
Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089

2003. NAGYBÖJT
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VI. évfolyam 3. szám

Egyik fá-
radhatatlan
sajtóaposto-
lunk, Szauer Tibor évek óta rend-
szeresen küldi a Felsõkrisztinát
testvérplébániánknak, a gyönyörû
nevû erdélyi Gyergyótekerõ-
patakra. Olykor válasz is érkezik

az ottani plébánostól, Csedõ István atyától. E levél-
bõl idézünk:

„…a küldeményeket rendszeresen, pontosan meg-
kapom. Nagyon hálásan köszönöm mindannyiuknak
… a postázással, elõállítással járó fáradtságot és költsé-
geket.

Nem fölösleges jótékonykodás, mert így belelátunk
nagy lélekszámú, de jól szervezett, olajozottan mûködõ
közösségük életébe. Sok és változatos programmal
emelhetik lelküket Atyánkhoz és vonzanak másokat,
akik eltávolodtak Tõle vagy éppen most keresik.

Érdekes és hasznos az év végi beszámolok közlése.
Olyan szempontokra is felfigyelünk, ami elkerüli a mi
figyelmünket. Azonban elszomorítóbbak a negyedévi
statisztikai adatok: 72 temetés, 13 keresztelõ, 14 eskü-
võ 2002 második félévi mérlege. Nálunk ez a kilencve-
nes évekig pozitív volt. Azóta itt is megváltozott, többet
temetünk, mint keresztelünk, aki nincs egyházilag eltilt-
va, mindenki egyházi esküvõt igényel, s minden gyer-

meket megkereszteltetnek, talán
egy-két cigány, pontosabban ro-
ma nemzetiségût kivéve. Ennek

eredményeként a tavaly igaz hogy 1050 lelkes egyház-
községünkben 22-t temettem, de 15-t kereszteltem is.

Itt azonban más a baj: az elvándorlás. Az iskolát el-
végzõ, állástalan, munka nélkül maradt fiatalok men-
nek el. Így lassan elöregednek szép, nagy székely egy-
házközségeink. S ezt a bajt még tetézi az, hogy, míg a
gazdag és mûvelt Nyugatot feltölti Kelet és Közép-Euró-
pa, Magyarországot Erdély, addig nekünk nincs egy pót
erdélyecskénk, ahonnan a mieink jöhetnének. 

Ide is jönnek majd, mert szeretnek itt élni, jobban,
mint a Kárpátokon túl, de azok már nem fognak ma-
gyar misét, magyar papot kérni. S akkor… tovább jobb,
ha nem folytatom, kitalálható.

A karácsonyi, új évi üdvözlet is megjött, azt is köszö-
nöm és én is kívánok szép egyházközségük minden tag-
jának, személyesen Önnek és családjának, lelki békét,
egészséget, eredményes 2003-at Isten áldásával.

Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel
Nt. Csedõ István

Nincs egy pót „erdélyecskénk”
Levél Gyergyótekerõpatakról

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

következõ elõadása templomunkban
Március 18. kedd, 18.30

HIT ÉS TUDOMÁNY
Ferencz Csaba professzor, 
Antall József miniszterelnök 

tudománypolitikai tanácsadója
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„A keresztút a nagyböjt imádsá-
ga… A keresztút tizennégy stációja
nemcsak a katolikumot és Krisztus éle-
tét sûríti magába, hanem az ember
életét is. Nemcsak arról a Nagy Ke-
resztútról beszél, amit a földön járunk
valamennyien. És olyan megdöbbentõ-
en kevés az az ember, aki bírja. Miért?
Mert nem is bírhatja. Mert ahhoz,
hogy valaki az életet elkeseredés nélkül
vigye, elég sok dolog kell. Rengeteg
imádság és hit. Katolikus meggyõzõdés
és kegyelmi élet. Bátorság és Istenre
hagyatkozás. De nem akkor, amikor
már fel kell venni a keresztet, hanem
elõbb… Erõsítsd magadban minden
eszközzel a teherbíró katolikumot. Hi-
tet, önmegtagadást, imádságot, termé-
szetfeletti életszemléletet”

Dr. Hegyi László: Keresztúti el-
mélkedések

*

A karácsonyt követõ idõ egyik ki-
emelkedõ eseménye volt az ökume-
nikus imahét. Az idén plébániánkon
Csonka Géza  evangélikus lelkész tar-
tott istentiszteletet, amelyre igen so-
kan jöttek el híveink és más templo-
mok, lelkészségek hívei. Külön öröm
volt látni, hogy az istentisztelet után
igen sokan  részt vettek az agapén is
ismerkedni és beszélgetni. Az Úr ke-
gyelmén kívül köszönetet mondunk
Szapszonné Homonnay Mártának, az
ökumenikus bizottság vezetõjének,
valamint a Karitász és az Oltáregylet
tagjainak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak ehhez a szép estéhez. Híveink

közül többen más templomokba is el-
látogattak ezen a héten, így a a Farkas-
réti Ökumenikus Kápolnába is, ahol
Márton atya tartott továbbgondolásra
késztetõ beszédet az ökumenérõl.

Szintén az ökumené szellemisé-
gérõl tartott mintegy két és félórás elõ-
adást február 21-én Nemeshegyi Péter
jezsuita szerzetes atya. Lebilincselõ
elõadása után még sokan maradtak
ott közvetlen beszélgetésre. 

*
Január 26-án volt plébániánkon a

hagyományos „véradó nap”.
Köszönetet mondunk a rászorulók
nevében is minden véradónak.

*
Az idei január és február valódi te-

let hozott sok hóval. A téli sportok
kedvelõi és a gyerekek természetesen

örültek ennek. Akinek a hó eltakarítá-
sa volt a feladata, már kevésbé. A plé-
bánia gondjait tetézte, hogy ebben az
idõben sekrestyésünk, János korház-
ban volt. Szerencsére idõnként (én
legalábbis az egyik nagy havazáskor
tapasztaltam) a fiatalok, ministránsok
és hittanosok segítettek a templom-
hoz vezetõ utakat letakarítani.

*
2003. január 31-re hívta össze

Márton atya az év elsõ képviselõtes-
tületi ülését. Az értekezlet két fõ na-
pirendi pontja a plébánia gazdálkodá-
sának és a zsinati elõkészület eknek az
áttekintése volt.

A közös ima után elõször az elmúlt
idõszak eseményeit vették számba a
testület tagjai. 

A 2002. évi zárszámadást és a
2003. évi költségvetést Horváth
Lászlóné a gazdasági bizottság vezetõ-
je ismertette. A fontosabb keretszá-
mok:

Bevételek:
önkéntes hozzájárulás: 8300eFt
adományok a templomra: 2.000eFt
alapítványon keresztül: 2.648eFt
pályázatból bevétel: 525eFt
urnatemetõbõl bevétel: 11.500eFt
hagyatékból: 25.000eFt
kamat bevétel: 2.100eFt
célgyûjtések: 1.079eFt

Kiadások
személyi kiadások: 3.100eFt
(bérek, illetmények)
egyéb személyi kiadások: 500eFt
járulékok: 582eFt
plébánia fenntartása: 2.070eFt
(ebbõl közüzemi díj: 1.483eFt)
templom fenntartása: 1.050eFt
(ebbõl közüzemi díj: 702eFt)
plébánia beruházás: 4.276eFt
biztosítás: 200eFt
központi járulék: 500eFt
Hully-Gully törlesztés 12.000eFt

A költségvetés tervezethez számos
kiegészítést tettek a testület tagjai.
Döntés született többek között 50 db
új szék beszerzésérõl a közösségi ter-
mek számára, a plébánia alagsorában
lévõ helyiségek festésérõl, világításá-
nak korszerûsítésérõl, valamint a plé-
bánia nyílászáróinak felújításáról, ill.
cseréjérõl. A hozzászólásokat követõ-
en a beszámolót és a költségvetést a
kiegészítésekkel a képviselõtestület
egyhangúlag elfogadta. Végezetül
Márton atya a testület nevében meg-
köszönte Horváth Lászlónénak és
Schimmer Józsefnek áldozatos mun-
kájukat.

