
Ilyen az élet. Ami egy pap életében a természetes
elõmenetelt jelenti, az a hátrahagyottaknak, nekünk,
híveknek szomorúság. Különösen jelen esetben.
Sándorfi István káplánunkat a bíboros fõpásztor szep-
tember elején plébánossá nevezte ki Békásmegyer-
Ófaluba. Így a Veni Sancte vasárnapján elköszönt a hí-
vektõl. Megszoktuk István atyát. S nem csak megszok-
tuk, hanem meg is szerettük. Mindig derûs volt, és mély
vallásosságával sokak imaéletére volt jótékony hatással.
Érték bírálatok is, de István atya nem hagyta magát.
Úgy mondta a szentmisét, ahogy õ méltónak tartotta az
Úr Jézus iránti tiszteletünk kifejezésre juttatását. Nem
kapkodta el sohasem az Úrfelmutatás pillanatait. Min-
dig összeszedetten végezte liturgikus kötelességeit. És
jutott ideje az idõsebbekre, számos imacsoportot szer-
vezett, amelyek remélhetõleg távozása után is együtt
maradnak Köszönjük a nálunk töltött nyolc esztendõt,
és sok erõt és segítõkész híveket kívánunk neki új fel-
adatához. 

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

2001. VENI SANCTE

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

IV. évfolyam 6. szám

„Urunk Jézus Krisztus!
Te azt mondtad:

„Ahol ketten-hárman, összejönnek az
én nevemben, ott vagyok Közöttük”. 

Egyházunk pedig azt tanítja:
„Ahol jóság és szeretet van, ott az Isten.”

Jézusunk légy jelen köztünk. 
Jóságod, és szereteted

Tartsa távol tõlünk a széthúzást,
a harag, az egyet nem értés szellemét.

Hogy a békesség és világosság fiai 
és közvetítõi lehessünk.

Taníts meg bennünket, hogy
úgy gondolkozzunk, mint te,

Veled imádkozzunk, és Veled éljünk.
Apostolok Királynõje könyörögj érettünk!

Ámen
Jöjj Szentlélek Úristen!... énekelhettük a „Veni sanc-

té”- n, immár felújított szép templomunkban. Tavasszal
még többen aggályoskodtak, kétkedtek, mások szük-
ségtelennek tartották az átalakítást. Az ízlésesen, eszté-
tikusan kialakított szentélyt látva azonban már talán õk
is belátják, szükséges és érdemes volt a festéssel együtt
a templombelsõt is átépíteni. A hívek nagylelkû ado-
mányain kívül sokak lelkes, odaadó munkája eredmé-
nyezte azt, hogy rövid két hónap alatt, az új tanév kez-
detére minden a helyére került. Köszönet és hála illeti
képviselõtestületünk két építészét, Szauer Tibort és
Müller Ferencet, valamint Marosi Gabriellát, akik idõt
és fáradságot nem kímélve tervezték és mûvezették az
átalakítást. Köszönetet mondunk Márton atyának is,
aki a plébánia lelki vezetése mellett szinte minden sza-
badidejét, az egész nyarat az építkezés szervezésének
szentelte. A munka dandárja

KRÓNIKA

(folytatás a 2. oldalon)

KÖSZÖNJÜK, ISTVÁN ATYA

(folytatás a 3. oldalon)
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ismét sekrestyésünknek, Rajkai Já-
nosnak jutott. Az õ érdeme az is,
hogy a felújítás ideje alatt a lehetõ-
ségekhez képest otthonos, barátsá-
gos körülmények között tarthattuk
meg a vasárnapi és hétköznapi
szentmiséket. Köszönjük nekik, az
Oltáregylet tagjainak és mindenki-
nek, aki bármi módon segített
templomunk szebbé tételében.

*
„Akit Isten papnak szánt, azt

papként akarja boldogítani és üdvö-
zíteni!”

Augusztus 12-én ünnepelte Ist-
ván atya pappá szentelésének tize-
dik évfordulóját, vagy ahogy õ fogal-
mazott, „bronzmiséjét”. S miköz-
ben még alig teltek el az ünnep
napjai, hallottuk a számunkra szo-
morú hírt, hogy szeptembertõl
megválik tõlünk. Köszönjük a ve-
lünk, értünk töltött tíz év lelkipász-
tori munkáját. Kívánjuk, és imádko-
zunk érte, hogy új állomáshelyén is
találjon jó barátokra, és sikerek kí-
sérjék lelkipásztori munkáját. Kér-
jük, hogy õ is emlékezzen ránk jó
szívvel, és imáiban se feledkezzen
meg rólunk!

*
Szeptember 7-én ülésezett a

képviselõtestület, amelyen Márton
atya beszámolt a templomfelújítás
tapasztalatairól és értékelte a külön-
bözõ bizottságok eddigi tevékeny-
ségét. Szó esett arról is, hogy - fõleg
István atya távozása után- a képvi-
selõtestület tagjainak fokozottabb
mértékben kell részt vállalniuk a
plébánia gondjainak megoldásá-
ban. Külföldi tanulmányutak és
egyéb elfoglaltságok miatt személyi
változásokról is döntött a testület.
Dr. Hauser Balázs és dr. Hauser Pé-
ter átmenetileg szünetelteti tagsá-
gát. Helyükre a póttagok közül
Ritvay Zoltán és Borosnyai Annamá-
ria került.

Lemondott Babics Balázs a kép-
viselõtestület elnöki tisztérõl. Az el-
nöki tisztségrõl az ülésen nem

született döntés.
*

Októbertõl folytatódnak a
Felsõkrisztinai Katolikus Kör ren-
dezvényei. A következõ elõadás
október 16-án fél 7 órakor lesz. Fel-
kért elõadó Veress András püspök
úr. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

*
Megkezdõdik a templomi hit-

oktatás is. Az egyes korosztályok
foglalkozásinak idõpontjai a hirde-
tõn megtalálhatók. Ugyancsak meg-
kezdõdnek, ill. folytatódnak a kü-
lönbözõ ifjúsági és lelkiségi csoport-
foglalkozások is. Figyeljük a hirdeté-
seket.

*
Nem csak nálunk, hanem a kör-

nyék plébániáin is aktív élet folyik,
lehetõséget nyújtva mindenkinek,
hogy érdeklõdésének megfelelõ
elõadásokat hallgasson, foglalkozá-
sokon vegyen részt. A Városmajor-
ban „Az Egyház társadalmi és gaz-
dasági tanítása” -címmel Bodó
Károly atya hívja az érdeklõdõket.
Az elsõ elõadás szeptember 17-én
lesz, majd minden hónapban köve-
ti egy - egy (program a hirdetõn).

Ugyancsak a Városmajorban
folytatódik a Kolping Katolikus
Akadémia elõadássorozata, mely-
nek elsõ foglalkozása szept. 16-án
lesz. (program a hirdetõn)

A családok helyzetérõl, az õket
érintõ társadalmi problémákról
tartanak elõadást neves egyházi
személyiségek minden hónap elsõ
péntekén a családokért felajánlott
szentmise keretében a Városmajor-
ban. Szeretettel várja Lamberth Zol-
tán atya nem csak a majori híveket
(program a hirdetõn).

*
Rövidesen megnyílik a film klub

a Táltos utcai templom közösségi
termében. Szeretettel várják a kerü-
let híveit. A pontos idõpontról és
részletes programról késõbb értesí-
tenek többek között a Hegyvidék-
ben is. 

