
„Légy áldott, ó Atyánk, ki vég-
telen szeretetedben egyszülött Fia-
dat ajándékoztad nekünk. Õ meg-
testesült a Szentlélektõl, a Szûz-
anya legtisztább méhében, s im-
már kétezer éve megszületett Bet-
lehemben. Útitársunk lett, s új ér-
telmet adott a történelemnek...”
(A Szentatya imája a 2000. év
nagy jubileumára)

*
Az elmúlt néhány hét a kará-

csonyi készület jegyében telt. Plé-
bániánk minden közössége igye-
kezett külsõ és belsõ környezetét
méltóvá tenni Jézus fogadására.
Sokak nagyon sok és áldozatos
munkájának eredménye, hogy

idei karácsonyunk is - reméljük mindenkié - szép volt.
A lelkes felnõttekkel kibõvült Schola gazdag decembe-
ri programjával felejthetetlen, meghitt élményt adott a
piarista diákoknak és szüleiknek, valamint mindazok-
nak, akik hallhatták elõadásaikat. Örvendetes volt látni
azt is, hogy az idén lényegesen többen vettek részt az
adventi szombatokon az esti vesperásokon.

Anyaszentegyházunk ebben az
esztendõben is folytatta felkészü-
lését a 2000., jubileumi év meg-
ünneplésére. Az 1999-es eszten-
dõ a Mennyei Atya éve volt. A te-
remtõ, gondviselõ, bûneinket
megbocsátó, minket végtelenül
szeretõ Atya állt elõttünk. A jubi-
leumi év pedig a Szentháromság
nagy titkát állítja a középpontba.

Hálát adunk a Szentháromság-
nak az elmúlt év minden kegyele-
mért. Megköszönjük, hogy meg-
tartott katolikus, keresztény hi-
tünkben, az evangéliumi élet út-
ján, azt, hogy tanúságot tehettünk
hitünkrõl a családban, munkahelyünkön és az egyház-
község, a plébánia életében is. 

Megköszönjük a Testvéreknek, hogy áldozatos lelkü-
lettel és tettekkel, nagylelkû adományaikkal is vállalták
a Magyar Katolikus Egyház, az Esztergom-Budapesti Fõ-
egyházmegye, valamint a plébánia anyagi terheit. 

Õk ott voltak, mi nem...

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután ½5-½6 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089
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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

III. évfolyam 2. szám

KrónikaSzámadás
Lelkipásztori beszámoló 

1999.

Egyházközségünk nagy családjának jeles tagja, 
Veres András püspök, 

a püspöki kar titkára, akit II. János Pál pápa 
január 6-án szentelt apostol utóddá, 
elsõ budapesti fõpapi szentmiséjét 

templomunkban celebrálja, 
február 6-án, vasárnap 1/2 11 órakor.

A Felsõkrisztina Katolikus Kör februári vendége 
Hollai Antal

az esztergomi szeminárium spirituálisa 
egyházközségünk korábbi papja 

„A papság helyzete egyházmegyénkben”
címmel tart elõadást 

február 8-án, kedden 18.30 órai kezdettel.

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)



A Karitász immár szokásos kará-
csonyi vásárán az idén az eddigi-
eknél is nagyobb volt „forgalom”. A
játék-kínálat most kisebb volt, de
örvendetesen sok könyv fogyott. A
mintegy 60-65 ezer forint bevételt a
szegények, öregek és nagycsaládos-
ok karácsonyának szebbétételére
fordították.

*
Egyre népszerûbb a Szállást ke-

res a Szent Család lánc, s ebbõl
adódóan némi szemrehányás is ér-
te a szervezõket, mivel néhányan
kimaradtak. Ígérjük, hogy jövõre
korábban kezdjük a szervezést, és
ha elegendõ jelentkezõ lesz, két
kört is indítunk.

*
Igen sokan voltak kíváncsiak a

Felsõkrisztina Katolikus Kör által
szervezett elõadásra, amelyet Szabó
Ferenc jezsuita atya tartott a Vatiká-
ni Rádióról. Az egyébként is érde-
kes beszámolót még színesebbé tet-
ték Szerdahelyi Csongor változatos,
a Vatikán életével, Mindszenty bí-
boros úr emigrációjával kapcsolatos
kérdései.

*
Természetesen más közösségek

is tartottak összejöveteleket. Ilyen
volt a hittanosok Mikulás-várása, a
ministráns-kollégiumok karácsonyi
ünnepségei vagy az Apor Vilmos
Klub adventi ünnepsége, amelyen
ebben az évben is a Pannonia Sacra
iskola diákjai, valamint Aszódi Má-
ria édesanyjával és fiával szerepelt.

Külön elismeréssel és köszönet-
tel kell megemlékeznünk a Szent
Erzsébet és Szent Antal kollégium
ministránsai által rendezett kará-
csonyi misztériumjátékról. Akik
látták a dec. 24-i vagy a január 8-i
elõadást, talán igazolják, hogy igen
sikeres és színvonalas mûsort adtak
elõ a fiatalok. A játékot Rajncsák
Dávid és Ritvay Zoltán rendezte.

*
A képviselõtestület decemberi

ülésén tárgyalt a leendõ urnateme-
tõ terveirõl és a kezdeti, feltáró
munka során felmerült mûszaki
problémákról, valamint azok meg-
oldásának anyagi vonzatairól. A
másik fõ témakör 2000. év kettõs
jubileumának megünneplése a plé-
bánián.

*
A karácsonyig tartó ministráns-

versenyt Csekõ Imre nyerte meg.
Gratulálunk és köszönjük neki és
valamennyi ministránsnak egész évi
szolgálatukat.

*
Nem ünneprontásnak szánom,

de szólni kell néhány negatív jelen-
ségrõl is. Az elmarasztalás termé-
szetesen nem annak a öt minist-
ránsnak szól, akik a templomi bet-
lehemet felállították. Nem is azok-
nak akik a címlapfotón láthatók (és
még annak a három fiatalnak, akik
e képrõl lemaradtak) és a templom
takarítását végezték. De szól azok-
nak, akik nem voltak ott, bár min-
den lehetõségük meg lett volna,
hogy ott legyenek.

Szép dolog, hogy az éjféli szent-
misén az oltár körül annyi a minist-
ráns, hogy egy tût sem lehet leejte-
ni, de az már kevésbé, hogy újév
napján, a fél nyolcas misén (de
mondhatni más példát is) egyetlen
áldozatkész ministráns volt csak. A
ministráns szolgáló...

Ugyancsak elgondolkodtató szá-
munkra, szülõk számára is, hogy
miközben „a cserkész ahol tud se-
gít”, ministránsaink, s más fiatal kö-
zösségeink használják az egész plé-
bániát és templomkertet - megjegy-
zem nagyon helyesen-, de ha hó
esik, legfeljebb egy jót hógolyóznak
a kertben, a havat pedig a sekres-
tyés, a káplán vagy éppen a plébá-
nos lapátolja el, hogy az idõsebbek
el ne essenek... Közösség vagyunk,
nem szolgáltatóház. Jó lenne eze-
ken a dolgokon is elgondolkod-
nunk!

***

Mire ez a számunk megjelenik,
már 2000. lesz. „Éveink milyensége
- rajtunk múlik, és emiatt kell az
óévrõl becsületesen elgondolkod-
nunk. Mert csak akkor lehet valamit
is megtervezni, ...” (Gellért Páter:
Ne félj!) 