A másik kiemelt téma a zsinati elõ-
készület volt, amelyrõl külön beszá-
molunk.

Az aktuális kérdések és feladatok
között sok egyéb mellett a követke-
zõkrõl esett még szó:

A nagyheti triduumot az idén Antal

Krónika

Munkában a zsûri a szkóla húshagyókeddi farsangján
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János atya tartja.
A piarista rend a Költõ utcai ingat-

lanját – ahol sportolási, táboroztatási
lehetõség van - visszakapta s felaján-
lotta, hogy a kerület plébániái csekély
térítés ellenében használhatják. A le-
hetõségek felmérésére és a részletek
megbeszélésére a képviselõtestület
felveszi a kapcsolatot a renddel.

Szeretnénk, ha az idei locsolóbál
az egész plébánia bálja lenne, s nem
csak a fiataloké. Mindenkit buzdítunk,
hogy úgy szervezze húsvéti program-
ját, hogy családjával együtt részt tud-
jon venni ezen a közösségi progra-
mon. A szervezéssel a testület Ritvay
Zoltánt bízta meg.

A plébániai majális idõpontjáról is
döntés született: május 10. Már most
kérjük, hogy a tavalyi eseten okulva,
mindenki gyalogosan jöjjön, mert a
reptér és környéke természetvédelmi
terület és autóval tilos a behajtás.

*
A plébániai zsinat elõkészülete

során elkezdõdtek az egyes munka-
csoportok „mini fórumai”. Lapzártáig
a média munkacsoport, a keresztény
család és a karitász munkacsoport tar-
tott fórumot, amelyeken átlag 20-30
részvevõ volt. Kérünk minden hívõt,
hogy kísérje figyelemmel az újságban,
valamint a zsinati hirdetõn közzétett
tájékoztatókat.

*
A nagyböjtben minden pénteken

1/46 órakor keresztutat járunk a temp-
lomban. Jó lenne, ha a tavalyi évhez
hasonlóan közösségeink most is elvál-
lalnák egy-egy keresztút vezetését

*
„Néha nagyon nehéz tud lenni éle-

tünk keresztje. De könnyebbé válik, ha
átélem, mit jelent Jézussal viselni s az õ
nyomdokába lépni mindazokkal, akik
hozzá csatlakoztak és sorsközösséget
vállaltak vele. Hiszen a kereszt csak
próbatétel. A végsõ szó nem az övé… 

Boda László: 
Fiatalok keresztútja

Béres György

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)

Felsõkrisztina Katolikus Kör 2003. évi tavaszi elõadásai 
a XII. Apor Vilmos téri templomban

Március 18. kedd, 18.30
HIT ÉS TUDOMÁNY

Ferencz Csaba professzor
Antall József miniszterelnök tudománypolitikai tanácsadója

Április 29. kedd, 18.30
EGYETEMES MISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK
Burbela Gergely és Lányi Béla verbiták 

beszélnek az evangelizációs hivatásról

Május 13. kedd, 18.30
BELMISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK

Tomka Ferenc plébános
az élõ egyházközség kritériumairól

Még ugyan messze van a nyári
szünidõ, amikor a napközis tábor
kezdõdik, de a szervezést már las-
san elkezdjük. Egy gondunkat sze-
retnénk megosztani mindnyájukkal.

Immár negyedik éve kerül sor a
táborra, és az alapítók szeretnék át-
adni a helyüket a fiataloknak, hi-
szen a gyerekek is szívesebben ve-
szik, ha korban kicsit hozzájuk  kö-
zelebb állók foglalkoznak velük.
Ezért hívjuk és várjuk azokat a fõis-
kolás vagy egyetemista fiatalokat,
akik június második felében, illetve
július elején egy-egy hetet a napkö-
zis táborra áldoznának nyári szüni-
dejükbõl. A táborban való közre-

mûködést nyári pedagógiai gyakor-
latként is elfogadják, ehhez igazo-
lást is tudunk adni.

Természetesen annak is örülünk,
ha szülõk, pedagógusok vállalják a
gyermekekkel való törõdést. A leg-
jobb az lenne, ha a jelentkezõk egy
teljes hetet tudnának a táborban el-
tölteni, de egy-egy vagy néhány
napra is szívesen vesszük a segítsé-
get.

Kérjük, hogy akinek ideje és
kedve van a gyerekek pásztorolásá-
ra, jelentkezésével Füredi Ivánnét
keresse a 274-4179-e telefonszá-
mon.

Lukách Kriszta

Tábori elõzetes

A tavalyi napközis tábor meghitt pillanata
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Plébániai közösségek által lét-
rehozott civil egyesület

A zsinati megbeszélések alkal-
mával az elmúlt hetekben többször
is felmerült egy egyesület megalakí-
tásának kérdése. A témával kapcso-
latos gondolkodás megpezsdítésé-
nek céljával adom közre ezt a be-
számolót a Szentimrevárosi Egyesü-
let (SZIE) megalakulásáról, szakosz-
tályairól és mûködésérõl.

Megalakulás
A Szentimrevárosi Egyesület

1991. április 14-én alakult 116 ala-
pító taggal a Budai Ciszterci Szent
Imre Plébániához, pontosabban a
Szent Imre templomhoz tartozó kis-
közösségek, kórusok, ministráns,
cserkész és egyéb közösségek tagja-
iból.

A szervezõdés a „Szentimrében”
akkor már 14 éve káplánkodó, és
az évek során kb. két tucat kiskö-
zösséget alapító Kállay Emil atyától
indult el. Az egyesület arculatának,
alapszabályának megformálását a
templomhoz tartozó közösségek
vezetõi végezték el. Az egyesületet
támogatta és jelenleg is sokfélekép-
pen segíti Brückner Ákos Elõd plé-
bános. Kállay Emil egyébként a
megalakulás utáni nyáron beköltö-
zött a budapesti piarista rendházba
és a plébánián a továbbiakban mint
kisegítõ, az egyesületben pedig
mint szakosztályvezetõ mûködik.

Az alapszabály megalkotásakor a
legtöbb vitát talán az a kérdés vál-
totta ki, hogy deklaráltan katolikus
vagy pedig keresztény civil egyesü-
letet hozzunk-e létre? Mindkettõ
mellett számos érv szólt. A közös-
ségvezetõk többsége az alapításban
résztvevõ atyákkal egyetemben vé-
gül a keresztény polgári egyesület
mellett döntött. Az egyesület szán-
dékaink szerint nyitott, ökumenikus
jellegû, de ténylegesen az ökume-
nikus jelleg nem valósult meg. A
SZIE vezetõit az egyesület közgyû-
lése választja meg. Az alapszabály
értelmében a vezetõség kooptál egy
papot a tagok közül. A SZIE polgár-

jogilag (1998 óta közhasznú) társa-
dalmi szervezet, egyházjogilag pe-
dig „krisztushívõk magántársulása”,
amely formát az Egyházi Törvény-
könyv elismeri és támogatja. A SZIE
civil egyesületként jött létre, de
alapszabályában is rögzítette, hogy
„mint világi szervezet segíteni akar
a helyi egyház munkájában mind a
lelki élet, mind a tevékeny munka
területén”. Ez valósággá is vált.
Nem kiszolgálni, szórakoztatni
akarja az egyesület tagjait, hanem
azokat hívja tagjai közé, akik önzet-
lenül szolgálni akarnak.