*
Jótékonysági koncertet rendez-

nek a budapesti Szent Ferenc Kór-
ház javára a Zeneakadémián no-
vember 10-én délután háromne-
gyed négy órakor. A részletes prog-
ram a hirdetõn található.

*
Az elkövetkezõ (tan)évben (is)

fontos döntéseket kell meghoznunk
saját és közösségeink életében. Kér-
jük ehhez az Úristen segítségét:

„Mennyei Atyánk! Fiad tanítja, ir-
galmas szamaritánusként segítsünk
nehéz helyzetben levõ embertestvé-
reinken. Bízunk abban, hogy Te még
nagyobb szeretettel segítesz annyi
nehézséggel küzdõ népünkön.”

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Veni Sancte megújult templomunkban
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Örülünk elõmenetelének, de
nem titkoljuk szomorúságunkat,
amit távozásának hírül vételekor
éreztünk. Részben miatta, részben
pedig azért, mert nem lesz - leg-
alábbis egyelõre - utóda. S ezzel új
szakasz kezdõdik plébániánk életé-
ben. Igaz, Márton atya, plébáno-
sunk azt az ígéretet kapta, hogy ha
ebben az évben nem is, de a követ-
kezõ tanévre kapunk újabb káplánt. 

Jó lenne. De ez egyáltalán nem
biztos. Hiszen az egyházmegyében
igen súlyos a paphiány. A mostani
váratlan áthelyezésre is azért került
sor, mert augusztus 20-án meghalt a
kelenföldi plébános, és az õ utódlá-
sának következtében vitték el tõ-

lünk István atyát. 
Hogy a következõ esztendõben

milyen váratlan események lesz-
nek, azt senki sem tudhatja elõre,
csak az bizonyos, hogy évrõl évre
sokkal több papi haláleset van, mint
ahány újmisés fiatal pap szolgálatba
állhat. És itt jön a mi felelõsségünk,
a híveké. Ha a családokban nem ér-
lelõdnek papi hivatások, ha az egy-
házközségek nem figyelnek oda a
keresõ fiatalokra, akkor nemcsak
hogy nem lesz sehol sem káplán,
még Budapesten sem, hanem bi-
zony plébániákat kell majd össze-
vonni, mint ahogy vidéken az már
nem ritka. 

Az elmúlt hét évtizedben har-
mincöt káplán mûködött a Felsõ-

Krisztinavárosban. Az elsõ,
Motesiczky Károly éppen hetven
évvel ezelõtt, 1931-ben érkezett
ide. S most, 2001-ben harmincne-
gyedik utóda, Sándorfi István atya
el megy tõlünk. Hogy mikor érkezik
útóda, nem tudjuk, de hogy ez ha-
mar történjék, azért imádkozni fo-
gunk. S addig sokkal összeszedet-
tebben, nagyobb felelõsséggel kell
részt vennünk az egyházközség éle-
tében, és egymásra figyelõ gondos-
kodó szeretetünkkel Márton-atya
mellé kell állnunk. Ne röstelljünk
odamenni hozzá, és megkérdezni:
miben segíthetnék, mit tehetnék a
közösségért? A nehéz idõket csak
így vészelhetjük át. 

Szerdahelyi Csongor

(folytatás az 1. oldalról)

Kedves Márta és Tibor!
Gondja van az Úrnak arra, hogy figyelmeztessen elmu-

lasztott kötelességünkre, s ha idõ hiányára hivatkozunk, ak-
kor alkalmas idõt adjon. Itt az alkalmas idõ az írásra. Vasár-
nap este repülni tanultam. Elsõ esõs és jeges téli este volt
ezen a szelídnek indult télen, s amikor este kaput zárni
mentem nyári biztonsággal, megcsúsztam és repültem.
Csak a leszállás volt kissé kellemetlen, mindössze két bor-
dám törött el, egy megrepedt. Így jutottam egy hét pihenõ-
höz, melyet a szobámban tölthettem, hála szomszédaim
kisegítésének. Itt öt km. távolságra három katolikus temp-
lom és település van három lelkipásztorral. Ebben a kény-
szer szünetben írom e sorokat. Úgy voltam az eséssel, mint
a székely, aki az erdõben megbotlott egy fenyõágban, át-
esett egy gödrön, eltörte a lábát s azt mondta: Na, hála Is-
tennek, ezen is keresztül estünk. Vasárnap óvatosan kez-
dem a munkát, remélem menni fog. Mennie kell, mert itt
a Születés.

Ebbõl a nagy bevezetõbõl már gondolható, hogy meg-
jöttek a küldemények: levél, plébániai értesítõ. Köszönöm
a küldeményeket s a kapcsolattartást. Érdekes és érdekel,
mert a más egyházközségek életébe való betekintésbõl sok
ötletet lehet kapni, az itt is alkalmazhatókat hasznosítani. Itt
mi nem tudunk kiadni hasonlót, részben anyagi nehézsé-
gek miatt, részben kis falu lévén – 1500 lakó a másvallású-
akkal együtt – nincs megfelelõ személyzet az elkészítéshez,
terjesztéshez.

Érdekes volna sorozat-
ban megjelentetni egy-egy
oldalnyi terjedelemben a
Ker. Sz. János tiszteletére
szentelt templomok, plé-
bániák címét a helyiségne-
vekkel együtt. A Gyulafe-
hérvári Fõegyházmegyé-
ben lévõk címét én meg-
küldeném. Ha a többi régi-
óban is meg lehetne találni
a vállalkozót, fel lehetne
térképezni a Kárpát-me-
dencét ilyen vonatkozás-
ban. Nem is lenne nehéz, mivel egyházmegyei címtár -
gondolom - minden egyházmegyében van.

Ha netalán a visszajelzések a küldeményekre foghíjasan
érkeznek, az én számlámra kell írni, ugyanis idõszakos le-
velezõ vagyok. Vannak nekibuzdulásaim, amikor mindent
megválaszolok, de vannak hosszú hallgatásos idõszakok is.

Az ünnep közeledtével a tekerõpataki hívekkel együtt
kívánunk sok kegyelmet a Magasságostól, áldott, békés és
eredményes évezredkezdést és folytatást.

Köszönettel és õszinte tisztelettel:
Gyergyótekerõpatak, 2000. XII. 15.

Csedõ István
plébános

Testvéregyházközségünk, Gyergyótekerõpatak plébánosa, Csedõ István még decemberben írta az alábbi levelet
sajtóapostolunknak, Szauer Tibornak, amit helyhiány miatt csak most tudunk közölni. 

Egyúttal megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük plébános úrnak, hogy elküldte számunkra a gyulafehér-
vári Fõegyházmegye jubileumi sematizmusát.

Levél Erdélybõl
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Templomunk felújításának-átala-
kításának kettõs célja volt: a régóta
esedékes festés adta lehetõséget ki-
használva a liturgiai elõírásoknak és
ajánlásoknak, valamint a használati
igényeknek megfelelõ terek szület-
hessenek. 

A kivitelezési munkákat hosszas
elõkészítés-tervezés elõzte meg.
Mind a képviselõtestület ülésén,
mind az egyházközségi fórumon el-
hangzott vélemények közül kerültek
ötletek a végleges tervbe. Röviden
megfogalmazva „helyére kerültek a
dolgok”, több korábbi kényszerû
megoldás helyett sikerült jobbat ta-
lálni. 