Amikor ezeket az intelmeket
megfogadva visszatekintünk az el-
múlt évre, István atyának a hálaadá-
son mondott gondolataihoz kap-
csolódunk és hálát adunk. Úgy is,
mint egyes ember s úgy is, mint plé-
bániai közösség. Megköszönjük az

Jelenet a pásztorjátékból
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Krónika (folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 3. oldalon)

Sikere volt az idei koncertnek is
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Természetesen a legfontosabb, lelki
életünk nem mérhetõ fizikai eszkö-
zökkel, csak hatásaiban, az imád-
ságban, a szentségek felvételében,
a hitoktatásban való részvételben.

Ebben az évben 48 gyereket
kereszteltünk, sajnos 20-szal keve-
sebbet, mint tavaly. Kerületünk Bu-
dapest kerületei közül a leginkább
elöregedett. Házasságkötés 16
volt a tavalyi 12-höz képest. To-
vábbra is erõsödik az az irányzat,
hogy a fiatalok nem kötnek sem
egyházi, sem polgári házasságot,
hanem élettársi kapcsolatban élnek.
Örvendetes azonban az, hogy eb-
ben az évben többen rendezték há-
zasságukat. Kérjük továbbra is, hogy
a házasságkötésre legalább három
hónappal elõbb jelentkezzenek, és
ha valamelyik fél nem volt elsõáldo-
zó, akkor legalább fél évvel. 

Az idén 186-an haltak meg, ta-
valy 170-en. Sajnos elhunytjaink-
nak csak 30%-a részesült szentsé-
gekben. Kérjük, hogy a betegek,
öregek hozzátartozói idejében gon-
doskodjanak arról, hogy szerette-
iknek kiszolgáltathassuk a szentsé-
geket, mielõtt kórházba kerülnek.

Decemberben 76 testvérünk
vette fel a betegek szentségét. 

Az 1999. évben 71 elsõáldo-
zónk volt. Örömteli, hogy a diák-
misére egyre többen jönnek, de
sajnos sokan nem rendszeresen.
Általában 60-70 gyerek más szent-
misére jár, mert szüleik nem hozzák
el õket ilyen korán, pedig ez a gye-
rekek, az iskolások szentmiséje. 

Ebben az évben 62.000 szentál-
dozás volt templomunkban.

Három pap és öt hitoktató végez
hitoktatást a plébánián, illetve az is-
kolákban. Mintegy 280 gyerek jár
hittanra. Ebbõl 100 a plébániára,
180 az iskolákba; ez 20%-os csök-
kenést mutat. Bízunk abban, hogy
a csökkenés egyik oka az, hogy egy-
re többen járnak egyházi iskolába,
ahol hitoktatásban is részesülnek.
Felnõtteknek is tartunk katekézist

kéthetente. Havonta egyszer pedig
meghívott elõadók tartanak elõ-
adást. Bibliaóra hetente van. Ezeket
kb. 40-50 fõ látogatja, fõleg idõseb-
bek. Van óvodások hittana és baba-
klub is. Ezekre kb. 25 gyerek jön el
szülõkkel, nagyszülõkkel együtt.

Ifjúsági énekkarunk, gitáros ze-
nekarunk szépen és rendszeresen
tevékenykedik. Széppé teszik litur-
giánkat. Cserkészcsapatunk is végzi
feladatát. Ministránsaink vezetõik-
kel ellátják a vasárnapi és a hétköz-
napi szentmiséket. Idén a nagyob-
bak mintegy 40 perces, komoly ka-
rácsonyi játékot adtak elõ. Megkö-
szönjük munkájukat. Imaközössé-
günk a templomban rendszeresen
imádkozik papi és szerzetesi hivatá-
sokért. Nagyon jó lenne, ha a bíbo-
ros úr óhaja alapján egyházközsé-
günkben is megalakulna az Oltár-
egylet. Sajnos, eddig nem talál-
tunk még senkit, aki vállalná az
Oltáregylet megszervezését és
vezetését. Ezért a feladatot hölgy-
nek kell ellátni. Kérjük, aki ezt vál-
lalná, jelentkezzen.

Pénzügyek: a kedves testvérek a
perselyekbe a gyûjtéseken kívül 2
millió forintot tettek. A templom
céljára 2,5 millió, egyházi iskolákra
216.000, árvízkárosultaknak, két-
szeri alkalommal külön-külön
1.300.000, központi karitásznak
146.000, a misszióknak 167.000 és
a Péter fillérre 100.000 forintot
adtak.

Az egyházközségi hozzájárulás,
(egyházi adó), 5.427.000 forint
volt, 1,3 millió forinttal több, mint
tavaly. Érdekes felmérést végeztünk.
A plébánia területén 82 utca van.
1527 házban 9419 család él. 2160
család fizet egyházi hozzájárulást.
Figyelembe véve a más vallásúakat
és a magukat ateistáknak vallókat, a
katolikus családok 35%-a fizet ön-
kéntes, egyházi hozzájárulást. 
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Úrnak sok jótéteményét, amelyek-
kel elhalmozott bennünket. Azt,
hogy birtokba vehettük leendõ új
templomunk épületét és azt, hogy
akik ezügyben eljártak, nem csüg-
gedtek el, s hogy akik most építésén
dolgoznak, fáradozásukhoz erõt
kapnak. Azért, hogy sok-sok hívõ
hozzájárult a megvételhez, s meg-
adatott nekik az, hogy tudtak mibõl
adni, s hogy az utolsó pillanatban
külsõ segítséget is kaptunk. 

Köszönetet mondunk azért is,
hogy közösségeink gyarapodtak.
Hogy e közösségekben mindig
akadt olyan önzetlen ember, aki, ha
társa elfáradt, tovább tudta lendíte-
ni a jó ügyet. 

Köszönjük, hogy van Kar-
itászunk, Apor Vilmos Klubunk, Ap-
rók klubja, most már Házasok Köre,
sõt megalakult a Felsõkrisztina Ka-
tolikus Kör is. Hálát adunk a mindig
lelkes Scholáért és gitárosainkért, a
szorgalmas ministránsokért és cser-
észeinkért, lelkiségi- és imaközössé-
geinkért. 

S mi, az újság szerkesztõi is kö-
szönjük, hogy mindig megtelt a 12
oldal.

A köszönet, hála és vétkeink,
mulasztásaink miatti bûnbánat mel-
lett kérjük is az Urat. Kérjük, adjon
továbbra is erõt, árassza ránk ke-
gyelmét, hogy a jubileumi évben
úgy végezhessük dolgaunkat, hogy
avval tanúságot tehessünk keresz-
ténységünkrõl, hitünkrõl.

„... Itt az új év. A Kezdet, amikor
nekifeszülhetek, hogy minden erõ-
met az új hajtásnak adva, termést
hozzak..”     (Gellért Páter: Ne félj!)

Béres György

Krónika (folytatás a 2. oldalról) Számadás (folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 4. oldalon)

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
márciusi vendége, 
Bíró László püspök 

„A boldogabb családokért”
címmel tart elõadást március

7-én, kedden 
18.30 órai kezdettel 
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Érdekes, hogy a lakosság 7%-a bérli
a lakásokat, 3%-a csak ritkán tartóz-
kodik otthon, és egy év alatt a la-
kosság 2%-a kicserélõdött. 

Nagyobb pénzügyi kiadások: a
papság, alkalmazottak fizetésére
1.668.000 forint. A plébánia és a
templom évi közmûszámlája 1,5
millió forint (villany, gáz, csatorna,
víz, telefon). Felújítottuk a plébánia
és a templom bádog részeit 3 millió
forintért. Központi hozzájárulásként
486.800 forintot, biztosításra
53.000 forintot fizettünk. Fûtés-
rendszerre, konvektorokra 412.000
forintot fordítottunk.

