kötelessé-

ge”, sikerében pedig a világi híveknek meghatározó
szerepe van. Elsõ lépés a lelki felkészülés és a tanu-
lás: önmagunk evangelizálása és a misszió gyakorla-
tának elsajátítása. Ezután következhet a konkrét
missziós tervezés.

A lelki felkészülés lépései:
1 elmélyedés az Evangélium tartalmában. (Mi a

keresztény üzenet lényege? Mit hiszünk és hirde-
tünk?)

2 Saját megtérésünk és Jézussal való bensõséges
kapcsolatunk megerõsítése.

3 El kell sajátítanunk a mások felé forduló keresz-
tény tanúságtétel szabályait, és fel kell élesztenünk
önmagunkban a missziós küldetést a Szentlélek be-
fogadása által.

4 Mindezekért a mielõbb megkezdeni a rendsze-
res és csoportos közbenjáró imádságot a misszió si-
keréért.

Gyakorlati  felkészülés
1 Missziós munkacsoportot kell létrehoznunk

plébániánkon.
2 Tanulmányoznunk kell a helyi misszió lehetsé-

ges módjait.
3 Meg kell vizsgálnunk, hogy plébániánkon me-

lyek azok a sajátos adottságok, amelyeket ki lehet
használnunk.

4 Evangelizációs tervet kell készítenünk a város-
misszió hetére.

5 Tervet kell készíteni arra is, hogy milyen foga-
dócsoportokat fogunk kialakítani az újonnan meg-
tértek befogadására.

Összeollózta: Béres  György

MMiisssszziióó  ––  ddee  hhooggyyaann??VVáárroossmmiisssszziióó  ––  22000077
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Képben is, szóban is számos
eseményrõl tudunk beszámolni a
tanév kezdete óta eltelt idõszak-
ból. 

A tanévkezdés öröme volt,
hogy a májusi elsõáldozók mind a
plébániai, mind pedig az iskolai
hittancsoportokban megmarad-
tak. Ez lenne a természetes, sze-
retnénk is, ha nem csak egy év
öröme volna.

A plébánián és a Tamási Áron
iskolában szép létszámmal indul-
tak az elsõs csoportok, 9 – 9 fõvel,
azonban a Németvölgyi úti Általá-
nos Iskolában az egyetlen jelent-
kezõnek nem lehetett önálló cso-
portot indítani.

Szeptember utolsó szombatján
hagyományteremtõ szándékkal
tanévkezdõ kirándulást tartot-
tunk, amelyen a gyerekek csalá-
dostól vettek részt. A Gellérthegy
jó terep volt egy kirándulás „köte-
lezõ” programjaihoz: hegymászás,
fáramászás, játék. A magyar szen-
tekrõl szóló – a gyerekek és a fel-
nõttek közös fejtörését kívánó –
csoportos vetélkedõt Laber Zsu-
zsa állította össze és vezette nagy

sikerrel. A program végén a Szik-
latemplomban vártak és fogadtak
bennünket.

Októberben a Budai Várban
tettünk sétát a nándorfehérvári
diadal nyomában, a Vár török kor-
ral kapcsolatos emlékeit Jakab
Péter értõ kalauzolásával jártuk
végig. Koszorút helyeztünk el Hu-
nyadi János, Kapisztrán Szent Já-
nos és III. Ince pápa szobránál.

Októberben egy alkalommal a
hittanosok vezették a rózsafüzér
ájtatosságot, mintegy negyvenen
vettek részt közülük a közös
imádságon. A hónap folyamán a
hittanórákon is elmondtunk egy-
egy tized rózsafüzért.

November a hittanórákon is
Szent Erzsébet hónapja volt, min-
den csoportban szó esett róla. A
negyedik osztályosok a diákmisén
jelenetet is mutattak be a szent
életébõl, az elõadáson a kisebbek
énekeltek. Szent Erzsébet rózsa-
csodáját a Bürök utcai szociális
otthonban is elõadtuk. Az elmúlt
és az idei tanévben – mûsorral
vagy anélkül – már több csoport is
ellátogatott  a két otthonba, az

idõsekhez.
Adventben már másodszor ke-

rül sor a hittanosok roráté-miséjé-
re, melyen természetszerûleg a
családok együtt vesznek részt. A
szentmisét közös reggeli követi.

A szülõk sokirányú közremû-
ködését, segítségét megköszönve
két külön köszönetet is szeret-
nénk mondani.

A gyermekek idei adventi nap-
tárának rajzait Mózessy Egon öt-
vösmûvész készítette, úgyhogy
most nemcsak a gyerekeknek, de
még a felnõtteknek is érdemes jó-
nak lenniük és idõben érkezniük
a diákmisére, hogy a nyolcalakos
betlehem valamennyi szereplõjét
összegyûjthessék.

Betegh Sándor úr jóvoltából
immár plébániánknak is vannak
saját elsõáldozós ruhái. Eddig az
elmúlt öt évben a Farkasréti plé-
bánia kölcsönözte számunkra a
ruhákat, de most már három mé-
retben, 40 darab fehér ruha áll
rendelkezésünkre, melyeket elõ-
ször az idei elsõáldozók viselhet-
nek majd.