Alapvetõ kérdés volt az alakulás-
kor az is, hogy ifjúsági egyesületet
hozzunk-e létre vagy korosztálytól
függetlent. Az utóbbit választottuk
(alsó korhatár 16 év) annak ellené-
re, hogy az
alakuláskor a
16-25 éves
k o r o s z t á l y
nagy súlyt
k é p v i s e l t .
E gé sz sége -
sebb és élet-
k é p e s e b b
egy közös-
ség, ha a kü-
lönbözõ ge-
n e r á c i ó k
együtt tud-
nak élni. Az
évek során viszont új belépõink kö-
zött legnagyobb számban a kisgyer-
mekes szülõk voltak, így az átlag-
életkor megnõtt. Változást ebben a
tendenciában esetleg a környezõ
egyházi iskolákkal való kapcsolatfel-
vétel vagy a tagok gyermekeinek
beérése hozhat.

Szakosztályok, programok
A SZIE legnépesebb szakosztálya

a Családos Szakosztály, óvodás, kis-
iskolás gyermekeknek és szüleiknek
szóló Zsibongó Klubbal, családos
farsanggal, játszóházzal, Baba-
Mama Klubbal, évenkénti autóbu-
szos kirándulással. Az Evangelizáci-

ós Szakosztály lelkigyakorlatokat,
beszélgetés-sorozatot, filmklubot
szervez, és internetes levelezési lis-
tát mûködtet (szie-l@lists.piar.hu).
A Guriga Csoport XI. kerületi moz-
gás-, hallás- és látássérültek és segí-
tõik közössége, havonta egy klub-
délutánnal és egy kirándulással. A
Szabadegyetem havi rendszeresség-
gel szervez elõadásokat, tárlatveze-
téseket a tudomány, a mûvészet és
a közélet jeles személyiségeinek
részvételével. A Klubszakosztály
programjain havonta találkozhattak
(régebben a gimnazista, ma inkább
az egyetemista) fiatalok. Széles kör-
ben ismert a SZIE Bál, amelyet 1994
óta mindig novemberben rende-
zünk a Gellért Fürdõ elõcsarnoká-
ban. Helytörténeti kiadványok is
születtek a SZIE gondozásában. A
Karolina Egyesületel és az

Albertfalvi Keresztény Társas Körrel
együtt a SZIE évente Lelki-Szellemi
Hétvégét rendez. A plébániával kö-
zösen elõadói esteket indított útjára
Vers és dal címmel, és közremûkö-
dik templomi hangversenyek ren-
dezésében. „Nyitott Szem” fotó-
szakosztálya évente fotópályázatot
szervez, a nyertes képekbõl pedig
fotókiállítást rendez a templomban.
A Vándorkedv Szakosztály nyári tá-
borokat, kirándulásokat szervez.
Négyévente a plébániával közös
nagytáborban találkoznak a fiatalok
és a régebb óta fiatalok. Éveken át
mûködött a Kosárlabda Szakosztály

Mi a SZIE?
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heti edzésekkel és félévente bajnokságokkal, jelenleg
focizni gyûlik össze hetente az ifjúság.

A programokról a félévente kiadott, szélesebb kör-
ben terített programfüzetbõl vagy a honlapról
(www.szie.org.hu) tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Be-
mutatkozott az egyesület a kerületi újság, az Újbuda
hasábjain, valamint a TV 11-ben is.

Mûködés, társadalmi szerep
A fentebb felsorolt sokszínû programokra az ad le-

hetõséget, hogy sok magasan képzett szakember tarto-
zik a tagok közé, és minden egyesületi tevékenységüket
önkéntes alapon, társadalmi munkában végzik.

A programok anyagi bázisát kisebb részt az egyesü-
leti tagdíj (1997-ig 60, azóta 150 Ft/hó), adományok és
adó 1% felajánlások, a programokon résztvevõk hozzá-
járulása, nagyobb részt pedig önkorkormányzati és mi-
nisztériumi pályázatokon elnyert céltámogatások képe-
zik. Mindazonáltal a programoknak nem a léte, hanem
csak a nagyságrendje függ a pályázati támogatásoktól.
Korábbi szûkösebb esztendõk megmutatták: ahhoz,
hogy néhány család vagy egy csapat fiatal rendszeresen
összejöjjön, fontosabb egy ügyes vezetõ, mint az anya-
gi támogatás. Egyébként a pályázatoknak, támogatások-
nak az a természete, hogy azokkal mindig már meglé-
võ programokat szoktak támogatni. A SZIE programjai
is így indultak, jónéhány már az egyesület megalakulá-
sa elõtt is mûködött szerényebb körülmények között.

Egy civil szervezetnek az az egyik legfontosabb cél-
ja, hogy a civil életben adódó alkalmakat felhasználva
közösséget építsen. Egy egyesület (is) keret arra, hogy a
közös programokon megéljük az együttlét örömét, és
fokozatosan megszülessen, megerõsödjön bennünk az
elkötelezõdés a szolgálatra, majd ehhez társakat is talál-
va dolgozzunk a közösségért. Felelõsek vagyunk a saját
dolgainkon túl szûkebb-tágabb környezetünk dolgaiért
is. Felelõsek vagyunk egymásért, a közénk jövõkért.
Feladatunk, hogy élesztgessük egymásban ezt a felelõs-
séget azáltal is, hogy a programok szervezésébe, lebo-
nyolításába tudatosan bevonjuk a résztvevõket. A be-
kapcsolódás mozgatórugója kezdetben sokszor a közös
szórakozás, de késõbb megszülethet mellette a szolgá-
lat szándéka is.

Sok plébánia „megvan” egyesület nélkül is. De ha
azt a tagok magukénak érzik, akkor megerõsíti elköte-
lezõdésüket, segít összetartani a közösséget. Civil egye-
sületként a közösség hozzájuthat azokhoz a források-
hoz, amelyek kulturális, karitatív, közösségépítõ tevé-
kenységéhez jogosan járnak, de enélkül nem nyerhetõ-
ek el. Ismerõsöket, kívülállókat egyesületi programokra
könnyebb elhívni. Itt a hétköznapi tevékenységek so-
rán az elkötelezett közösségi tagokkal lehet együtt len-
ni, és ennek evangelizációs hatása is igen jelentõs.

Meszéna Zsolt

A képviselõtestületi ülésen  Márton atya ismertette a
zsinat további menetrendjét. Eszeint:

1. A bizottságok a kérdõívek információi és eddigi
elképzelésük alapján tervezetet készítenek, amelyet a
hívek elé terjesztenek  Egy-egy fórum keretében, me-
lyeket különbözõ idõpontokban tartanak. Az elõterjesz-
téseket az érdeklõdõ hívekkel, megbeszélik szükség
szerint kiegészítik, módosítják.

2. A munkacsoportok ezt követõen kidolgozzák a ja-
vasolt zsinati dokumentumukat, amelyek tartalmazzák
a célokat és javaslatokat.

3. A zsinati munkacsoportok egyeztetõ értekezleten
összeállítják  a végleges  zsinati dokumentumtervezetet.

4. A zsinaton a bizottságok elnökei elõterjesztik a
dokumentumot. Még itt is  lehetnek hozzászólások, ja-
vaslatok, majd a zsinat szavazással  végzõdik.