Elsõ és legfontosabb, hogy helyé-
re került a szentély. A templomhajó-
ban a statikailag felesleges, építésze-
tileg indokolatlan áloszlopok eltávo-
lításával, az osztópárkányok tovább-
vezetésével, az íves üvegablaksor
folytatásával határozott kijelölést ka-
pott a hajó és a szentély határa. A
szentély mögötti padokkal korábban
ezek a funkciók zavaróan kevered-
tek.

A szentségtartó, az oltár és a szó-
szék egységét most már formai ki-
alakításuk is jelzi. A szószék elbontá-
sának hírét kisebb viharok követték,
de a tabernákulum egy korábbi át-
alakításából megmaradt két kõosz-
lop, és az elbontott szószéket díszí-
tõ Krisztus monogramm felhasználá-
sával a régit is idézõ új érték szüle-
tett.

Használati kérdés volt a két ol-
dalbejárat megtartása. A Jagelló út
felõli áthelyezésével - szimmetriku-
san a kert felõlivel - rendezettebbé
vált a ki- és bejárás. Az ajtók mellett
elhelyezett új szenteltvíztartók szim-
bolikája is gondolkozásra késztet. 

A keresztelõkút méltóbb helyre
való áthelyezésére több variáció
után született meg a megoldás: a
nehezen kezelhetõ „doboz” helyett
készüljön egy jobban használható,
az ókeresztény hagyományokhoz is

közelebb álló keresztelõ-medence.
Ez a kialakítás formailag is jobban ki-
fejezi a keresztelés lényegét, a meg-
tisztulás folyamatát. A keresztelés-
ben a tisztaság, a fényesség Krisztus
örök világossága által árad ránk,
melynek a húsvéti gyertya a megje-
lenítõje. Az eldugott oldalkápolná-
ból kiemelve, a keresztelõ-meden-
cével egységben most már egész év-
ben hirdetheti a feltámadás remé-
nyébe vetett hitünket. (A keresztelõ-
medencébõl pillanatnyilag csak az
oszlop áll, hamarosan a medence is
a helyére kerül).

A tabernákulum és az örökmécs
összetartozását helyük mellett meg-
jelenésük egysége is erõsíti. Az örök-
mécs elmozdítása a tabernákulum
tengelyébõl, és az ablak alól egy fal-
test elé való helyezése is a jelentõsé-
gét hangsúlyozza.

Az oltár mögötti talapzatra a szo-
bor helyére – mely mûvészileg vitat-
ható, ikonográfiailag hibásan megfo-
galmazott „Jó Pásztor?”, „Keresztelõ
Szent János?” – az a feszület került,
melyet korábban az elõírások
ellenére a tabernákulumon láthat-
tunk. A fény-árnyék hatások játéka-
ként Krisztus áldozatának „árnyéká-
ban” a valóságban is megjelenik
elõttünk a Golgota képe…

Az eddig nem létezõ papi szék
helyét egy visszafogott, mégis kifeje-
zõ mûalkotás jelöli ki. Reméljük,
hogy hamarosan mód lesz a szen-
télybe került „hully-gully székek”

felújítására (esetleg cseréjére) is…
Külön meg kell említeni a világí-

tás korszerûsítését. A templomhajó-
ban a párkányra helyezett fényvetõ
lámpák a mennyezet felé világító fé-
nyük mellett szolid szórt fényt sugá-
roznak a padok felé is. A szentély-
ben a két oldalfalon elhelyezett lám-
pák biztosítják az alapvilágítást. A
szentélyt a hajótól elválasztó oszlop,
illetve az azokra támaszkodó geren-
da mögül világítanak a kiemelt he-
lyekre irányított koncentrált fényû
lámpák. Ezek a helyek: az oltár, a ta-
bernákulum, a szószék, a szószékkel
szimmetrikusan kijelölt ún. második
felolvasóhely, valamint a már emlí-
tett feszület. 

Nagy öröm mindannyiunknak,
hogy további mûalkotásokkal sike-
rült templomunkat Isten dicsõségére
még szebbé, hozzá méltóbbá tenni.
A papi szék fölötti falikárpit Orient
Enikõnek ez alkalomra készített al-
kotása. Az õ mûvei már többször is
díszítették a templomot. 

A keresztelõkút, a szenteltvíztar-
tók, az örökmécses, a csengõ és a
zászló tartója Baska György iparmû-
vész munkája. Õ restaurálta a szó-
székre és a tabernákulumra helye-
zett emblémákat is. 

Isten dicsõségére építeni, alkotni
mindig nagy öröm. Számomra kü-
lön ajándék, hogy ebben Szauer Ti-
bor társa lehettem. Deo gratias!

Müller Ferenc

„Jó az Isten jót ád, hajlékkal várja szegény népét…”
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Márton atya felkérésére kezdtem
foglalkozni az új bejáratok mellé kerülõ
szenteltvíztartók, új örökmécses és csen-
gõtartó tervezésével, majd elkészítésével.
Megbeszélésünkön a plébános úr el-
mondta hogy az átépítés során a tem-
plom nagyobbik részét csak felújítják, így
annak meglévõ-megmaradó karaktere
határozza meg az új összképet is. Fehér
fal, a padok, a gyóntatószék, és az újon-
nan felkerülõ falvédõ deszkacsík barnája,
a tabernákulum és a stációképek vörös-
réz burkolata lesz továbbra is a meghatá-
rozó formai és színelem. 

A szenteltvíztartó megfelelõ magas-
ságban kell legyen, elegendõ víz férjen
bele, és könnyen tisztítható legyen a kör-
nyezetével együtt. 

A csengõ, ami a mise kezdetét jelzi,
csak egyszeri használatú, a belépõ pap
vagy ministráns „becsenget”, így a helye
csak annyiban kötött, hogy a templom és
a sekrestye átjárójánál legyen. 

Az örökmécses helye és kialakítása

tulajdonképpen szabad, csak a céljának
kell megfelelnie. 

Hogy hány kereszt lehet egy temp-
lomban – úgy tudom – nincs meghatá-
rozva, általában több is szokott lenni. Dí-
szítõelemként a mi templomunkban is
ott van a gyóntatószéken, a stáció-képe-
ken, de ott van minden liturgikus kellé-
ken is (miseruha, stóla, kehelytakaró stb.)
Ezért választottam a kereszt motívumot,
de olyan formában, hogy az egyben
minden tárgy tartórésze is legyen. Emiatt
lett térbeli szerkezetû és elemekbõl épí-
tett, ami olyan díszítõ funkciót is ad, hogy
a keresztek e különbözõ nézetekbõl – a
fényreflexek miatt is – más-más élményt
adnak. Ez a formai-szerkezeti játék új
zászlóakasztók kialakítását is lehetõvé tet-
te. A szenteltvíztartóval kapcsolatban az
elsõ ötletem mindjárt a kéz volt, Istené,
aki megteremtette, Keresztelõ Szent Já-
nosé, aki a folyóból meríti markával a vi-
zet, a papé, aki megmossa a kezét, mie-
lõtt az áldozati szertartáshoz kezd, vagy

az apáé, aki a gyermeknek nyújtja szen-
teltvízbe mártott kezét. Ezt a gesztust sze-
rettem volna megörökíteni, a templom-
ba lépõ hívõ felé nyújtott kezet.