Az esztendõ legjelentõsebb ese-
ményei voltak plébániánkon: az
ökumenikus imahét januárban. A
nagyböjti lelkigyakorlatot dr. Bábel
Balázs kalocsai érsek úr tartotta.
Gyémánt, illetve aranymisét tartott
nálunk dr. Fundeliusz Vilmos és Pál-
mai Péter Godofréd atya. Majáli-
sunk a Hármashatár-hegyen nagyon
jól sikerült, idén is megtartjuk. A jú-
niusi templombúcsú ugyancsak kö-

zösségi élményt adott mindannyi-
unknak.

Az év legnagyobb eseménye az
volt, hogy március végén plébáni-
ánk a fõegyházmegye segítségével
megvásárolta az eredetileg temp-
lomnak épült Hully-Gully mulatót.
A kedves hívek egy nagyobb ado-
mánnyal együtt az adósság törlesz-
tésére eddig 102 millió forintot ad-
tak. A vételár törlesztése az évnek
komoly feladata volt és lesz 2000-
ben is. Elkezdtük az urnatemetõ
építését az altemplomban, amely
május végére készül el.

Köszönetet mondunk a plébá-
nia papságának, Györgydeák Már-
ton plébános és Sándorfi István káp-
lán uraknak, dr. Veres András püs-
pök úrnak, dr. Goják János és dr.
Szabó Tamás atyáknak templomi
szolgálatukért. A plébánia munka-
társainak, dr. Schimmer József kar-
nagy úrnak és Rajkai János sekres-
tyésnek. A hitoktatóknak, az ének-
kar, a gitárosok és a cserkészek
veztetõinek, a dékánoknak, a taka-
rítóknak, a karitász munkatársainak,

akik igen komoly munkát végezetek
ebben az évben is. Ugyancsak kö-
szönetet mondunk. a képviselõtes-
tületnek és mindazoknak, akik vala-
milyen módon segítették plébáni-
ánk közösségi életét. Külön köszö-
netet mondunk dr. Németh István
ügyvéd úrnak, Horváth Lászlóné-
nak, Müller Ferencnek és Szauer Ti-
bornak, akik idõt és munkát nem
kímélve segítettek abban, hogy egy-
kor majd új templomunk legyen.

A 2000-es évben nagy felada-
taink vannak. Ebben az évben lesz
60 éves egyházközségünk. Ezt sze-
retnénk méltón megünnepelni júni-
usban. Folytatjuk az építkezést,
remélve, hogy ebben az évtizedben
felépül új templomunk.

Kérjük a kedves testvérek eddigi
lelki, szellemi és anyagi támogatását
az új évben is közös céljaink meg-
valósításához.

Minden Kedves Testvérünknek
áldásos, boldog újesztendõt kívá-
nunk Isten kegyelmével. 

Budapest, Felsõ-Krisztinaváros,
1999. december 31.

Számadás (folytatás a 3. oldalról)

Elõzõ számunkban már jeleztük, hogy ebben az
évben ünnepeljük a Felsõ-Krisztinavárosi Egyházközség
hatvanadik születésnapját. A június 24-i templombú-
csúra egy szép és tartalmas emlékkönyvet is szeretnénk
megjelentetni. Az anyaggyûjtéshez már hozzá is
kezdtünk. Tavaly decemberben levélben fordultunk
plébániánkon korábban szolgáló lelkipásztorunkhoz,
kérve õket, hogy készítsék el saját személyes visszaem-
lékezésüket. Már is több igen értékes és érdekes anyag
érkezett szerkesztõségünkhöz. Köszönet érte.
Ugyanerre kérjük ezúton mindazokat, akiknek egy-egy
idõszakról, egyházközségi életünk egy-egy fejezetérõl,
nálunk tevékenykedõ papi személyiségrõl, kántorról,
hitoktatóról, közösségi vezetõrõl, közösségrõl stb. közk-
inccsé tehetõ személyes emlékeik vannak.
Visszaemlékezésüket „Felsõkrsztina-Emlékkönyv” meg-
jelöléssel a plébánián, vagy a sekrestyében kérjük lead-
ni. Az írásokon kívül fényképeket, rajzokat, sajtóban
megjelent reánk vonatkozó anyagokat is kérünk.
Lemásolás után visszaszolgáltatjuk. A szerkesztés és a

nyomdai átfutás miatt viszonylag rövid a határidõ:
február 15.  Az emlékkönyv méltó megjelentetése költ-
séges kezdeményezés. Ezért támogatókat keresünk.
Segítõinkrõl - cégek is lehetnek - az emlékkönyv végén
illetve e lapban szívesen megemlékezünk. 

Szerdahelyi Csongor

Felsõkrsztina-Emlékkönyv
Egyházközségünk hatvanadik évfordulója alkalmából

Törley Margit templomunkat ábrázoló festménye
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Visszavásárolt ingatlanunk egy-
kori altemplomában megkezdõdött
az urnatemetõ kialakítása. Az elõzõ
tulajdonosok által hátrahagyott
lom-, szemét-, és sitthalmaz eltaka-
rítása komoly munkát jelentett. 

Elsõ ütemben sor került a gépé-
szeti vezetékek átvizsgálására, a
használatban maradók kiváltására,
és a felesleges csövek eltávolítására.
A legnagyobb nehézséget az jelen-
tette, hogy az adás-vételkor átadott
dokumentumok között a gépészeti
rendszerekre vonatkozóan használ-
ható tervek nem voltak. Az épület
1968-as megépítését követõen
1980-tól többször átépítették;
ezeket a munmákat sok esetben
–törekedve a minél kisebb költsé-
gekre– a szabályok és elõírások be-
tartása nélkül, szakszerûtlenül

végezték. Az épületet a hibás tetõ-
szigetelés mellett az elrozsdásodott
csövekbõl kifolyó víz több helyen is
áztatta; ezek kijavítása is megtör-
tént. Tovább nehezítette a munkát,
hogy a vezetékek jelentõs része az
egykori bárok díszes fal- és meny-
nyezetburkolata mögött található,
melyek megbontása sok esetben
nem lehetséges. A legfontosabb
azonban, hogy az urnatemetõt je-
lenlegi területérõl minden szükség-
telen csõ és vezeték elkerülhetett,
így az építési munkáknak további

akadálya nincs. A munkákat Füredi
Iván szervezte és irányította. 

Az építési munkálatokat végzõ
AKNABAU Kft-vel megkötött szer-
zõdés számunkra igen kedvezõ fi-
zetési feltételeket tartalmaz. Az éj-
féli misére igyekvõk figyelhették
meg elõször, hogy a homlokzatról
eltûnt a Hully-Gully felirat és a
„csodaszép” pálmafa. Az AKN-
ABAU Kft. emberi távolították el a
feliratot, szerzõdésen kívül, kará-
csonyi ajándékként. Köszönet érte.