A munkacsoportok fórumainak idõpontjai:
Média munkacsoport: február 22.
Keresztény család munkacsoport: márc. 1.
Karitász munkacsoport: márc. 8.
Ökumenikus munkacsoport: márc. 22.
Evangelizációs munkacsoport: márc. 29.
Liturgikus munkacsoport : ápr. 5.
Gazdasági munkacsoport: ápr. 26.
Az összejövetelek mindig szombati napokon 9 óra-

kor kezdõdnek a plébániai hittanteremben.

A zsinat idõpontja: 2003. június 7., szombat 9-17
óra.

Az elkészítendõ dokumentumok szerkezete nagyjá-
ból a következõ:

- helyzetelemzés (mivel foglalkozunk? hol tartunk?
Melyek a pozitívumaink, mik a hiányosságaink?)

- mit szeretnék? (a kérdõív, a személyes beszélgeté-
sek alapján összegyûjtött kérések, javaslatok és a hely-
zetelemzés eredményeként megfogalmazott igények
alapján a célok, elképzelések megfogalmazása)

- cselekvési terv készítése: ennek során a célok közül
meg kell határozni, melyek azok, amiket rövid távon
meg tudunk valósítani, s melyek távolabbi céljaink.
Fontos, hogy tervek, feladatok mellett mindig legyenek
személyek is, akik a munkában részt vállalnak! Itt kell
azt is felmérni, hogy egy-egy javaslatnak vagy program-
nak milyen anyagi kihatása van.

B.Gy.

ZSINATRA KÉSZÜLÜNK
A plébániai zsinat elõkészítésérõl
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A jelen helyzet
A plébániai zsinat elõkészítése

március 1-én a
Családpasztorációs Munkacso-
port nyílt ülésével folytatódott. A
munkacsoport tagjain kívül meg-
jelent érdeklõdõk véleményükkel
és javaslataikkal hozzájárultak a
közelebbi és távolabbi célok át-
gondolásához. A munkacsoport
tagjai ismertették, hogy jelenleg
milyen közösségek és programok
szolgálják a családpasztoráció
céljait, valamint a közösségek és
a programok saját megítélésük
szerint milyen gondokkal küzde-
nek, illetve milyen célokat tûztek
ki maguk elé. A követhetõség
kedvéért korosztályonként halad-
va szeretnénk tájékoztatni az ol-
vasókat, megtoldva egyúttal azok-
kal a kérésekkel és igényekkel,
amelyek az adott csoport részérõl
felmerültek.

Sikeresen mûködik a Baba
Klub, amely hetente egyszer gyûj-
ti össze a 4 év alatti kicsiket édes-
anyjukkal. Vörös Tamásné Terike
kézmûvességben ügyes, kicsiket
szeretõ munkatársat keres a szer-
da délelõtti foglalkozásokra. Szin-
tén a kicsik és édesanyjuk prog-
ramja a baba-mama torna heten-
te egyszer, melyet Magó Kinga ve-
zet. A baba klubból kinõve sok
gyermek vesz részt az ovis hittan
foglalkozásain – vezetõje Kertész
Annamária. A kisiskolások korcso-
portjának sajnos egyházközsé-
günk jelenleg nem kínál közössé-
gi programot, ha a ministráns fel-
készülést vagy a szkólát nem szá-
mítjuk ide. Ez a korosztály több-
nyire az iskolai hittanórákra jár,
és remélhetõleg a 9 órás szentmi-
sén is jelen van. 

A kiskamaszokra gondolva ta-
valy új csoport szervezõdött
Fioretti néven a Horányi házaspár
vezetésével. Az életre való felké-

szülés, a gyermekkorból az ifjú-
korba lépés megannyi kérdésével
szembekerülõ gyermek segítését
tûzték ki célul. Hatékony munkát
csak kis csoportban tudnak vé-
gezni, igény azonban több cso-
portra is lenne. Várják olyan
munkatársak jelentkezését, akiket
az ilyen jellegû kihívás munkára
ösztönöz. 

Szintén új kezdeményezés,
hogy a jegyesoktatás hivatalos ré-
sze kibõvül egy már „gyakorló”
házaspár által nyújtott baráti is-
merkedéssel, melynek során a
házasulni készülõk betekintést
nyerhetnek egy mûködõ házasság
örömeibe, gondjaiba. Erre a
munkára is várjuk azokat a jelent-
kezõket, akik a komoly képzett-
séget igénylõ munkára való felké-
szülést is vállalják. 

Plébániánk területén három
házas csoport is mûködik. Ezek a
csoportok rendszeresen összejár-
va maguk által választott program
szerint igyekeznek hitükben el-
mélyülni, hitbéli tudásukat gyara-
pítani és egymást a közösségben
szolgálni. Tagjaik szívesen segíte-
nek újabb csoportok szervezésé-
ben. 

A nyugdíjasok klubja, melyet a
Karitász munkacsoport szervez,
több ponton is kapcsolódik a csa-
ládpasztorációs munkacsoport
munkájához. Jövõbeni együttmû-
ködésükre jó alkalom lehetne az
unokák és nagyszülõk korosztá-
lyát összehozó kibõvített baba-
klub vagy az óvodáskorúak mûso-
ros délutánjai a nyugdíjasok klub-
jának egyes rendezvényein.

A csoportok rendszeres talál-
kozóit jól kiegészítik azok a prog-
ramok, amelyeket a keresztény
család munkacsoport szervez az
egész egyházközségnek. Az
agapé, az õszi családi kirándulás,
a Szállást keres a Szent Család, a

locsolóbál, a majális mind olyan
alkalmak, ahol szabadabb kere-
tek között kicsi és nagy, bennfen-
tes és érdeklõdõ egyaránt részt
vehet. A 2002. év újdonsága a
Hernádyné Szemere Rita által
megszervezett fiatal házasok ta-
lálkozója volt. Az utóbbi öt évben
templomunkban házasságot kö-
tött házaspárokat kívánta bevonni
az egyházközségi életbe. 

Ami hiányzik
Általános célként megfogalma-

zódott, hogy az egyházközség kö-
zösségi programjai törekedjenek
minden generáció részvételét
szolgálni. Egymás jobb megisme-
résére jó alkalom lehetne az egy-
házközségi nyári tábor. A családi
életre nevelés közvetlen módját is
keressük. Ezt is segíthetné egy
plébániai táncklub, ifjúsági film-
klub és videó tár és egy plébániai
alapkönyvtár megszervezése, lét-
rehozása. 

A vegyes házasságok, csonka
családok és krízishelyzetbe levõ
családok sok tapintatot igénylõ
pasztorációjára segítõ háttérszol-
gálat feltérképezése, szakértõk
listájának összeállítása célszerû
lenne. 

A média munkacsoport által is
felvetett plébániai Internet hon-
lap kiegészülhetne egy a fiatalok
által fiataloknak írt ifjúsági oldal-
lal is. Szintén a plébániai honla-
pon lehetne tárolni egy olyan
adatbázist, amely az ún. Együtt-
egymásért keresek kínálok szol-
gáltatást segítené. 

Felmerült a civil vagy plébáni-
ai egyesületi formába szervezõdés
lehetõsége a csoportok összefo-
gására, a nagyobb elkötelezett-
ségre való bátorításra, a kifelé
egységes módon való megmutat-
kozásra és a pénzügyi alapok
jobb kiaknázására.

Sz. G.

Hadra fogható munkatársak kerestetnek I.
A zsinati családpasztorációs bizottság beszámolója
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Az egyházközségi zsinatra ké-
szülvén február és márciusban
szombatonként a zsinati bizottsá-
gok nyílt ülés tartanak a plébánián,
melyre minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak.