Remélem, nem tûnik szerénytelen-
ségnek, ha azt mondom, egy szép gon-
dolat megvalósításához az azt leginkább
kifejezõ anyagot kell alkalmazni. Ezért
választottam a víz tisztaságát leginkább
megjelenítõ üveget, amelynek fényjáté-
kával ez a gesztus még inkább kifejezhe-
tõ. Az örökmécs, amely a Szentlélek ál-
landó jelenlétét hirdeti, számomra min-
dig konkrét fény és kisugárzás is egyszer-
re. Ezt a kettõs élményt próbáltam létre-
hozni a rogyasztott üvegpalást segítségé-
vel, ahogyan átengedi illetve kis mérték-
ben szétszórja és visszaveri a kereszt kö-
rül halványan is jól látható reflexmezõ-
ként a lélek ragyogását. A csengõtartót és
a szószékre visszakerülõ PAX feliratot vé-
gül is csak felújítottam és bevontam vö-
rös-rézzel.

Baska György

Az új liturgikus tér kialakításával a
szentély zárófalához került a stallum. A
szertartások egyes részeinél a pap és a
ministránsok itt foglalnak helyet. Az egy-
forma méretû ülések közül a pap helyé-
nek kiemelésére kaptam felkérést. 

A helyszín térbeli elrendezése szá-
momra meghatározó volt. Az oltár a köz-
pont, tõle balra helyezkedik el a taberná-
kulum, s a kettõ együttes transzcendens
fénye világítja meg a szószéket, az igehir-
detõ pap helyét. A papi szék a szószék
mögött, az oltár jobb oldalán van. Fölöt-
tük a falon lévõ három-három figurális,
Krisztus szenvedéstörténetét elbeszélõ
üvegablak közelében a gondolatok más
megfogalmazására volt szükség. Ezért a
fény nyelvén írtam terxtilre az Istent di-
csõítõ kis doxológia központi részét.

Gloria: az ég kék mezõjében a lélek
fénye a világos árnyalatú dicsõség.

Deo: a háttérben rejtõzve, s mégis -a
megvilágítástól függõen- észlelhetõ Isten
ragyogása.

Pax: a térhatású betûk a testi-lelki bé-

két jelenítik meg, a fény-árnyék játéká-
val.

Hominibus: a földhözragadt ember
úgy törekszik felfelé, ahogy a felnyíló, vi-
lágos betûk az alattuk lévõ sötét mezõbõl
szinte ki akarnak szakadni.

A betûk formája jellegzetes kézírás, a
kora-keresztény középkor könyvírása.

A kompozíció befoglaló formáját is a
helyszín sugallta: a szögletes  záródás a
fenti ablakokra utal, de benne a felsõ ív a
szenteket ábrázoló oldalablakok íves zá-
ródását idézi. A térhatást, a fény és ár-
nyék változását a világos és sötét kerete-
zés adja: ablakmélyedés érzetét kelti.
Úgy tûnik, mintha a fény a tabernáku-
lum és az oltár felõl áradna. Az íves záró-
dás az írással együtt Mózes kõtábláira is
utal: a plasztikussá tett betû a kõfaragást
juttatja eszünkbe. A festett textilkép szí-
neiben a természetes anyagokhoz közel-
áll: rajta a kõ, a márvány, a fa árnyalatai
jelennek meg, akárcsak a környezet  - a
szentély - anyagaiban.

Orient Enikõ

A textilmûvész doxológiája



2001. VENI SANCTE6

A plébánia karitász szervezete
idén nyáron második alkalommal
rendezte meg a napközis tábort. Jú-
nius 18 és július 6 között három tur-
nusban 88 gyermeket fogadtunk a
tervezett 60 fõs létszám helyett, és
még így is sok jelentkezõt hely hiá-
nyában el kellett utasítanunk.

A tábor programjait a természet-
és környezetvédelem határozta
meg, azon prózai okból, hogy e té-
makörben tudtunk támogatásért
pályázni. Viszont e „kényszer szül-
te” helyzet magától értetõdõen ad-
ta, hogy védõszentünknek Assisi
Szent Ferencet válasszuk. Az õ éle-
tével, példájával ismerkedtünk a
mai ferencesekkel való találkozások
során a pasaréti templomban és a
szentendrei gimnáziumban, a gye-
rekek által elõadott színdarabok-
ban, kirándulásainkon, kézmûves
foglalkozások alkalmával.  És ebbõl
az ismerkedésbõl akaratlanul is
ránk sugárzott valami: a békesség.
Ez volt az a csoda, ami gyereknek,
felnõttnek felejthetetlenné, jóem-
lékûvé tette a tábort.

Természetesen valósult meg kö-
zöttünk, amirõl újságok, beszédek
oly szépen vagy éppen harcosan
szoktak szólni manapság, legtöbb-
ször eredmény nélkül, a szavak
szintjén megmaradva.  Itt együtt
volt katolikus, református és nem
hívõ családok gyermeke, épek és

sérültek, rendezett családból jövõk
és nehezebb sorsúak – egyformán
gyerekek. És hogy sokan közülük ki-
re gondolnak vissza legszívesebben:
Csabára, a  fiatal cigány tanárra.

Persze, angyalokká a mi napkö-
ziseink se váltak. Kellett fegyelmez-
ni, olykor büntetni is, verekedõket
szétválasztani, indulatokat csillapí-
tani – ezzel együtt igaz, sõt azt hi-
szem, csak ezzel együtt igaz a cso-
da - mert a felsoroltak ennyi gyerek
összezártságának természetes vele-
járói. A bezártságban pedig idén,
sajnos, sok részünk volt. A hideg, a
szél és az esõ sok tervünket keresz-
tülhúzta.

A köszönet elsõ szava a Jóistent
illeti, hogy komoly baj nélkül sike-
rült megúsznunk a három hetet. A
kicsit vérzõ fej, a könyékig malterral

borított gyerek (ami sehogyse akart
lejönni róla), a csípések, horzsolá-
sok azért nem engedtek elbizako-
dottá lenni bennünket.

Márton atya ismét készségesen
bocsátotta rendelkezésre a plébáni-
át, sõt több alkalommal az épület
nagytermét is, amikor az esõ miatt a
hittanteremben szorongtunk. A
szervezést idén is Füredi Ivánné vál-
lalta magára, a gyermekek helybeni
étkeztetését pedig a karitász mun-
katársai. A gyermekekkel a hitokta-
tók és a plébánia önkéntesei foglal-
koztak, ebben több szülõ is értékes
segítséget nyújtott. Meghívott ven-
dégek elõadásokkal, vetítésekkel
tették színesebbé a programot. Kö-
szönjük a kedves híveknek a szá-
mos gyümölcs- és süteményado-
mányt, mindent fölfaltunk.

Jelentõs összegû támogatással já-
rult hozzá a tábor megvalósításához
a XII. Kerület Buda-Hegyvidéki Kör-
nyezetvédelmi Közalapítvány, pá-
lyázati támogatást nyújtott a Fõvá-
rosi Önkormányzat és az egyház-
megye Hitoktatási Felügyelõsége.
Adományt kaptunk a Szent Lázár
Lovagrendtõl és néhány magánsze-
mélytõl is. Ebédet a Polgármesteri
Hivatal étterme biztosított.

A gyerekek azzal búcsúztak:
„Ugye, jövõre is jöhetünk?”