A munkálatok május végéig be-
fejezõdnek, így 2000. június 23-24-
én, jubileumi búcsúnkon megtör-
ténhet a kolumbárium megáldása
és megnyitása. A templomban ide-
iglenesen elhelyezett urnafal el-
bontjuk, az addig eltemetettek
hamvai méltó módon, immár végle-

ges nyughelyükre kerülnek.
Megkezdõdött az urnahelyek

elõjegyzése. Az árusításra csak leg-
korábban február elején kerülhet
sor, errõl a kedves híveket a hirde-
tésekben és a faliújságon azonnal
tájékoztatjuk. Az elõjegyzések fel-
vétele addig is folyamatos:

hétfõn 9-12-ig
pénteken 9-12-ig, 
és ½5-½6-ig

a plébánia irodájában.
Természetesen a hivatali idõn kí-

vül is bármikor kaphatnak informá-

ciót az érdeklõdõk.
Többen kérdezték, miért nem

hirdetjük az urnatemetõt az egyhá-
zi és kerületi lapokban. A nyilvános
hirdetésekkel célszerû megvárni az
értékesítés idõpontját, mert a nagy
érdeklõdés miatt szeretnénk elõbb
a plébánián jelentkezõ igényeket
kielégíteni és a „kívülrõl” jövõket
már a konkrét vásárlási lehetõséggel
fogadni. A külsõ és belsõ tervek
megtekinthetõk a templomban ki-
függesztett tablókon, a bejárattól
jobbra a gyóntatószék mellett.

Az értékesítésbõl befolyó össze-
gek elõbb vételár hátralékunk ki-
egyenlítésére, az egyházmegyei köl-
csön törlesztésére, valamint az ur-
natemetõ megépítésére szolgálnak.
Az új templom építési költségeire
csak ezen kötelezettségeink teljesí-
tése után gyûjthetünk, amit a meg-
épült alapokra, de a mai kor köve-
telményeinek és igényeinek megfe-
lelõen szeretnénk megalkotni. 

Müller Ferenc
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Urnatetõ - elkezdõdött az építkezés

A fõegyházmegye a szentév-
ben minden egyházközség részé-
re lehetõséget kíván biztosítani
lelkigyakorlatra. Az elõadások,
beszélgetések témái a jubileumi
és a millenniumi évhez kapcso-
lódnak. Az egyes plébániákat 40
fõ képviselheti. 

Egyházközségünk március 10-
12. között Máriabesnyõn vesz
részt ezen a lelkigyakorlaton.
Várjuk azoknak a közösségért
tenni tudó és akaró, 25-60 év kö-
zötti testvéreknek a jelentkezé-
sét, akik szívesen részt vennének,
és vállalják, hogy a késõbbiekben
tevékenyen bekapcsolódnak az
egyházközség életébe. 

Bõvebb felvilágosítás és jelent-
kezés a sekrestyében.

Lukách Krisztina

Lelkigyakorlat
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Az 1999-es év negyedik negyedév-
ében plébániánk a következõ testvére-
inket temette el.

1. Benyó Pál (86)
2. Árendás Jánosné sz.Eipl Terézia (78)
3. Bíró Béla (51)
4. Zágon Rezsõ (84)
5. Lehner Árpád (83)
6. Cséka József Gyula (8o)
7. Mihálydi László (65)
8. Beretvás Péterné sz.Erdõssy Flóra (71)
9. Nyakas Géza (75)
1o. dr. Benedek Jánosné sz.Vékony Margit (87)
11. dr. Pók György (87)
12. Nemeskéri Zoltánné sz.Seregély Ilona (78)
13. Gyöngyösi Istvánné sz.Csaplár Csilla (73)
14. özv. Szalai Mihályné sz.Jákli Mária (89)
15. Hiesz Aurélné sz.Schröder Mária (76)
16. Miskolczi Margit (89)
17. dr.Paulay Lajos (75)
18. Csák Gyula (87)
19. Rajner Gáborné sz.Hegyi Julianna (59)
2o. dr. Vida Lászlóné sz.Horváth Stella (73)
21. özv. Török Imre (78)
22. Bárdoly Lászlóné sz.Kiss Mária Sarolta (8o)
23. Martos István Márkné sz.Szalma Ilona Mária (62)
24. Krén Lászlóné sz.Strasszgürtler Margit (77)
25. Molnár Istvánné sz.Péntek Valéria (62)
26. Szabó László (59)
27. dr. Dubravszky László (94)
28. Kádár Józsefné sz.Darvas Gabriella (77)
29. dr. Farmosi Istvánné sz.Varga Magdolna (62)
3o. dr. Meskó László (54)
31. Kegye László (89)
32. Sömjén János (89)
33. özv. dr. Szöllõsy Lászlóné sz.Karácsony Ilona (74)
34. Meczner Olga (9o)
35. Varga Imre (85)
36. Szalóki Róbert (56)
37. László Ferenc (85)
38. Kocsis István (9o)
39. özv. Gombos Károlyné sz.Nyéki Irma (87)
4o. özv. dr. Berkes Jánosné sz.Himfy Kornélia (98)
41. Samu Pál (74)
42. Hámory Zoltán (75)
43. Baross Antalné sz.Bikk Borbála (86)
44. özv. Kovács Jánosné sz.Farkas Piroska (72)
45. Baracsi Gyula (7o)
46. Enders Jenõ (96)
47. Bácsalmási Péter (58)
48. Hertelendy László (83)
49. Nyigri János (78)

Keresztelõk

1. Benke Kristóf (1999.)
2. Kenyeres Anna Klára Andrea(1998.)
3. Németh Laura Katalin(1999.)
4. Kóczán Johanna Klára (1999.)
5. Szondy Katalin (1999.)
6. Szmrecsányi Zsófia Zita (1999.)
7. Müller Réka Andrea (1999.)
8. Greschik Gergely (1998.)
9. Rényi Luca (1999.)
1o. Boros Balázs Kristóf (1999.)
11. Legány Csanád Alajos (1999.)

A negyedik negyedévben esküvõ templomunkban nem
volt.

Anyakönyv

Nem várt sikert hozott a szeptemberi számunk-
ban meghirdetett Keresztelõ Szent János-pályázat. Ér-
tékes, szép munkákat kaptunk gyerekektõl, felnõttek-
tõl egyaránt.

Az általános iskolás korosztályból Tomcsányi Ár-
pád és Kristóf készítettek rajzot Jézus megkeresztel-
kedésérõl, illetve Salome táncáról.

A középiskolások Keresztelõ Szent János alakja a
Szentírásban és a mûvészetben címmel készítettek
dolgozatot. Vetõ Miklós és nagymamája, Szentiványi
Lászlóné gazdagon illusztrált, tartalmas pályamunkát
nyújtottak be, Jakab Péter pedig saját rajzaival egészí-
tette ki dolgozatát.

W. Lampl Mária festõmûvész asszony két festmé-
nyével nevezett be a pályázatra, Barta István pedig
modern stílusú grafikát készített.

A díjátadásra december 19-én, a diákmisén került
sor, a pályázat résztvevõi könyvjutalmat kaptak. Vala-
mennyi pályamunka látható lesz majd júniusban a
jubileumi kiállításon.

Köszönjük mindannyiuk fáradozását, lelkesedé-
sét.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy újra kérjük a
kedves testvéreket: akinek bármilyen tárgyi emléke
van egyházközségünk múltjából, bocsássa azt
–kölcsönbe– rendelkezésünkre a készülõ évkönyv-
höz és a kiállításhoz. Szívesen fogadjuk leírt vissza-
emlékezéseiket is.

a szerkesztõség

Eredményhirdetés



7

Amikor meg-
k e r e s z t e l t e k ,
1936. Szent Erzsébet napján, mint
a Felsõkrisztina legfrissebb tagját, a
templom maga is új volt. Nem volt
elõtte forgalmas autóbusz-csomó-
pont, sõt még tér sem. A modern,
kis templom elõtt torkolt be a Né-
metvölgy medrébe a Bürök utcát ki-
jelölõ és a Tamási Áron utca árkát
már magába fogadó vízmosás - a
máig is árok nevet viselõ Szendi-
árok közvetítésével -, majd egyesül-
ve tartottak a Jagelló út árkaként a
mai Gesztenyéskert helyén lévõ
Németvölgyi temetõ mellett a Duna
felé. Szelényi István plébános szük-
ségesnek is tartotta mindig megje-
gyezni a nálunk tartott karácsonyi
János-napokon, hogy nagyon fontos
meginni a Szent János áldomást,
nehogy az ember hazafelé tartva
beleessék a nagy hóban a meglehe-
tõsen gyér közvilágítás mellett vala-
melyik Csörsz-árkába. 