Az elsõ ilyen alkalom február
22-én volt, amikor a zsinati sajtóbi-
zottság várta a testvéreket tájékoz-
tatásra, ötletbörzére.

A várakozásokkal ellentétben
szép számmal jelentek meg érdek-
lõdõk. Szerdahelyi Csongor elnök
mintegy 20 fõnek ismertette a sajtó-
bizottság eddigi munkájának ered-
ményét, a zsinati határozatterveze-
tet. 

A katolikus sajtó hivatásáról, a
magyar katolikus sajtóról tartott rö-
vid bevezetõ után a plébánia „mé-
dia” helyzetérõl adott tájékoztatást.
Külön reagált a kérdõívekben a
Felsõkrisztina újsággal kapcsolatban
megjelent észrevételekre, majd is-
mertette a média munkacsoport
megbeszélésein felmerült ötleteket,
terveket. 

Jó lenne a plébánia területén
minden háztartásba eljuttatni egy
alaposan átgondolt és jól megterve-
zett brosúrát, mely bemutatja az
egyházközséget, azért hogy a nép-
számlálás során magát katolikusnak
valló, de templomba nem járó test-
vérekkel is megpróbáljuk felvenni a
kapcsolatot. 

Kívánatos lenne a vasárnapi
szentmisék hirdetését szórólapok
formájában is terjeszteni, hiszen a
rengeteg dátumot és idõpontot
nem lehet megjegyezni. 

Szintén szükséges lenne e hirde-
téseket nagyobb formátumban, ol-
vashatóbban kifüggeszteni a faliúj-
ságra. Magát a faliújságot is áttekint-
hetõbbé, rendezettebbé kéne ten-
ni. 

A plébánia levelezéséhez egysé-
ges, fejléces levélpapírt kéne ter-
vezni. A mostani és a leendõ temp-

lomot ábrázoló képeslapokat, eset-
leg naptárat lehetne készíteni, ame-
lyek eladásából származó bevétele-
ket az új templom építésének tá-
mogatására lehetne fordítani. 

E szép terveket csak abban az
esetben lehet megvalósítani, ha
ezekre van „szabad kapacitással”
rendelkezõ vállalkozó személy.
Mindenkit, aki ezekben tudna segí-
teni, szeretettel vár a média mun-

kacsoport tagjai közé.
A bizottsági ülés második részé-

ben a megjelent testvérek ismertet-
ték javaslataikat. Néhány e javasla-
tok közül: fel kéne venni a kapcso-
latot az OMNICOLOR kerületi
kábeltelevizóval és a Hegyvidék cí-
mû újsággal, hogy ezekben folya-
matosan hallani és olvasni lehessen
az egyházközségrõl A plébániának
égetõ szüksége lenne jól szerkesz-
tett, ellenõrzött internetes honlapra
és elérhetõ e-mail címekre, hiszen
az ifjúságot a hagyományos, írott
sajtón keresztül már nem-igen lehet
megszólítani. 

A plébániai sajtó feladata az is,
hogy segítse a fiatalságot megtanul-
ni a médiumokkal felelõsen bánni,
például „keresztény módon inter-
netezni”. 

Emellett természetesen nem sza-
bad megfeledkezni az idõsebbekrõl

sem, akik közül valószínûleg sokan
nem értenek a világháló kezelésé-
hez. 

Felvetõdött egy elõadássorozat
(továbbképzés, tanfolyam?) lehetõ-
sége, amelyben szakemberek segí-
tenék a plébániai fiatalságát eliga-
zodni a média világában. Az idõ-
sebbeket esetleg egy kedd esti elõ-
adáson lehetne a katolikus sajtó
helyzetérõl és jelentõségérõl tájé-

koztatni. Jó lenne egy olyan regisz-
tert összeállítani, amelyben azok a
testvéreink szerepelnének, akikre
bármikor lehetne számítani a plé-
bánia és a világ közti kommunikáci-
óban. Többen a jó szándékú, temp-
lomba nem járó testvérek megszólí-
tását hiányolták.

A bizottsági ülésen még sok jó
ötlet és felvetés hangzott el. 

Többen konkrétan vállalták is,
hogy munkával, segítséggel járulná-
nak hozzá az elhangzottak megva-
lósításához. Az evangélium örök ér-
vényû szavai továbbra is igazak:
„Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés…”. Ezért kérünk továbbra is
mindenkit, hogy ötleteivel, vélemé-
nyével, de leginkább konkrét fel-
ajánlásaival, munkavállalással segít-
se egyházközségünk közelebbi és
távolabbi céljainak megvalósítását.

Vasdinnyey Miklós

Hadra fogható munkatársak kerestetnek II.
A zsinati sajtóbizottság beszámolója

Munkában a sajtóbizottság
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TESTVÉRTEMPLOMUNK
Keresztelõ Szent János templom - San Juan Chamuya (Chipas, Mexico)

Mexikó déli részén, 3000 méte-
res magasságban, az õserdõben,
150km-re a guatemalai határtól, a
forrongó Chiapas tartományban
fekszik az õsi indián település, a
2600 lakosú San Juan Chamuya.

Autonóm terület szigorú törvé-
nyekkel, saját igazságszolgáltatással.
Tzotzilok lakják. Elvarázsolt világ. Itt
találkozik és keveredik az Amerika
felfedezését megelõzõ vallásos kul-
túra a spanyol hódítók által elter-
jesztett katolicizmussal. Chamu-
yának két temploma volt: a Keresz-
telõ Szent Jánosról illetve Szent Pé-
terrõl és Domonkosról elnevezett
templom. Az utóbbit egy temetõ is
körülveszi, melyben a halott korá-
nak és nemének megfelelõen kék,
zöld, fehér és fekete kereszttel jel-
zik a sírokat. Ez a templom a múlt
században leégett, amibõl arra kö-
vetkeztettek a helybéliek, hogy ez a
két szent nem lehet annyira lénye-
ges, ha a tûz martalékává válhatott
templomuk. Mindez persze csak
Keresztelõ Szent János kultuszát nö-
velte. 

Megérkezve a templomhoz, a
mellõle Keresztelõ Szent János tisz-
teletére egész nap egyfolytában
robbanó „kultikus” petárdák ropo-
gása fogad. A templom elõtti hatal-
mas téren kultikus italt, Coca Colát
szállító teherautó áll. Sehogysem il-
lik oda, mégis kiemelt jelentõséggel
bír. A templom elõtti négyszögletes
tér középpontjában, mely az indián
világegyetemet jelképezi, kereszt
áll, test azonban nincs rajta. Jézus
náluk kevésbé fontos, mint János,
akit viszont nem feszítettek kereszt-
re. Másrészrõl halott nem lehet raj-
ta, hisz a vallás, a hit az életrõl szól
- helyette az életet jelképezõ gabo-
nakalászok lógnak róla. A templom
elõtt a falu saját rendfenntartói fo-
gadnak egyenruhában - báránybõr
ruha, öv és helyi gumibot, mely kü-
lönleges fából készült. Fekete színû,

elkészítés után a földbe dugva edzik
törhetetlenné. 