Reméljük, így lesz.
Lukách Krisztina

Csoda – napközis tábornak álcázva
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A nyáron –mint év közben–, minden szerdán pró-
báltunk. Tettük ezt azért is, mert felkért minket két ifjú
pár, hogy egybekelésük ünnepén, nászmiséjükön ját-
szunk nekik és értük. 

Tizenegy év alatt hét esküvõi meghívót tudtunk
megõrizni azok közül, melyeken gitárral, csellóval, fu-
volával együtt vettünk részt. A többit is észben tartjuk.
Azokra ugyanúgy emlékszünk és mindegyikre büszkék
vagyunk. 

Miért is írom le mindezt? Azért, mert jóllehet gitáros
szentmise templomunk búcsújától szeptember elejéig
nincs, de azért, mi ebben az idõszakban is szolgálunk,

és várunk zenekarunkba mindenkit, aki játszik valami-
lyen hangszeren vagy szeret énekelni, és ezzel talán si-
kerül, ha nem is „kedvet csinálni”, de megmutatni eb-
ben a szolgálatban is jelenlévõ nagyszerû – a szó szoros
értelmében -, csodálatos élményeket.

„Mert Isten elõtt semmi jutalom nélkül
nem maradhat, bármily csekélykét
szenvedünk is érte.

Légy hát kész a küzdelemre,
Ha gyõzni óhajtasz.” 

Kempis Tamás: Krisztus követése; III. könyv 19.
Madocsay Ákos Emil

Mi is történt a nyáron…

Idei ministránstáborunkat egyik
társunk nyaralójában tarthattuk
augusztusban Balatonszemesen. 

Ragaszkodván a hagyományos
tábor jelleghez, sátortábort állítot-
tunk fel a kertben. Sátrainkra nem
lehet panasz, biztosan állt a tábor,
mindössze egy dõlt össze, s az is
csak egyszer. 

Az idõjárás az idén minden
képzeletet felülmúlt, végig
gyönyörû idõnk volt. Vannak, akik
az ilyen hosszan tartó, napos,
csapadék nélküli szép idõt tikkasztó
kánikulának hívják, fõleg, ha a
nagyvárosban kell kibírniuk. Mi vi-
szont a hõség ellenére jól éreztük
magunkat. Naponta fürödtünk, volt
bõven méta és foci, emellett kirán-
dulásra is maradt idõnk. Egy nagyon
érdekes postamúzeumot is meg-
néztünk.

Az esték igazi felüdülést jelentet-
tek. Ebben nem csak a hõség eny-
hülése, hanem a szabad tûzön
készített, s a szakácsok némi gya-
korlatlansága ellenére finom vac-
sorák elköltése, majd a tábortûz
körüli kellemes beszélgetések is
közrejátszottak. Volt idõnk
megbeszélni a nyári élményeket,
no és persze a viccmesélés és a
közös játékok sem maradtak el.

Vasárnap szabadtéri szentmisén
vettünk részt. 

A tábor igazán jól sikerült, ezért
is éreztük túl rövidnek. Mind a tíz
résztvevõ szívesen maradt volna
még, de egyszer minden jó véget
ér. Így mi is szedtük sátorfánkat, s új
élményekkel gazdagodva tértünk
haza.

Csekõ Imre

Ministránstábor 2001: Balatonszemes 
(Szent Tamás Kollégium)

„Egyengessétek az Úr útját”
(Keresztelõ Szent János)

A Felsõkrisztina Katoli-
kus Kör

2001. évi õszi elõadásai 
az Apor Vilmos téri templomban

Október 16. kedd, 18.30
Veres András püspök

Egyház helyzete és feladatai

November 13. kedd, 18.30
Haraszti István

A Nemzeti Család- és Szociálpo-
litikai Intézet igazgatója
A család jelene és jövõje

December 11. kedd, 18.30
Tarjányi Zoltán

a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Professzora

A szentmise titkai
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Örömmel és várakozással a szí-
vünkben indultunk július 28-án
református és evangélikus testvé-
reinkkel együtt vajdasági zarán-
doklatunkra. Lelki vezetõnk István
atya volt, aki több imádságos el-
mélkedést tartott nekünk. Kecske-
méten a katolikus és a református
templomot néztük meg, majd to-
vábbutazva Szegedre az ottani re-
formátus templomot. A röszkei
határ átlépése után Szabadkán áll-
tunk meg elõször kis pihenõre.
Felfrissülésünkrõl református test-
véreink gondoskodtak, akik nagy
szeretettel vártak és fogadtak min-
ket. Innen Bácskatopolyán át ér-
keztünk Bácsfeketehegyre, ahol a
Központi Otthonban szállásoltak
el bennünket. Kedves mozzanat
volt este, ahogy köszöntöttük
mindazokat, akik azokban a na-
pokban ünnepelték névnapjukat.
Vidám hangulatú beszélgetéssel
ért véget elsõ napunk.

Másnap Bácsfeketehegy mû-
emlék jellegû református templo-
mában vettünk részt az ünnepi is-
tentiszteleten, amely után temetõi
zarándoklatra indultunk. Csete
Szemesi István református püspök-
kel együtt imádkoztunk Ágoston
Sándor és Hodosy Imre református
püspökök és Berhidai Keresztes Jó-
zsef mártírként meghalt reformá-
tus lelkész sírjainál. Délután
Óbecse és Törökbecse érintésével
zarándokoltunk Aracs kolostor-
templomához, ahol idén harmad-
szor tartottak emlékünnepséget az
1999-ben megalakult Aracs Pusz-
tatemplom Mûemlékvédõ Társa-
ság szervezésében. Frissítõkkel és
kedves szavakkal fogadtak az arac-
siak minden zarándokot, akik
Bácskából, Bánságból, Magyaror-
szágról és Olaszországból érkez-
tek. Rövid beszélgetés után szent-
misével kezdõdött a millenniumi
ünnepség. Az ünnepi szentmisén
Huzsvár László bánsági megyés-

püspök koncelebrált papjaival, Bú
Andrással és Sóti Jánossal, vala-
mint István atyával és a milánói
szeminárium elöljárójával,
Cristiano atyával. Szentbeszéd-
ében Huzsvár László püspök Szent
István kereszténységteremtõ és
országépítõ munkáját méltatva ki-
emelte, hogy az aracsi puszta-
templomot is az õ korában építet-
ték. A szentmise végén felhangzó
Himnusz felemelõ és egyben egy-
ségteremtõ volt.