Lukách  Krisztina

HHiittttaannoossaaiinnkk  éélleettéébbõõll

Keresztelések

Tóth Julianna Mária (2006)
Blasovszky Botond Miklós (2005)
Kõszegfalvi Bercel Tamás (2006)
Szabó Karola Borbála (2006)
Bandl Boróka Blanka (2006)
Glück Arcangelo Endre (2003)
Sárközi Laura Kinga (2006)
Szabó Domokos (2005)
Wirtz Annamária Irén (2006)

Esküvõ

Kajdi János – Páhi Rita

Halottaink

Szoboszlay Barna (81)
Keresztesy László (89)
Dr. Bóné István (67)
Bartányi Miklós (91)
Benedek István (75)
Sebestyén Károlyné (80)
Seregi Mihályné (85)
Nagy Péterné (59)
Gyürky Tiborné (76)
Nagy Benkõ József (89)
Varga Józsefné (86)
Sugár Istvánné (60)
Drágffy Tiborné (93)
Szabadváry Ferencné (84)
Holtság József (82)

Schwanner László (84)
Bartha Irén (96)
Jekl Ferencné (85)
Kollányi Gáborné (85)
Légrádi Sándorné (93)
Dr. Konda Józsefné (71)
Artimescu Vladimirné (80)
Dr. Bencsik Miklósné (69)
Huber János (76)
Dr. Rigler Endre (59)
Sármány Antalné (89)
Tóth Endre Imre (80)
Malmarits Istvánné (86)
Léránt Józsefné (60)
Sas Olga (76)
Salát Pálné (90)
Kovács János (84)
Malmarits István (94)

Anyakönyv – 2006 utolsó negyedéve



A plébániai lapok szerkesztõi évente egy-egy hétvégére
randevút adnak egymásnak az ország valamely pontján. E
rendszeres tapasztalatcserét Kormos Gyula atya kezdemé-
nyezte immár öt esztendeje. Eger, Miskolc, Dobogókõ után
idén szeptemberben Péliföldszentkereszten, a szaléziak
gyönyörû fekvésû lelkigyakorlatos házában rendeztük meg
a péntek estétõl vasárnap délig tartó továbbképzést. Gyula
atya, aki már túl van a kilencedik x-en, és ma is szerkeszti
a miskolci plébániák Üzenet címû lapját, szóvá tette, hogy a
legtöbb plébániai sajtóorgánumból hiányzik a humor. „A
viccek segítségével szerettethetjük meg leginkább az olva-
sókkal lapunkat” – mondta. – „A mi újságunkból nem is hi-
ányzik sohasem, errõl magam gondoskodom.” A többi la-
pok szerkesztõi ekkor felkérték Gyula atyát, hogy idõrõl idõ-
re küldjön nekik vicceibõl egy csokorra valót. Megígérte és
küldi is azóta havonkénti rendszerességgel. Íme, az elsõ vá-
logatás a Felsõkrisztina olvasói számára.   

*
- Anyu! Igaz, hogy halálunk után porrá lesz a tes-

tünk?
- Igaz.
- Akkor az ágyunk alatt sok halott lehet.

*
Egy ferences páter a beteg plébános kisegítésére

érkezik az egyik templomba. A mikrofonhoz megy,
megkopogtatja és így szól:

- Úgy tûnik, hogy valami baj van a mikrofonnal.
- És a te lelkeddel... - hangzik a hívek válasza.

*
Az egyik vendég a 10-es szobában nevetõ görcsöt

kapott - jelenti a szobalány a hotel igazgatójának.
- Hívjak orvost?
- Nem szükséges, elég, ha megmutatja neki a ho-

telszámlát.
*

Lajcsika második gyónását végzi. Utolsó bûné-
nek ezt mondja: 

-Megakadályoztam a gyermekáldást.
- Hogyan történt ez?
Egyik este történt, amikor lefekvés után anyu az

ágyamhoz jött és keresztet akart rajzolni a homlo-
komra. Én azonban nem akartam és a
dunna alá bújtam

*
Egyik házõrzõ a másikhoz:
-Nem hallasz semmit?
-De igen!
- És miért nem ugatsz?
-Mert akkor nem hallok semmit.

*
Ha a pap látogatja híveit, - mindig szimatol
Ha nem jár vendégségbe, - nem érdeklik hívei.
Ha autója van, - világias.
Ha nincs, - akkor nem halad a korral.
Ha fiatal, nincs tapasztalata.
Ha öreg, - nyugdíjazni kellene.
Ha meghal,- pótolhatatlan.
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A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

X. évfolyam, 1. szám 2006. advent. Lapunk megjelenését a XII. kerületi önkormányzat támogatja.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.

GGyyuullaa  aattyyaa  vviicccceeii

SScchhoollaa-pprrooggrraammookk

1. December  23. szombat 16:30 – Hegyvidék önkor-
mányzatának adventi-karácsonyi rendezvénye: magyar
és erdélyi kézmûvesek, iparmûvészek vására, kulturális
programok. Hangversenyünkre – mellyel a felsõ-kriszti-
navárosi plébániát képviseljük – az Önkormányzat elõtti
téren kerül sor.

2. December  24.  vasárnap – 23:00 Karácsonyi vir-
rasztó zsolozsma – elõkészület az éjféli ünnepi szent-
misére

3. December  25. hétfõ  – nagykarácsony napja – a ½
11-es szentmisén a nagykórus  énekel

4. december  27. szerda – karácsonyi nagyéneklés 17
órától 18 óráig. 

A szentmise idejébe nem fér bele több ének, ezért
kerestünk egy külön alkalmat, ahol végig énekelhetjük a
karácsonyi ünnepkör ismert és kevéssé ismert
népénekeit. 

A rövid órába reményeink szerint belefér egy-két
könnyebb kórusének, a kiskórus hangszereseinek rövid
darabjai, néhány elmélkedõ karácsonyi gondolat is.