A templomba belépve misztikus
világba érkezünk. Nincsenek pa-
dok, nincsen struktúrája a temp-
lomnak. Egyetlen, összefüggõ belsõ
tér rengeteg emberrel. A félhomály-
ban, füstben mindenütt asztalok
vannak, rajtuk gyertyák és katolikus
szenteket ábrázoló oltárképek. Elõt-
tük emberek ülnek a földön csopor-
tosan, gyertyák, Coca Colás üvegek,
alkohol és élõ baromfi társaságá-
ban. A megszokott katolikus temp-
lomból csak a hatalmas kereszte-
lõkút és a központi Keresztelõ Szent
János oltárkép látható. A templom-
ban Jézus csak mellékszereplõ Ke-
resztelõ Szent János, a templom vé-
dõszentje mellett. Katolikus pap
csak keresztelni jár át ide, máshoz
nincs rá szükség. A zarándok indiá-
nok kisebb csoportokban végzik
szertartásukat. Körbejárásunkat,
gyanakodva vizsgálódó szemünket
természetesnek fogadják, õk az Is-
tenre és a vele kapcsolatos dolguk-
ra figyelnek, nem tudjuk ebben
õket megzavarni. A kis imádkozó
csoportokban jelen volt a beteg,
akinek gyógyulásáért könyörögtek,
családtagjai és a gyógyító ember.
Ugyanígy imádkoztak a jó termé-
sért, állataik szaporulatáért és min-
den más számukra fontos dologért.

Elõttünk éppen egy beteg kisgyer-
mekért kérik az Isten segítségét. Ki-
készítik a Coca Colát, a gyertyákat,
az áldozati csirkét, majd megöntö-
zik azokat alkohollal, hogy megtisz-
tuljanak. Imát mondva megitatják a
beteget Colával és eközben hangta-
lanul kitekerik az Istennek áldozott
csirke nyakát. Közben énekelnek és
imádkoznak, kérve Istentõl a gyógy-
ulást. A beteg, ha iszik a Colából és
büfög, akkor mindenki boldog és
elégedetten bólogat, hisz a büfögés-
sel a rossz szellem távozik a szerve-
zetbõl, tehát eljött a gyógyulás ide-
je. 

Még sokáig állunk megbabonáz-
va, mielõtt elhagynánk a templo-
mot, hiszen katolikusok õk is, ha-
sonlóan hozzánk, de a maguk mód-
ján. Erre a vidékre ötszáz éve erõ-
szakkal hozták el a kereszténységet.
Hivõk voltak elõtte is, de vallásuk
összefonódott a természettel. Iden-
titásuknak, létüknek annyira alap-
vetõ része ez a hit, hogy a katolikus
hit csak beépülni tudott ebbe a vi-
lágképbe, de a helyét nem vehette
át.

Európai szemmel ezt az „egzoti-
kus” helyet tiszteletre méltóvá tette,
ahogy az emberek a mindennapok-
ban csak a hitük szerint éltek, és az
Isten házában csak Istenre figyeltek.

Hauser Péter

Nem most, hanem elõzõ számunkban jelent meg tévesen, oda nem illõen az
alábbi kép, amely e cikkhez tartozik. Figyelmetlenségünkért elnézést kérünk.
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1942 és 1943 fordulóján vagyunk.
Kemény a tél. Másodikba járunk. A fû-
tõanyaggal nagyon kell takarékoskod-
ni. Érezzük is, fõleg a bentlakók háló-
termeiben gyenge a fûtés. A koszt el-
len egyelõre nem lehet panasz. Gyak-
ran halljuk az ebédlõben is a tanárok-
tól, hogy nagyon meg kell becsülni
minden falatot. Nincs válogatás. A
fronteseményekrõl nagyon megszûrve
érnek el hozzánk a hírek. A mi dol-
gunk most a tanulás. Ezt halljuk mind-
untalan.

Az iskola kertjében vastagon áll a
hó. Rég becsengettek, de a tanár még
mindig sehol. A hetesnek ilyenkor kö-
telessége lenne jelenteni a tanáriban,
hogy nincs tanár a második bében.
Még csak az kellene, hogy helyettest
küldjenek. Inkább csendben mara-
dunk, mintha folyna az óra.

Valaki kilopakodik a folyosóra, le-
néz a kertbe, tavaszi és õszi nagy ug-
rándozásaink és játékaink színhelyére.
A tantestület négy férfitagjának nyilván
egyszerre van lyukasórája. Kimentek
levegõzni. Nem számít ritkaságnak
együtt látni õket a tízpercekben sétál-
gatni, beszélgetni. Most is a havas
kertben bandukolnak. A fehérhajú ka-
tolikus tisztelendõ bácsi, a kopaszodó
evangélikus lelkész, a hetykebajszos
református pap és a tiszteletreméltó
szakállú rabbi. Hiányzik az unitárius
lelkész, hat diáklány oktatója, mivel az
egész iskolában összesen csak hatan
vannak és nincs itt a mohamedán pap
sem, akinek csupán egyetlen növen-
déke van, egy török kislány. Mert ké-
rem, vallásoktatásban egy rendes álla-
mi iskolában minden növendéknek
részesülnie kell. 

De a komoly férfiak alighanem be-
leuntak a komoly beszélgetésbe, mert
az evangélikus lelkész bácsi váratlanul
lehajtja kopasz fejét egészen mélyre,
felmarkol egy csomó havat, ügyesen
labdát formál belõle és megcélozza
kálvinista kollegája vastag nyakát. Az
még fel sem ocsúdik, amikor a fehér-
hajú katolikus tisztelendõ korát meg-
hazudtoló fürgeséggel válaszol az
evangélikus papnak kálvinista kollegá-

ja nevében. A református pap prüsz-
köl és készülõdik a visszavágásra, a lu-
theránus gyúrja a következõ golyót, és
egész ügyes labdakezeléssel bevágja a
célba. Hógolyók ide, oda, amoda.
Közben a tiszteletreméltó szakállú
rabbi, aki eddig csendes szemlélõnek
látszott és különben is rendkívül mû-
velt ember hírében állt villámgyors fer-
geteget zúdít mindhárom társára
azokkal a hógolyókkal, amelyeket a
fergeteges csata közben gyúrt nagy
gondossággal és szakértelemmel,
mintha világéletében fõleg hógolyó
készítéssel foglalkozott volna, kihasz-
nálva a helyzeti elõnyt, hogy rá akkor
éppen nem figyelt senki. Teljes lett a
káosz. A csata a rabbi tökéletes gyõ-
zelmével végzõdik.

A négy sportember nagy hahotá-
zás közben veregeti le magáról a ha-
vat, segédkeznek egymás letisztogatá-
sában, majd mind a négyen keresik
valamelyiküknek a kesztyûjét. Meg-
van. Kár, hogy nem hallatszik fel az
emeleti folyosó zárt ablakai mögé a
beszédük.

Közben már az egész osztály kint
lapul a folyosón az ablaknál, és a tõle
telhetõ legnagyobb csendben, neve-
tését nem kis erõlködéssel visszafojtva
figyeli a nem is remélt, páratlan sport-
eseményt. Megváltás a kicsengetés,
mert attól kezdve nem kell erõlköd-
nünk, hogy eltitkoljuk létezésünket és
bátran kiengedhetjük magunkból a
harsány nevetést. Nyílnak az ajtók, és

jönnek kifelé kevésbé szerencsés, más
osztályos iskolatársaink, akik lekésték
a nagy számot.