A szentmise után Vajda János
tordai tanár, az Aracs Pusztatemp-
lom Mûemlékvédõ Társaság elnö-
ke köszöntötte az egybegyûlteket.
Örömét fejezte ki, hogy a puszta-
templom megõrzésében egyre
több a támogató Jugoszláviában és
a határon túl is. Ünnepi köszöntõt
mondott még Kovács Flórián, a
Millenniumi Kormánybiztosi Hiva-
tal vezetõ helyettese. Ezt követõen
dalok, versek, különbözõ zene-
számok hangzottak el vajdasági
mûkedvelõk elõadásában. Meg-
rendítõ és mélyen elgondolkodta-
tó volt, ahogyan ezek a fiatalok
egyszerû, ízes nyelven, de annál
lelkesebben énekeltek, szavaltak,
bizonyságot adva a szülõföld sze-
retetérõl, a napi
küzdelmek elle-
nére is megtartó
magyarságukról.
Szívbemarkoló és
könnyeket elõ-
csalogató volt,
amikor fölcsen-
dült a Székely
Himnusz. Egy
maroknyi magyar
nép, ahogy Er-
délyben, úgy a
Vajdaságban is
minden nehéz-
ség, küzdelem el-
lenére is ápolja
történelmi múlt-
ját, népi hagyo-

mányait, õrzi magyarságát.
Harmadnap hazafelé utazóban

ismét megálltunk Szabadkán, ahol
a 200 éves Avilai Szent Teréz Szé-
kesegyházat néztük meg, majd a
Városháza gyönyörû, színes abla-
kait, szép berendezését csodáltuk
meg. Szomorúan hallottuk és lát-
tuk a közelben lévõ magyar szín-
ház pusztulását, reménytelen
helyzetét. Rövid idõre betértünk a
szabadkai evangélikus gyülekezet
templomába is. Vajdasági utunk
utolsó pihenõjét a Palicsi-tó part-
ján tartottuk, gyönyörködtünk an-
nak szép fekvésében. Magyaror-
szágra visszaérkezvén megtekin-
tettük a szegedi Fogadalmi temp-
lomot, és rövid sétát tettünk a vá-
rosban.

Hála az Úrnak, hogy kegyelme
segítségével beleláthattunk vajda-
sági testvéreink küzdelmes életé-
be, átérezhettük a nehéz, sokszor
kilátástalan helyzet ellenére is ke-
mény harcukat, tenni akarásukat a
megmaradásért, a fejlõdésért, s
ebbõl erõt merítve megerõsödhet-
tünk magyarságunkban, keresz-
tény elkötelezettségünkben.

Sándorfi Mária
hitoktató

Aracs – történelmi múlt és küzdelmes jelen

Szentmise az aracsi zarándoklaton
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A Magyar Püspöki Kar 1999 vé-
gén kiadott körlevelében többek
között felhívta a figyelmet a családi
életre nevelés fontosságára. Ez év
tavaszán a fenti címmel nemzetközi
konferenciát rendeztek, amelynek
célja a körlevél nyomán a tervezés
és útkeresés volt. A bel- és külföldi
szakemberek, nevelõk, pedagógu-
sok, lelkipásztorok mellett a részve-
võk között voltak a családközössé-
gek tagjai is. A konferenciáról a ka-
tolikus sajtó annak idején részlete-
sen beszámolt. A tanácskozás vé-
gén záróközleményt adtak ki, mely-
ben felhívnak minden társadalmi
erõt, egyházi közösséget és civil
szervezetet, hogy közös erõvel
együttes vagy egymást segítõ kezde-
ményezésekkel erõsítsük a ma
meglévõ családok helyzetét, támo-
gassuk a jövendõ nemzedéket ab-
ban, hogy boldogabb és boldogí-
tóbb családot alapíthassanak, mint
az elõttük járók. Konkrét igényeket
és feladatokat is megfogalmaztak a
résztvevõk. 

Most a tanév kezdetével plébá-
niai közösségeink élete is újra meg-
élénkül. A feladatok, programok,
célkitûzések megfogalmazásakor,
meghatározásakor tartsuk szem
elõtt ezen igényeket és feladatokat!
Gondolatébresztõként és segítség-
ként idézünk a zárónyilatkozatban
megfogalmazottak közül néhányat.
•• A családközösségek létrehozása

és erõsítése kiemelt feladata az
egyházközségekben, a lelkiségi
mozgalmakban és a civil társa-
dalmi szervezetekben.

• A családközösségeknek fontos
szerep jut az állam szociálpoliti-
kájának kontrolljában és az ér-
dekérvényesítésben. Föl kell
emelniük szavukat mindazon
tendenciák ellen, amelyek a tár-
sadalmi nyilvánosságban, külö-
nösen pedig a médiumokban a
család értékeit lejáratják, rom-
bolják.

• Elsõsorban maguknak a csalá-
doknak kell szerepet vállalniuk a
társadalom családbarát szemlé-

letének kialakításában....
• A házasságra való felkészülés az

érett és felelõs személyiség kiala-
kításával kezdõdik. E nevelõi fel-
adatban részt kell vállalniuk a
családok mellett az iskoláknak, a
hitoktatásnak, az ifjúsági közös-
ségeknek.

• A házasságra való közelebbi fel-
készítést szolgálják a jegye-
siskolák, jegyeskurzusok... Meg
kell állapítanunk, hogy az egyhá-
zi házasságra lépõknek csupán
kis hányada részesül ilyen alapos
felkészítésben. Nyomatékosan
kérjük a felelõs lelkipásztorokat
jegyeskurzusok indítására, vagy
legalább a részükre ebben felkí-
nált segítség elfogadására.
Az elmúlt hónapok külföldi és

hazai eseményei (pl. a szigeti „me-
leg sátor”), figyelmeztetnek ben-
nünket arra, hogy a fent megfogal-
mazott feladatok nem tûrnek ha-
lasztást.

Béres György

NEVELÉSSEL A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT

A XII. kerületi cserkészcsapatok
összefogására már korábban létre-
jött a „Hegyvidéki Cserkészkörzet”.
Ennek irányítói a résztvevõ csapa-
tok parancsnokai, vezetõjük jelen-
leg a mi csekészcsapatunk parancs-
noka. A Cserkészkörzet igyekszik
visszaállítani a cserkészek megbe-
csülését a polgári életben, s ezért
„Szándéknyilatkozatot” küldött a
XII. kerületi Polgármesteri Hivatal-
nak. Ebben a nyilatkozatban a Cser-
készkörzet biztosítja az önkormány-
zatot, hogy tagjai „cserkészszerûen”
fognak viselkedni az Önkormány-
zattal kapcsolatos ügyeikben. A nyi-
latkozat azért nagy jelentõségû,
mert ez a „biztosíték” csak a Cser-
készkörzeten keresztül bonyolított
ügymenetekre vonatkozik: így pró-
báljuk kizárni az „ál-cserkészek”
megbecsülésrontó akcióit. Ezen
nyilatkozat átadásával egyidejûleg

megfogalmaztuk mivel tudjuk tá-
mogatni a kerületi polgárok életét.
Így például felosztottuk a résztvevõ
csapatok között a kerület utcáit, te-
reit, s ezeket a területeket cserké-
szeink a „jó gazda” szemével figye-
lemmel kísérik, s ha szükséges, fel-
hívják  az Önkormányzat figyelmét
az általuk tapasztalt eseményekre
(pl. a vihar leszakított egy nagy fa-
ágat, vagy tönkrement az aszfalt,
vagy valaki törmeléket rakott le
közterületre, stb.). Megpróbáljuk az
általunk szervezett programok egy
részét olyanná alakítani, hogy a ke-
rület nem-cserkész gyerekei is
résztvehessenek rajta: pl. a 314.
csapat októberben, XII. kerület-is-
merõ akadályversenyt szervez. A
fentiek szellemében az Önkor-
mányzat, a kölcsönös együttmûkö-

dés reményében, igyekszik támo-
gatni ifjúságnevelõ munkánkat.

Most is meghirdetjük új, leendõ
cserkészek felvételi lehetõségét: je-
lentkezni a templomban vagy a plé-
bánián lehet név, életkor, s elérhe-
tõség megadásával. Idén elsõsorban
10 éves fiúkat és leányokat várunk,
de minden jelentkezõt szívesen lá-
tunk. A jelentkezõkkel a csapat pa-
rancsnoka fog elbeszélgetni. Az új
cserkészõrsök várhatóan októ-
berben kezdik meg munkájukat.