Édesapám meg õ gyerekkori ját-
szótársak voltak még Jászapátiban,
ahol az egyikük, az ügyvéd fia csak
azt nézte, ki tud ügyesen távolt ug-
rani, füles-labdát dobni, nem pedig
hogy a másikuk, a szegény sokgye-
rekes csizmadia csemetéje-e; nagy-
anyám is együtt uzsonnáztatta meg
mindig a kifáradt gyerek-csapatot.
Most több, mint húsz év után újra

találkoztak, mondhatni véletlenül.
De mégse mondjuk, mert ez a talál-
kozás édesapám történetét gondvi-
selésszerûen meghatározta. Õt egy-
szerûen ide helyezték, elsõ plébá-
nosnak, édesapám pedig annak a
mérnök-kollégájának húgát vette el,
aki a plébánia épületét kivitelezte.
Természetes volt tehát, hogy itt bé-
reltek lakást, elõbb a Bürök utcá-
ban, majd a Jagelló úton, végül a
Nagysalló utcában, ebben a jelleg-
zetes, a két világháború közt hirte-
len létrejött, középosztály-kedvelte
villanegyedben. A csapatosan elne-
vezett sok új utca az Orbán-hegy
alatt virágneveket kapott, a Sas-
hegy oldalában lévõk madárneve-
ket, de szívesen keserítették magu-
kat a névadók a trianoni határokon
kívül maradt helynevekkel is, amit
szépen kiegyensúlyozott a lengyel
állam létrejöttén érzett öröm, két

utcanévvel is. Pilsudski tábornok rá-
adásul nemcsak utcát kapott (ma.
Stromfeld Aurél út), de bronz-dom-
bormûves márványtáblát is az utca
elején, annak a 75-ös villamosnak a
végállomásánál, amelynek feladata
az volt, hogy az Erzsébet-hídon át-
haladva összekösse a Déli-pályaud-
vart a Keletivel, a vadonatúj XII. ke-
rületi Elöljáróságot (ma: Polgármes-

teri Hivatal)
pedig a Város-

házával. Itt volt tisztviselõ édes-
anyám is, naponta ezzel az - akko-
riban igen modernnek számító -
kétkocsis villamossal utazott.

Édesapám viszont a Lánchídhoz
tartott, a minisztériumba. Õ a 2-es
autóbuszt vette igénybe, a környé-
ken akkor egyetlen ilyen fajtájú jár-
mûvet, amelynek külsõ végállomása
még a Németvölgyi úton volt, a vá-
rosi házaknál, a Makk Hetes ven-
déglõnél. Ide jártak a férfiak a va-
sárnapi 10 órai plébánosi nagymise
után egy kis pogácsa és sör melletti
politizálásra. Pista bácsi egész életé-
re megmaradt szerény embernek.
Mindig az Ars-i Plébánost tekintette
mintaképének, akit kevés tudomá-
nya nem akadályozott meg abban,
hogy szentté legyen. Engem meg
azzal az Aquinói Szent Tamással
vígasztalt kövérségemben, aki elõtt
ki kellett vágni az asztalt.

Édesapámék azonban nemcsak
a vendéglõben találkoztak. Pista ba-
rátja kérésére elvállalta a CREDO
egyesületi tagságot, amelynek aztán
elnöke is lett. Egy középosztálybeli
ember természetesen jár misére, az
ember természetesen megteszi,
amit a barátja kér, - s aztán késõbb
kiderül, hogy mindez Isten kegyel-
me. A CREDO az elkötelezett kato-
likus világi férfiak egyesülete volt.

Az én óvodás plébániai közössé-
gi tevékenységem egyelõre arra
szorítkozott, hogy a mise után elkí-
sértem édesapámat a Makk Hetes-
be, ahol nekem is dukált egy mál-
naszörp. És természetesen, maga a
mise, ahol gyakran képesztett el a
karnagy, Jurassa Endre széles moz-
dulataival, lobogó ingével és hajá-
val, miközben harsogott a zene és a
kórus. Bandi bácsinak nagy tekinté-
lye volt kórusa elõtt saját kompozí-
ciói miatt is. Volt, aki azt mondogat-
ta: „Bach, Beethoven, Jurassa...”

Frivaldszky János
Részlet az emlékkönyvünk számára

készült visszaemlékezésbõl
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Szelényi István, CREDO, Jurassa Endre, Makk Hetes

A meg nem épült templom alapkõletétele 1941. Serédi Jusztínián herceg-
prímás, id. Frivaldszky János, Szigeti Endre
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1. Motesiczky Károly, dr.

Született Debrecenben, 1893. október 15.
Szentelték Esztergomban, 1916. október 15.
Továbbtanult Fribourgban 1915-18, hitoktató Budapes-
ten 1918-19, káplán Bp.-Újlakon 1919-22, Krisztinavá-
rosban 1922-23, Újlakon 1924-31, Józsefvárosban
1924-31, Krisztinavárosban és kihelyezett lelkész Felsõ-
Krisztinavárosban 1931-32, káplán Külsõ-Ferencváros-
ban 1932-33, Középsõ-Ferencvárosban 1933-38, Bp.-
Várplébánián 1938-39, plébános Párkányban 1939-
44, plébánoshelyettes Nagybajcson 1944-45, hitoktató
Budapesten 1945-1953, lelkész Farkasréten 1953-69.
Fõegyházmegyei tanácsos - 1966.
Nyugdíjazás 1969
Elhunyt 1977. szeptember 4. 

2. Karl Lajos

Született Budapesten, 1905. március 16. 
Szentelték 1927. július 7.
Káplán Nyergersújfaluban, Szentendrén, Csolnokon,
majd 1931-tõl hitoktató Budapesten és kisegítõ lelkész
Felsõ-Krisztinavárosban 1934, káplán Kõbányán, szin-
tén 1934-tõl.
Elhunyt 1969. február 7.

3. Perényi István 

Született Debrecenben, 1912. január 12.
Szentelték Esztergomban, 1935. június 16.
Hitoktató Felsõ-Krisztinavárosban 1935-36, káplán
Kõbányán 1936-41, Örökimádásban 1941-42, tábori
lelkész 1942-43, káplán Felsõvizivárosban 1943,
lelkész Cikolaszigeten 1943-58, plébános Mohorán
1958-67, kisegítõ lelkész Bp.-Jézus Szívében 1967-68.
Nyugdíjban 1968-tól.
Elhunyt 1986. szeptember 30.

4. Pribelszky Pál

Született Nyergesújfalun, 1910. január 12. 
Szentelték Esztergomban, 1935. június 16. 
Hitoktató Budapesten 1935-45, többek között a Felsõ-
Krisztinavárosban 1936-37, plébános Pilismaróton
1945-1975. 
Elhunyt 1975. december 6.