Sok évnek kellett eltelnie, amíg egy
találkozón, ahol ez a kis epizód is fel-
vetõdött, valamelyikünknek felvillant
az agyában, hogy akkor, ott, a folyosó
ablakoknál szorongva ritka élmény
adatott meg nekünk: láthattuk, hogy
négy komoly férfiember hirtelen kilép
szerepébõl és pár percre gyerekké vá-
lik. Talán a hó fehérsége, játékra csábí-
tása is hatott rájuk? Lehet. Vagy talán a
felhalmozódott feszültségeiket próbál-
ták így feloldani? Az sem kizárt. Annyi
azonban bizonyos, hogy azok között,
akik megdobálják egymást hógolyó-
val, kell lennie egyfajta vidám, bajtár-
sias kötõdésnek, mondhatnám talán
mókázási hajlandóságnak. A kölcsö-
nös tisztelet nem ad ösztönzést a já-

tékra, sõt, inkább visszafogja. Még in-
kább így van ez korosabb emberek
esetében. – Mindig is tudtuk, hogy a
különbözõ vallású hittanárok tisztelik
egymást, de arról nem is álmodtunk
volna, hogy a mindennapi, kedves já-
tékosság se áll távol tõlük.

A tiszteletre méltó atyák, miután
úgy-ahogy rendbe hozták magukat és
egymást, udvarias elõretessékelések
után bevonultak az épületbe. Egy
dolog sose derült ki és már nem is fog:
mivel magyarázták meg csapzott kül-
sejüket a tanáriban a csupa hölgybõl
álló tantestületnek. Mert ahogy kinéz-
tek még így is, minden igyekezetük el-
lenére!

Kalászi Lili

Hógolyóznak a papok
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Az utóbbi idõben komoly lépé-
seket tettünk, hogy a vasárnapi
szentmiséken kellõ számú minist-
ráns lássa el az oltár körüli szolgála-
tot, és a hétköznapi miséken is egy-
re többen vegyenek részt. Remél-
jük, erõfeszítéseink gyümölcsözõek,
és híveink látják az eredményét. A
szentmiséken való szolgálaton és a
heti ministránsfoglalkozáson kívül is
keressük az alkalmat arra, hogy Isten
nevében együtt lehessünk. A farsan-
gi idõszak után következõ hetek az
elcsendesedés, a böjt jegyében tel-
nek.

Legközelebbi közös programunk
a nagyböjti lelkigyakorlat lesz, ame-
lyet március végén tartunk Érden.
Azon a hétvégén, távol a fõváros za-
jától, kicsik és nagyok közösen átél-
hetjük a nagyböjti idõszak jelentõsé-
gét, felkészülhetünk a húsvéti ün-
nepre. Két meghívott atya fog elõ-
adást tartani, külön a kisebbeknek
és külön a nagyoknak. Ezt követi
majd a kiscsoportos beszélgetés,
utána pedig félrevonulhatunk egy
idõre elcsendesedni és elmélkedni.
Jó alkalom lesz ez a közösség formá-
lására is, hiszen viszonylag ritka az
olyan alkalom, amikor minden kol-
légium közös programon vesz részt.

Idén is avatunk új ministránso-
kat. Az elmúlt évekhez képest keve-
sebben vannak, csupán hatan, de
reméljük, annál lelkesebbek. Legfia-
talabb kollégiumunk tagjai szeptem-
ber óta szorgalmasan készülnek az
oltár körüli szolgálat ellátására. Már
megtanulták az elméleti tudnivaló-
kat, ami minden ministráns számára
elengedhetetlen. Dékánjaik segítsé-
gével most a mise alatti gyakorlati
feladatokat sajátítják el. Április 6-án
a kilences mise keretében Márton
atya ünnepélyesen felavatja õket,
magukra ölthetik a ministránsruhát
és végre beállhatnak a nagyobbak
közé Istent szolgálni. 

Plébániánk életébõl a kollégiu-
mok kiveszik részüket. Az április 21-

én, húsvéthétfõn megrendezendõ
egyházközségi locsolóbál szervezé-
sében és lebonyolításában is számí-
tunk a lelkes tagok segítségére.

Nagy erõvel készülünk a nyári
ministránstáborra is. Idén közös tá-
bort szervezünk, ahol az összes kol-
légium együtt lesz és a régi dékáno-
kat is meghívjuk. Néhány éve
Bajóton tartottunk egy ilyen nagy tá-
bort, és olyan jól sikerült, hogy úgy
gondoltuk, érdemes lenne megis-
mételni. A kirándulások, sportnap
és akadályverseny mellett az  elõ-
adások és kiscsoportos beszélgeté-
sek erõsítik a közösséget, így a nem
egy kollégiumba tartozók is jobban
megismerhetik egymást. Ez az egy
hét, reméljük, mindenki számára
hasonló csodálatos élmény lesz,
mint annak idején a bajóti tábor.

Szeretettel várunk mindenkit, aki
úgy érzi, hogy szeretné kivenni a ré-
szét az oltár körüli szolgálatból és
tagja szeretne lenni az aktív és szo-
ros ministránsközösségnek. Jelent-
kezni bármelyik mise után lehet a
sekrestyében vagy a dékánoknál
személyesen.

A kedves híveket pedig arra kér-
jük, ha bármilyen észrevételük vagy

javaslatuk van a ministrálással illetve
kollégiumaink munkájával kapcso-
latban, a sekrestyében egy boríték-
ban szíveskedjenek leadni a déká-
nok számára. 

Dézsi Kriszti

Ministránsaink

A szó hatalom
A kimondott szó teremthet. Pl. a

jegyespár „igen”-je, „akarom”-ja
kettõbõl egyet teremt. Az imában
szólhatunk Istenhez, a szentekhez,
õrangyalunkhoz. Bûneink megval-
lásával bocsánatot nyerhetünk.
Hatalmunkban áll örömet szerezni
és bántani, építeni és rombolni. De
szabad akaratunk révén hatal-
munkban áll hazudni, rágalmazni,
átkozódni, és ezért felelõsségünk
nagy. „Testvéreim! Isten a tanunk,
hogy szavainkban melyeket hozzá-
tok intézünk, nem mindegy az igen
és a nem.”(2Kor.1,18) Van, amikor
bölcs dolog hallgatni, pl. pletyka,
fecsegés. Van, amikor kötelesség
hallgatni. Pl. gyónási titok. Van,
amikor bölcs dolog szólni, pl.
tanítás. Van, amikor kötelesség szól-
ni, pl. figyelmeztetés.

Reguly Zoltán



Szeretettel köszöntjük
Szabó Istvánt, a
Dunamelléki Református
Egyházkerület új püspökét, a
szomszédos Budahegyvidéki Re-
formátus Egyházközség lelkipász-
torát.

Dr. Szabó István püspök-lelki-
pásztor 1956-ban született Sárbo-
gárdon. Édesapja a délvidéki
Magyaritabén született és a Vajda-
ságban nõtt fel. Ma nyugalmazott
sárbogárdi lelkész. Édesanyja Szabó
Éva, a számos református gyüleke-
zetet alapító, de a diktatúra évei-
ben Budapestrõl számûzött Szabó
Imre fasori esperes leánya.

Az új püspök szolgálati helyei
közül megemlítjük a Budapest
Külsõ-Üllõi úti Missziói Református
Egyházközséget, ahol egy majdnem
megszûnt gyülekezet ujjászervezé-
sében vett részt és 1989-ben sike-
rült új templomot és lelkészlakást
építenie. 1997 õsze óta szomszé-
dunk, a Budahegyvidéki Reformá-
tus Egyházközségnek lelkipásztora.

Figyelemre méltó tudományos
munkássága. 1982-83-ban az USA-

ban, Chicagóban volt ösztöndíjas.
1994-ben doktori fokozatot szer-
zett. 1998-tól dogmatikát tanít a
Pápai Református Teológiai Akadé-
mián, 1999 óta egyetemi tanár.
Számos publikációja, fordítása, sõt
már könyve is jelent meg. Részt vett
a Terror Háza Múzeum létrehozásá-
ban is.

Felesége, Szabó Eszter vegyész-
mérnök-szakinformatikusként dol-
gozik, három gyermeket nevelnek.