Már most jelezzük, hogy a csa-
pat jövõ évi nyári tábora július má-
sodik felében lesz, kérjük cserké-
szeink családjait, hogy programjaik
kialakításában ezt az idõtartamot
tartsák fenn nekünk.

Vajna László sk,
a 314. számú cserkészcsapat

parancsnoka

Cserkészhírek
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Peter Handke, osztrák író éveken át egy katolikus
internátus lakója volt. Eléggé ismerte az egyházközsé-
gek miliõjét. Az egyik esszéjében a következõ elgon-
dolkodtató mondatot írja. „Az egyháztól való félelem a
ridegségtõl való félelmet jelentette.”

Miért épp „ridegség”? - merül fel bennünk a kérdés.
Miért érezte magát Handke magára hagyottnak a hiva-
talos egyházban, miért nem érezte magát védve, ottho-
nosan? Egyedi eset lenne Handke, vagy sok más ember
is így van evvel? Az egyház tagjait taszítja a pap pon-
gyola stílusa, az ügyintézés bürokratikus módja, a
templom modern, érzelmi hidegséget sugárzó beren-
dezése?

Csak nem a tömjénfüst, a pap pompás öltözéke, s a
barokkos templombelsõ hiányzik? Nem érzik magukat
otthonosan a modern istenháza betonfalai között? Elve-
szettek, elhagyottak azokban a nagy termekben, ame-
lyek egyre ritkábban telnek meg emberekkel?

URAM, mi igencsak jól értünk ahhoz, hogy megma-
gyarázzuk, miért tarjuk magunkat távol az egyháztól.
Találékonyak vagyunk, ha Tõled és egyházadtól meg
akarunk lógni. Egyet viszont ugyancsak szeretünk elfe-
lejteni: azt, hogy többek közt rajtunk is áll, ha félünk az
egyházi intézményektõl. Válaszoljunk nyíltan és õszin-
tén: Ki az egyház? Ki igazgatja? Ki formálja külsõ meg-
jelenését? Mi valamennyien az egyház alkotói vagyunk,
az Isten népe, ahogy ez a kifejezés a modern szövegek-
ben sokszor olvasható. Ezért mi valamennyien illetéke-
sek - és felelõsek - vagyunk abban, hogy milyen az egy-
ház miliõje, légköre. Ha didergünk az egyházban, ha a
kellemetlen érzéstõl libabõrösek vagyunk, akkor ez a
mi hibánk is!

URAM, mi mindig ügyesek voltunk a dolgok elkené-
sében és a magyarázkodásban! Segíts nekünk, hogy le-
szálljunk a fellegekbõl, és intézményeid kritizálása mel-
lett ne feledkezzünk meg a saját hiúságunkról és gyen-
geségeinkrõl.

(Balling: Liebe macht keinen Lärm 78. old.)
fordította: dr. Bori Zsuzsa

FÉLELEM A RIDEGSÉGTÕL
„Nem a tövis sért téged, 

hanem te karcolod meg magad a tövissel.”
(pigmeus közmondás)

Tóth Árpád
ÕSZI SZÁNTÁS

Még hull a nyári fények zafir, rubin, agát
Esõje, szinte zeng, de már borús e zengés,
Selyembevont bokákkal borzong már a merengés,
S fájó cimpákkal szívja az elmúlás szagát.

Már oly valószinûtlen, hogy édes volt a nyár,
A déli óra úgy zeng, mint egy bús arany éjfél,
Melyen elénk a Múlt, mint holt, szelíd személy kél,
Mint reszketõ kisértet, kit sírja visszavár.

Ó, árva már a lélek, csak fájdalmait érzi,
Mint sugaras álmából feleszmélõ beteg,
A szem szétnézni sem mer, a hervatag hegyek
Rõt orma vérontások vad foltjait idézi.

De barna közönyében, se derüje, se gyásza,
Hallgat a völgy ölén a vasfényû ugar,
És várja az ekét mely gazdag és fukar
Méhét felsebzi újra, zord dacra, õsi nászra.

S ó, ujra verejtékez az emberi Reménység,
E nagy, makacs paraszt, s merõn elõre néz,
Lenyomja bús ököllel a zökkenõ, nehéz
Vasat, míg nyögve enged a titkos, néma mélység.

Ó, így talán a jobb: ha seb sajgása bánt,
Ne is kötözze halk Múlt, illatos patyolat,
Jaj, áttörhet a vér a lágy kendõ alatt-
De áldott a kemény kéz, mely a jövõbe szánt.

Ó, így talán a jobb: mindig új, szent vetések
Zöld sarjadását várni a vak ugar alól,
Míg majd igaz Tavasz pacsirtahangja szól,
S hallgatják arcra rogyva mind-mind a szenvedések.

Ó, így talán a jobb: gyõz a szivek reménye,
S a Sátán katonája, a rettentõ Jelen
Örökre összeomlik egy drága reggelen,
S mellén kialszik véres érmei komor fénye.

IRODALOM

„Aki szépen énekel az kétszeresen imádkozik”
Új tagokat vár templomunk szkólája 

és felnõtt énekkara.
Jelentkezni Tõkés Tündénél 

vasárnaponként a 9 órai szentmise után, 
vagy péntekenként 6 és 8 óra között 

a próbákon lehet.
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Halottak:

1. Bogár Miklós József (73)
2. dr. Tóth Károly (80)
3. dr. Csatári Lászné sz.Mérõ Irén
4. Dezsõ László (85)
5. Keszthelyi László (66)
6. Laár Endréné sz. Winkler Margit (86)
7. Asperján Istvánné sz.Kanyár Márta (78)
8. Greff Nándor (70)
9. Zsarnai Antalné sz.Silbermann Mária (99)
10. Borus Rezsõné sz.Hétczey Mária (93)
11. Hunfalvi Lajos (94)
12. dr. Schin Lajos (75)
13. Csiki Dezsõ István (85)
14. Feleki Ivánné sz.Kaveczky Alexandra
15. Hári Imre (75)
16. dr. Földiák Gábor (72)
17. dr. Schin Lajosné sz.Simonyi Klára(73)
18. Várszegi Ferencné sz.Wágner Elvíra (81)
19. dr. Szabó Istvánné sz.Stenzinger Kamilla (93)
20. Boros Barnabásné sz.Dusek Erzsébet (72)
21.dr. Elbert Lajos Árpád (62)
22. Szabó Júlia (86)
23. dr. Kónya Balázs (78)
24. Murai Róbertné sz.Lõrinczi Mária (70)
25. Trombitás Jenõ (81)
26. dr. Szabó Imréné sz.Moharos Angyalka (59)
27. Bihary Károlyné sz.Szikszay Mária (88)
28. Ercsényi Sándor (70)
29. Tari László (82)
30. Fogarassy Géza (61)

Korábban meghalt testvéreink, akiket urnatemetõnk-
ben helyeztünk örök nyugalomra:

1. Kéky Lászlóné sz.Glattfelder Olga (1911-1988)
2. Kéky László (1903-1950)
3. dr. Klivényi Endre (1893-1975)
4. dr. Klivényi Endréné sz. Kéky Mária (1902-1981)
5. Mausecz József (1902-1980)
6. Mausecz Józsefné sz.Tüske Katalin (1905-1980)
7. Garamvári Sándor (1908-1974)
8. Garamvári Sándorné sz.Mausecz Teréz (1910-1995)