5. Sztrizs István

Született Isaszegen, 1913. január 10. 
Szentelték Esztergomban, 1936. június 21.  
Hitoktató Budapesten 1936-, a Felsõ-Krisztinavárosban
1937-38, káplán Endrefalván, hitoktató, hittanár
Budapesten 1939-51, kisegítõ lelkész Törökõrön 1951-
55, rendelkezési állományban 1955-1957, kisegítõ
lelkész Bp.-MÁV telepen 1957, plébános Csesztvén
1957-58, kisegítõ lelkész Esztergom-
Szentgyörgymezõn 1958-1960. Nyugdíjazva 1960.   
Elhunyt 1978. október 27. 

6. Keresztfalvi Endre

Született Garadnán, 1899. október 1.
Szentelték Esztergomban, 1924. június 22. 
Hitoktató Nagymaroson 1924-25, káplán Érsekvad-
kerten 1926, hitoktató Budapesten 1927-28, káplán
Krisztinavárosban 1929-33, Lipótvárosban 1933-35,
Franciaországban lelkipásztor 1935-36, káplán
Zuglóban 1936-37, Felsõ-Krisztinavárosban 1937-38,
Rókusban 1938, 1940, Nagybárkány 1941, 1942,
Nagymegyer 1943, 1944.
Elhunyt 1945

7. Sárdy János, dr.

Született Újpesten, 1913. május 16. 
Szentelték 1936. június 21. 
Hittanár Budapesten 1936-37, káplán
Nógrádmarcalon 1937, Endrefalván 1938, Hitoktató
Budapesten 1938-45. Kisegítõ az Örökimádásban és
hittanár a Magna Domina Hungarorum Gimnáziumban
1945-46 káplán Felsõ-Krisztinavárosban, hitoktató a
Németvölgyi úti általános iskolában 1946-47. 
A késõbbi névtárakban nem szerepel a neve.

8. Brogli Ferenc, dr. 

Született Károlyfalván 1907. augusztus 19.
Szentelték Esztergomban 1931. június 21. 
Káplán Nagymaroson 1931-32, Erzsébetváros1932-38,
Felsõ-Krisztinavárosban 1938-42, Béke téren 1942-46,
lelkész Rómaifürdõn 1946-1985. 
1957. ker. esperes, 1979 - tiszteletbeli kanonok
Elhunyt 1986. január 28. 

Hat évtized, harmincöt káplán (I.)
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9. Hermann Ágoston 

Káplán Felsõ-Krisztinavárosban 1942-46
Az 1947-es sematizmus szerint kihelyezett káplán volt
Farkasréten, amely kihelyezett káplánság 1946-ban
alakult. A káplán a XII. ker. Zajzon u.3. alatt lakott. 
(Késõbb Hernádi-ra magyarosított, és visszatért
plébániánkra 1957 és 64 között. Adatait bõvebben ott
ismertetjük.)

10. Huszár Dezsõ, dr.

Született Bácsán 1913. szept. 12.
Szentelték 1938. július 10. 
Rómában tanult. Hittantanár Ipolyságon 1939-43,
káplán Vizafogón 1943-1947, káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1947-48.
A névtárakban életútjáról nincs további információ.

11. Sághy Ferenc 

Született Nyergesújfalun, 1919. augusztus 4. 
Szentelték Esztergomban, 1943. június 13. 
Káplán Ipolynyéken 1943-45, a szlovákok kiûzték
1945-ben, így a Dunakilitibe szóló kápláni kin-
evezésének (1945-46) nem tudott eleget tenni és ez
idõ alatt Esztergom-Vizivárosi káplán volt, hitoktató és
kisegítõ lelkész Felsõ-Krisztinavárosban 1946-48, a
Németvölgyi úti általános iskolában, Bp.-Kelenföldön
1948-49, Szent Rókus plébánia 1949-58, Belváros
fõplébánián 1958-60, plébánoshelyettes Héregen
1960-61, káplán Tokodon 1961- 63, plébános
Rimócon 1963-77, Patakon 1977-85,
Balassagyarmaton 1985-94, nyugállományban 1994-, a
Simor Papi Otthon igazgatója 1994-
Fõegyházmegyei tanácsos 1968, tb. kanonok 1979,
fõesperes 1982-

12. Gergely József, dr. 

Született Kemendollárban 1901. augusztus 11.  
Szentelték: Sümegen 1925. július 27.
Veszprémi egyházmegyei szolgálatban 1925-1947.
Inkardinálva az esztergomi egyházmegyébe 1947.
Hitoktató Felsõ-Krisztinavárosban 1948-50, plébános-
helyettes Felsõ-Krisztinavárosban 1950, káplán Bp.-Vár
1950-52, Városmajor 1952-53, lelkész Szent Rita
1953-1978. Nyugdíjban 1978.
Püspöki tanácsos.
Elhunyt 1982. november 22.

13. Fundelius Vilmos, dr.

Született Budapesten, 1915. május 28-án. 
Szentelték Esztergomban, 1939. február 26-án.
Káplán Bp.-Külsõferencvárosban 1939, Dorog-Szent
Borbála plébánia 1939-41, Párkányon 1941-43,
Balassagyarmaton 1943-44, Krisztinavárosban 1944-
47, Józsefvárosban 1947-48, Felsõ-Krisztinaváros 1948-
1950, Ferencvárosban 1950-55, Dunakilitiben1955-
56, Óbuda Segítõ Szûz Mária templomigazgatóság
1956-57, templomigazgató Szent Anna templomigaz-
gatóságon 1957, káplán Zuglóban 1957-58, tem-
plomigazgató Jézus Szíve templomigazgatóságon 1958-
59, lelkész Külsõangyalföldön 1959-68, plébános
ugyanott 1968-80, Zuglóban 1980-95, nyugállomány-
ban 1995-tõl.
Fõegyházmegyei tanácsos 1962, érseki tanácsos 1976,
tb. kanonok 1977-84, c. apát 1979, protonotárius,
kanonok 1984, fõesperes 1989-95, é. fõesperes 1995. 

14. Tóth Károly, dr.

Született Nógrádamarcalon, 1919. július 1.
Szentelték Budapesten, 1943. december 18.
VI. éves a Bp. Hittudományi karon 1943-44, Hitoktató
Keszegfalván 1944-47, káplán Bp.-Ferencvárosban
1947-50, Felsõ-Krisztinavárosban 1950, Esztergom-
Belvárosban 1950-54, Endrefalván 1954-55, Mohorán
1955-57, Bp.-Szentistvánvárosban 1957-61, Bp.-
Rókus plébánián 1961-70, plébános Varsányban1970-
83, Szécsényben 1983-89, kisegítõ Esztergom-Vár
fõplébánián 1989-.
Érseki tanácsos 1977, tb. kanonok 1979-84,
esperes1983, protonotárius, kanonok 1984,
fõszentszéki bíró 1989-95.

15. Szepesdi Sándor, dr.

Született Budapesten, 1914. december 14. 
Szentelték 1938. március 20.
Káplán Budafokon 1938-39, érseki szertartó
Esztergomban 1939-1940, érseki levéltáros 1940-43,
fõszentszéki jegyzõ 1943-44, érseki titkár 1944-46,
plébános Nyergesújfalun 1946-50, káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1950-52, kisegítõlelkész az
Örökimádás templomigazgatóságon 1952-53, káplán
Szent Rókusban 1953-56, plébánoshelyettes Tabánban
1956-57, plébános Kõbányán 1957-1974.
H. esperes 1950-, pápai kamarás 1946.  
Nyugalomban 1974.
Elhunyt 1977. február 28. 