Az új püspök ünnepi beiktatása

2003. február 22-én volt a
Kecskeméti Református
Egyházközség 320 éves

nagytemplomában.
Az ünnepi püspökszentelõ isten-

tiszteleten több mint kétezren vet-
tek részt. Az istentiszteleten a kato-
likus egyház részérõl megjelent és
köszöntést mondott Erdõ Péter Esz-
tergom-budapesti érsek, valamint
jelent volt a kalocsai egyházmegye
fõpásztora, Bábel Balázs is. Az ün-
nepi istentisztelet legmeghatóbb ré-
sze tálán az volt, amikor édesapja
megáldotta õt, és a hatalmas gyüle-
kezet ezzel a gyönyörû zsoltárral fe-
lelt: „Megáldjon téged az Isten, a
Sionról kegyelmesen.”

Nagy örömünkre szolgál, hogy
dr. Szabó István püspök, mint lelki-
pásztor továbbra is szomszédunk-
ban, a Budahegyvidéki Református
Egyházközségben szolgál, miköz-
ben február végétõl a Református
Zsinat alelnöki tisztét is ellátja. Fele-
lõsségteljes munkájára szívbõl kí-
vánjuk az Atya és a Fiúisten áldását,
a Lélek erõsítõ kegyelmét.

Kolosváry Bálint

112003. NAGYBÖJT

A szomszéd öröme a mi örömünk is

Egy 1991-bõl származó böjt-ka-
lendáriumban a „Böjtölés az igazsá-
gosságért” cím alatt a következõket
olvastam:

Egy hétig ne egyél, csak igyál.
Vedd észre azokat az eseményeket,
helyzeteket , amelyek a mi társadal-
munkban vagy másutt a világon az
emberek méltóságát lábbal tiporják.

Mondj le egy hétig a fölösleges
dolgokról. Teremts viszont idõt be-
szélgetésre, keresd meg azokat az
információkat, melyek arról szól-
nak, hogy bûnösen belebonyolód-
tunk világunk igazságtalan rendsze-
reinek hálójába.

Egy hétig összpontosíts a lénye-
gesre. Gondolkozz azon, mit lehet-
ne tenni, hogy több legyen a vilá-
gon az igazságosság.

A fent felsoroltak a modern
„gyógyböjt” alternatívái is lehetnek.
Mindenesetre egyéni ötleteket ad-

nak a böjti idõ értelmes felhasználá-
sára. 

Egy müncheni plébániai hirdet-
mény a következõ böjti ajánlásokat
sorolja fel:

1. Nem autózom feleslegesen.
Inkább gyalog megyek, vagy bicikli-
zem. Így mindjárt az egészségemért
is teszek valamit.

2. Ha vezetés közben megállok,
leállítom az autó motorját. A jelzõ-
lámpánál, leeresztett sorompónál
vagy közlekedési dugónál való
hosszabb várakozás esetén is leállí-
tom a motort. Ezáltal csökkentem
az utca zaját, üzemanyagot takarí-
tok meg és a környezetet sem
szennyezem a kipufogógázzal.

3. Idejében kapcsolok magasabb
sebességre: kímélem az idegeimet,
és üzemanyagot takarítok meg.

4.Nem lépem túl a 100 km-es
sebességet. Ezáltal kímélem a kör-
nyezetet, a felebarátaimat és saját
magamat is.

5. Városban inkább tömegközle-
kedési eszközzel utazom. Így kímél-
hetem a környezetet: nem okozok
lármát, és nem keletkezik kipufogó-
gáz.

6. A böjti idõben legalább egy
vasárnapon lemondok az autózás-
ról. Így szabadítok fel idõt arra,
hogy a vasárnapot más/új  tartalom-
mal töltsem ki.

Ez csak néhány ötlet; van még
sok másféle is. Igaza van XIII. János
pápának: „Nagy a világ. Végtelen
sok lehetõségünk van arra, hogy az
Urat szolgáljuk. Számodra is van
egy!”

(Adalbert Ludwig Balling: Isten
mindenkit másképp szólít meg )

Fordította Bori Zsuzsa

Böjtölés – másképpen ?
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

VI. évfolyam, 3. szám 2003. nagyböjt, következõ lapzárta: 2003. április 6.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.
Lapunk megjelenését a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.

Kis családunk története szin-
te a kezdetektõl a Szt. Kristóf
képét hordó templomtorony ár-
nyékában zajlott. Erika ide szü-
letett és a lakóhely-változtatá-
sok ellenére mindig ide járt
templomba. Mindig a korának
megfelelõ szerepet vállalta a
templom életében; elõször mi-
nistrált, majd már dékánként a
kisebb ministránsokat tanította
az oltárszolgálatra. A nagy-
szombati szertartások szervezé-
sében is hosszú éveken át részt
vett. Közben persze hittanra
járt és mindenféle érdekes dol-
got vállalt, például tánciskolát
szervezett. Leérettségizett és el-
végezte az orvosi egyetemet.
Bár én is a környéken születtem
és éltem, családommal sokáig
az „alsó” Krisztinavárosba jár-
tam. Csak az általános iskola
elejétõl (ahol egyébként Eriká-
val néhány hétig egy osztályba
is jártunk) látogattam rendsze-
resen a Lékai téri templomot.
Egy egyetemista-hittanóra után
szinte véletlenül kezdtünk – 17
évnyi „ismeretségünk” során
elõször – beszélgetni. A találko-

zások sûrûsödtek
és már nem korlá-
tozódtak csupán a
templomkertre. A
2000. évben egy
verõfényes nyár
eleji délutánon
Antal atya eske-
tett minket. Azóta
térben kicsit
messzebb kerül-
tünk a Templom-
tól, hiszen a hegy
másik oldalára
költöztünk, de ha
tehetjük, minden
héten visszaté-
rünk. Családunk
még nem indult
g y a r a p o d á s n a k ,
így hétköznapja-
inkat a munka és
a barátainkkal va-
ló találkozás tölti
ki. Erika radiológus orvos és
szakfordító lett, én pedig az ag-
rár és környezetvédelmi tanul-
mányok befejezése után a Föld-
mûvelési és Vidékfeljlesztési
Minisztériumban dolgozom, il-
letve doktori iskolába járok a

Soproni Egyetemre. Természet-
rõl szóló cikkeim jelennek meg
különféle újságokban. Szabad-
ságunkat, ha csak tehetjük, a vi-
lág közelebbi-távolabbi tájainak
felfedezésére fordítjuk.

Barta István

Szeretettel várjuk mindazokat, akik
énekükkel együttesünkben szeretnének
szolgálni. Korhatár 12 évtõl fölfelé.
Jelentkezés a gitáros szentmisék
után Madocsay Ákosnál.

Saját dalainkat tartalmazó CD
elkészítését tûztük ki célul. 

A 300 db CD elõállítási költsé-
ge elõreláthatóan, ráhagyással
(mozgásteret biztosítva az esetleges
nem várt áremelések kiküszöbölésé-
re) maximum: 250-300.000,- Ft. A CD
ára darabonként 1.000-1.500,- Ft között

várható. 
A CD költségeit nem tudjuk saját

erõbõl elõteremteni, így kérjük segít-
ségüket, segítségeteket hogy ez a
régen várt zenei album létrejöhes-
sen. A támogatásokat, adományo-
kat zárt borítékban a gitáros szent-
mise után Madocsay Ákosnak
vagy „Gitáros CD segítésére” fel-

irattal Márton atyának, László atyá-
nak, Rajkai János sekrestyésnek kér-

jük átadni.
A Gitárosok
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