Kereszelõk:

1. Sándor Máté (2000)
2. Szmrecsányi Bolda Júlia (2001)
3. Buchner Klára (2001)
4. Stranigg Zsófia Zsuzsanna (2000)
5. Philippovich Máté Tamás (2000)
6. Becskei Péter (2000)
7. Holbok Rita (2001)
8. Horváth Viktor István (1986)
9. Horváth Erik (1987)
10. Fazekas Veronika (1991)
11. Bene Róza (1991)
12. Szondi Laura Dorottya (2000)
13. Diós Noémi (2000)
14. Szabados Bálint (2000)
15. Babics Blanka Zsuzsanna (2001)
16. Gesztes Noémi (2001)
17. Bárdi Csaba (2001)
18. Tornyossy Roland (2000)

A 2001. év második negyedévének anyakönyve

A plébánián és a hozzánk tarto-
zó általános és középiskolákban is
megkezdõdik a hitoktatás. 

A plébániai hittanórák rendjét itt
és a hirdetõtáblán is olvashatják, az
iskolai órák helyérõl és idõpontjáról
az egyes iskolákban találnak tájé-
koztatást. 

Folytatódnak az elsõ csütörtöki
hittanos misék is, az elsõ alkalom
október 4-én, csütörtökön, 18 óra-
kor lesz.

KEZDÕDIK A HITOKTATÁS!

ÓVODÁSOK: Péntek 17:00
Kertész Annamária, Pallos Zsófia

I. OSZTÁLY: Hétfõ 17:00
Horváth Imréné

II. OSZTÁLY: Hétfõ 18:00
Horváth Imréné

III. OSZTÁLY: Kedd 17:00
Sándorfi Mária

IV. OSZTÁLY: Szerda 17:30
Lukách Krisztina

V-VI. OSZTÁLY: Kedd 18:00
Sándorfi Mária

VII-VIII. osztály: Csütörtök 19:00
Györgydeák Márton

Középiskolások: Hétfõ 19:00
Györgydeák Márton

Egyetemisták: Hétfõ 20:00
Györgydeák Márton

Felnõttek I. (keresztény tanítás):
Kedd 18:30
Györgydeák Márton

Április, május, június során hét esküvõ volt templo-
munkban. 
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Iv. évfolyam, 6. szám 2001. Veni Sancte

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

Szent Adalbert

Megszépült templomunk hajójá-
nak bal oldalán a negyedik üvegab-
lak Szent Adalbert vértanú püspö-
köt ábrázolja. A Csehországban
született, tanulmányait Németföl-
dön és Itáliában végzõ, szülõhazájá-
ban, Lengyelországban és Magyar-
országon is mûködõ, és élete során
szinte egész Európát bejáró fõpapot
több közép-európai nemzet is saját
szentjeként tiszteli. 

Adalbert, eredeti nevén Vojtech
cseh fõnemesi család sarjaként szü-
letett 956 körül. Magdeburgban ta-
nult, ahol barátságot kötött Szász
Ottó herceggel, a késõbbi II: Ottó
(973-983) német-római császárral.
981-ben tért vissza hazájába, ahol

még ebben az évben pappá, majd
983-ban Veronában püspökké
szentelték, és immár a bérmálása-
kor felvett Adalbert néven Prága
második püspöke lett. Öt évvel ké-
sõbb, 988- vagy 989-ben Rómába
menekült, ahol a San Alessio ben-
cés monostor tagjai közé lépett.
994-ben visszatért Prágába, de ha-
marosan ismét elhagyta püspöki
székhelyét, és III. Ottó császár (996-
1002) tanácsadójaként sokat utazva
fáradozott a római birodalom feltá-
masztásán. Utazásai során járt Ma-
gyarországon is. 997-ben Lengyel-
országban folytatott missziós mun-
kát, ahol a Visztula torkolatvidékén
pogány poroszok által szenvedett
vértanúhalált. Elõször a gnieznói
katedrálisban temették el, de testét
1036-ban Prágába szállították,
amely a mai napig Szent Vitusz szé-
kesegyházában nyugszik. Már két
évvel halála után, 999-ben szentté
avatták. Tisztelete gyorsan elterjedt,
fõleg mûködésének területén, Kö-
zép-Európában. Az egyház halála
napján, április 23-án emlékezik
meg róla.

Magyarországi mûködésérõl
több forrásból értesülhetünk, töb-
bek között Querfurti Bruno 1004-
bõl származó Szent-Adalbert élet-
rajzából. Szerinte és a többi forrás,
valamint az újabb kutatások szerint,
bár járt Géza fejedelem udvarában,
és segítõtársa, Radla késõbb Sebes-
tyén néven Esztergom második ér-
seke lett, az ország megtérítésében
játszott szerepe a hagyományokkal
ellentétben nem volt túl jelentõs. A
legenda szerint õ keresztelte meg
Vajkot, a késõbbi Szent István ki-
rályt, de ez a feltevés is tévesnek tû-
nik: a történészek véleménye sze-
rint nem a keresztség, hanem a bér-
málás szentségét szolgáltatta ki a le-

endõ királynak. Mindezek ellenére
Szent István nagyon tisztelte a vér-
tanú püspököt, ezért az általa alapí-
tott esztergomi egyházmegye patró-
nusává választotta. Szent Adalbert a
mai napig az Esztergom-budapesti
Fõegyházmegye védõszentje Az
1010-ben épült esztergomi székes-
egyház is az õ nevét viselte. A ma
álló, 1856-ban felszentelt bazilika
társvédõszentje is õ a Mennyekbe
felvett Boldogságos Szûz Mária mel-
lett. Pázmány Péter az általa alapí-
tott nagyszombati kollégiumot he-
lyezte oltalmába. Az esztergomi ba-
zilika kincstárában több Szent Adal-
bert-ereklyét õriznek, többek kö-
zött karjának és koponyájának egy-
egy darabját. Mûvészi ábrázolásai-
val is elsõsorban Cseh-, Lengyel- és
Magyarországon találkozhatunk, de
az aacheni székesegyház magyar
kápolnájában is láthatjuk szobrát
Szent István és Szent László társasá-
gában (1769). Általában püspöki
ornátusban, vértanúhalálára utaló,
hármas lándzsával vagy nyársakkal
ábrázolják. Az esztergomi kanono-
kok ünnepi alkalmakkor ma is
hordják a Mária Terézia által 1777-
ben adományozott fõkáptalani
díszjelvényt, amelynek legfonto-
sabb része egy zománcozott máltai
kereszt Vajk megkeresztelését ábrá-
zolja Szent Adalberttel. Az eszter-
gomi bazilikán kívül a bajnai és Bu-
dapesten a lágymányosi templom
viseli a vértanú püspök nevét.

Magyarországon személyéhez il-
letve ünnepéhez aránylag kevés
népszokás fûzõdik, tisztelete a nyu-
gati szlávoknál sokkal elterjedtebb.
Április 23-i ünnepe a cseh népha-
gyományok szerint a tavasz kezde-
te, ez azonban Magyarországon a
szomszédságában lévõ Szent
György nap miatt (április 24.) nem
terjedt el.

Vasdinnyey Miklós

Akinek nevét templomunkban olvashatjuk