Adventi számunk megjelenése
óta korábbi megkeresésünkre egy
magyarországi és két erdélyi Keresz-
telõ Szent János oltalma alatt álló
egyházközség jelentkezett. Fará-
dról dr. Kovács Imre Endre csornai
premontrei alperjel, adminisztrátor
úr tudományos igényességgel ösz-
szeállított, kimerítõ levélben ismer-
tette a hansági falu templomának és
katolikus közösségének múltját és
jelenét. Az erdélyi Szõkefalváról
György István valamint Parajdról
Simó Sándor plébános uraktól kap-
tunk kedves levelet.

Farád Csornától nyugatra, a 85-
ös út mentén található. Írásos doku-
mentumok bizonyítják, hogy a falu
templomának már a XIII. században
Keresztelõ Szent János volt a titulu-
sa. A reformáció hatására a közsé-
get birtokló Ostffy család jobbágya-
ival együtt evangélikus hitre tért. A
XVII. században a település túlnyo-
mó többsége evangélikus volt. Ami-
kor a falu a katolikus Esterházyak és
a csornai premontreiek birtokába
jutott, elkezdõdött a lakosság reka-
tolizálása. A XVIII. század végén
már ismét a katolikusok voltak
többségben. A ma álló egyhajós ba-
rokk katolikus templomot 1785-

ben építették. Az elsõ oltárkép
Dorffmeister Istvántól származott,
de elszakadt, ezért 1861-ben egy
Wieser Ferdinánd által készített má-
solattal pótolták. A múlt században
sokat szépítettek a templomon,
mellékoltárt, faragott padokat
emeltek. A ma látható, fertõrákosi
faragott kõoltárt 1899-ben szentel-
ték fel. Az épületet 1928-ban és a
1980-as években újra restaurálták.
A ma látható freskókat Samoday Jó-
zsef mosonszolnoki festõmûvész
készítette 1971-ben. A második vi-
lágháborúban elhurcolt harangokat
az egyházközség 1975-ben és
1976-ban pótolta. A háború elõtt a
település kulturális életében nagyon
fontos szerepet játszott az evangéli-
kus és a katolikus egyház. Iskolákat
és kultúrházakat tartottak fent. 

Farád lakosságának száma jelen-
leg kb. 2000 fõ. Ebbõl 1200 katoli-
kus és 800 evangélikus. Iskolai hit-
oktatásban 150 gyerek vesz részt,
oktatásukat világi hitoktató végzi.
Vasárnaponként kb. 80-120-an
vesznek részt szentmisén, ez a meg-
keresztelteknek mintegy 8-10%-a.

A falu utolsó plébánosa 1996-
ban vonult nyugdíjba, azóta a plé-
bániát a csornai premontrei lelkész-
séghez csatolták. Az egyik rendtag
adminisztrátorként látja el a lelki-
pásztori feladatokat. Dr. Kovács Im-
re Endre adminisztrátor 44 éves vi-

lági lelkipásztori szolgálat után tér-
hetett vissza a premontrei rendbe,
1999-ben mutatta be aranymiséjét.
A farádi adminisztrátori teendõk
mellett õ a csornai premontrei pré-
postság alperjele, könyvtárosa és le-
véltárosa is egy személyben, aki he-
tente kétszer „kijáró papként” mu-
tatja be a szentmiséket a farádi Ke-
resztelõ Szent János templomban. 

Az erdélyi Szõkefalva a történel-
mi Kis-Küküllõ-vármegyében, Di-
csõszentmártonhoz közel található.
Templomát 1747-ben hallerkõi gróf
Haller János építtette, majd ezt leá-
nya, Zsófia, gróf Gyulai Ferenc tá-
bornok özvegye saját költségén le-
bontatta és 1806-ban új épületet
emeltetett. A templomot 1818-ban
szentelték fel Keresztelõ Szent Já-
nos tiszteletére. A 220 lelkes kis kö-
zösség plébánosa, György István e
rövid bemutatkozáson kívül fényké-
peket és a falu történetérõl szóló
bõvebb tájékoztatót is ígért. Várjuk
szeretettel.

Székelyföldön, a hajdani Udvar-
hely-vármegyében, Szovátától nem
messze található Parajd község. A
négyezres lélekszámú falu lakossá-
gának kétharmada református, egy
harmada katolikus. A 800 fõs kato-
likus közösségbõl kb. 500 magyar
és 300 cigány származású. E kis
egyházközségnek (majdnem) há-
rom temploma is van. Az „öreg”

A farádi templom fõoltára
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Testvértemplomaink: Farád, Szõkefalva, Parajd

A parajdi bányatemplom



Keresztelõ Szent János templom
1800-ban készült el, de nagyon
rossz állapotban van, a salétrom tel-
jesen tönkretette. Ezért határozta el
az egyházközség egy új templom
építését, amelynek szintén Keresz-
telõ Szent János lesz a védõszentje.
E templom 8 éve épül, valószínûleg
2001-ben készül el. A harmadik
templom a helyben lévõ sóbányá-
ban, a föld mélyén található. Ezt
három felekezet is használja, a ka-
tolikus, a református és az ortodox.
Patrónusa Nepomuki Szent János, a

bányák, a vizek és a mélységek vé-
dõszentje. Vasárnaponként két
szentmisét tartanak a faluban. A
plébániának filiáris temploma is van
a szomszédban, Szent Antal titulus-
sal, ahol a falu plébánosa, Simó
Sándor kéthetente misézik.

(A plébános úr felajánlotta, szí-
vesen megosztja velünk tapasztala-
tait a templomépítéssel kapcsolat-
ban. Köszönjük, bizonyára élni fo-
gunk vele.)

Vasdinnyey Miklós
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Mint habja a sebes folyónak
Sietve zúg alá,

És nincs erõ, mely a lezajlót
Visszafordítaná:

Nap nap után elment, betöltve
A megszabott határt,

S mi érezzük, hogy életünkbõl
Egy év megint lejárt.

És oh mily év volt ez! hozott ránk
Bút, gondot és sanyart...

Fejünkre gyászt tõn és szemünkbõl
Kínos könyût facsart;

Mély csüggedésbe ejte gyakran
S hálót vetett elénk...

Ah, csuda volt, hogy el nem estünk
S meg nem emészteténk!

És mely nekünk vajmi kevés jót, 
De sok gonoszt adott:

Rideg szóban említsük-é a 
Lefolyt órát, napot?

Az évre hangos, terhes átkot
Kiáltva szertelen:

Emléke is legyen szívünkbõl 
El-kitörölve ...? Nem!

Kényeztet a jó sors; - kevéllyé
Tesz, bûn- s bukásba ránt;

A bajt, nyomort ösmérje keblünk
Gondos kertész gyanánt!

Ennek keze gyomlál ki onnan
Nagy-sok mérges gyomot

Mely annyi szép erény-virágot
Növésben elnyomott.

Az Úr bölcs, jó, õ adja nékünk
Az édest, keserût;

Amazt fogadd hálaadással,
Ezt gyáván ne kerüld!

Õ hordja e roppant világnak
Örök nagy gondjait...

Öröm- s búban, élet s halálban
Kössön hozzá a hit!

Hangozzanak fennen szivedben
Az erkölcs szavai,

Légy a magas célt nézve ember,
Keresztyén s hazafi!

Aldozz’ hogy a szent láng ezer szív,
Fagyát olvassza fel,

Tudj hatni, tûrni és szeretni
Meghalni is, ha kell!

Így semmi sem szülhet szívedben
Aggályt, rémületet,

Lábad’ oroszlánokra s áspis-
Kígyókra vetheted!

Jöhet jó s rossz év, bú baj árja
A mely feléd rohan:

Megállsz minden rázkódásbamn
Nyugton és boldogan!
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A szilveszter esti hálaadáson a beszédében hallottuk: hálát kell adni
Istennek az elmúlt esztendõért, minden jóért és fõleg a rosszért, ami 1999-
ben ért bennünket. „Miért kell a rosszért hálát adni?“ - vetõdött fel a
kérdés sokakban akkor. Erre ad választ Tompa Mihály verse.

Bár az óévnek már több, mint egy hete búcsút mondtunk, az új esz-
tendõ kezdetén is aktuális e vers, melynek gondolatai a keresztény ember
számára igencsak megfontolandóak.

Vasdinnyey Miklós

Az esztendõ végén

Irodalom

Az épülõ templom Parajdon

Az Apor Vilmos Idõsek Klubja januári programja 
„Szentévek - magyar zarándokok” Szerdahelyi Csongor elõadása

27-én, csütörtökön 15 órakor a plébánia tanácstermében.

Várjuk azok jelentkezését, akik a
még kilenc „árva” erdélyi testvér-
templomunk közül valamelyiket
örökbe fogadnák, vagyis alkal-
manként megküldenék nekik
lapunkat.

a szerkesztõség
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Január 6. Vízkereszt
Vízkereszt a római egyház

Epiphania Domini (az Úr megjele-
nése) névvel tartott ünnepe. Ezzel
zárul a karácsonyi ünnepkör és kez-
dõdik a farsangi idõszak. Ez az
egyik legrégibb egyházi ünnep, a
IV. századig ezen a napon ünnepel-
ték Jézus születésnapját és az év
kezdetét. Ekkor emlékezik meg az
egyház a napkeleti bölcsekrõl és Jé-
zusnak a Jordán vizében történt
megkeresztelkedésérõl. Az utóbbi
emlékére a nyugati egyház a közép-
kortól ezen a napon szenteli a vizet.
A szenteltvíznek mágikus (gyógyító,
gonoszûzõ, rontást megelõzõ) erõt
tulajdonítottak. Gyógyító hatása
igen változatos, minden betegség
gyógyítására alkalmasnak tartották.
Ha beteg volt valaki, a halántékát
kenegették vele, és testi-lelki meg-
tisztulás céljából bizonyos napokon
ittak is belõle. Hatásosnak tartották
a visszajáró halottak elûzésére is.

Házszentelésre is ezen a napon
került sor. A pap sorra járta a háza-
kat, megáldotta azokat és a bennük
lakókat. 

A „háromkirályjárás” a bibliai
napkeleti bölcseket megszemélyesí-
tõ alakoskodók köszöntõ szokása
volt. A betlehemi csillagot követõ
Gáspár, Menyhért, Boldizsár egyko-
ri cselekedeteinek színjátékszerû
megjelenítése hozzátartozott a nyu-
gat- és közép-európai egyházi gya-
korlathoz.

Január 22. Vince napja
Ezen a napon ún. „vincevesszõt”

metszettek, amit a meleg szobában
vízbe állítottak, és abból, hogy
mennyire hajtott ki, a következõ év
termésére jósoltak. Mind a
„vincevesszõ” hajtása, mind pedig a
pincelátogatás a magyar nyelvterü-
leten általánosan elterjedt szokás
volt. Vince napján a szõlõtermelõk
figyelték az idõjárást: szép, napos

idõ esetén jó bortermést jósoltak. A
következõ idõjárási regula közis-
mert volt: „Hogyha szépen fénylik
Vince, megtelik borral a pince”.

Január 25. Pál napja
A napot pálfordulónak is neve-

zik utalva arra a bibliai történetre,
amely szerint a Jézust üldözõ Saul
ezen a napon tért meg. Ismeretes
ezen a napon a haláljóslás az ún.
pálpogácsával. Minden családtag
számára pogácsát készítenek,
amelybe libatollat tûznek. A néphit
szerint akinek a tolla sütés közben
megperzselõdik arra betegség, akié
megég, arra pedig halál vár a követ-
kezõ esztendõben.

Február 2. Gyertyaszentelõ
Boldogasszony

Az egyház Szûz Mária tisztulásá-
ra emlékezik ezen a napon. A gyer-
tya megszentelésének elterjedése
Európában a XII. századra tehetõ. A
szentelt gyertya mint Krisztus jelké-
pe egyike a legrégibb szentelmé-
nyeknek. Amikor a fiatal anya elõ-
ször ment a templomba szentelt
gyertyát vitt a kezében, de gyertyát
égettek a súlyos beteg és a halott
mellett is. Az egész nyelvterületen
elterjedt hiedelem volt, hogy vihar,
villámlás, jégesõ alkalmával is szen-
telt gyertyát kell gyújtani.

Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök a legenda

szerint megmentette egy özvegy-
asszony fiát, aki halszálkát nyelt. Az
asszony hálából ételt és gyertyát vitt
neki. Ennek emlékére szokás a ba-
lázsolás vagy Balázs-áldás.

A balázsjárás az iskoláskorú
gyermekek adománygyûjtõ, iskolá-
ba toborzó, köszöntõ szokása volt.
Az összegyûjtött ajándékok (szalon-
na, bab, zsír, tojás) a tanítót illették.

Farsang
A farsang a vízkereszttõl hamva-

zószerdáig tartó idõszak. A tavasz-
várás õsi örömünnepe, melyet év-
századok óta evés, ivás, disznótor-
ok, jelmezes felvonulások jellemez-
nek. A magyar farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg. A
legtöbb népszokás a farsang három
utolsó napjára koncentrálódik. A
farsang jellegzetes étele a fánk,
amelynek mágikus erõt tulajdoní-
tottak.

A farsang utolsó három napján
nagy táncmulatságokat rendeztek.
A báloknak elsõsorban a párválasz-
tásban volt jelentõs szerepük. A lá-
nyok ilyenkor adták a legényeknek
a bokrétát, amellyel a legények a
farsangvasárnapi bálban megjelen-
tek. Az elsõ táncot persze annak a
lánynak kellett felajánlani, aki a
bokrétát a kalapjába tûzte. A far-
sang adott alkalmat arra is. Hogy fi-
gyelmeztessék azokat, akik még
nem mentek férjhez. Ezt nevezzük
vénlány-, vénlegénycsúfolásnak.

A farsangi köszöntõ elsõsorban
gyermekek adománygyûjtõ szoká-
sa. Kosárral, nyárssal, tarisznyával
jártak házról házra, köszöntõket
énekeltek, és jókívánságokat mond-
tak... Cserébe tojást, szalonnát,
pénzt kaptak.

A farsangi játékok másik jelleg-
zetes csoportját alkotják a maszkos
alakoskodások, dramatikus játékok.
Többségét felvonulás keretében ad-
ták elõ. A felvonulók különbözõ
személyeket vagy állatokat jelení-
tettek meg, kedvelt volt a betyár,
menyasszony, võlegény, medve, ló,
gólya, kecske.

A farsangi idõszakban bemuta-
tott halottas játékok nagyon válto-
zatosak, ezek a farsang, illetve a tél
elmúltát jelképezik. A farsangot jel-
képezõ szalmabábot végigvitték a
falun, a falu végén beletemették a
hóba, vagy elégették, széttépték.

Csiszér Dóra

A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
III. évfolyam, 2. szám 2000. böjtelõ (Következõ számunk 2000. március 12-én jelenik meg.)

Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós
Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.

Jeles napi szokásaink


