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

VIII. évfolyam 1. szám

Népünket, csakis a szeretet,
az önzetlen jóság s a tiszta er-
kölcs teheti jobbá, értékesebbé.
Az elutasítás, a kizárás, az elzár-
kózás se egy pártot, se egy nem-
zetet nem tud, nem tehet erõ-
sebbé, gazdagabbá tenni. Az az
ember, az a párt, az a nép, me-
lyik nem akar integrálni, befo-
gadni, nagyobb lenni, szeretni,
az el fog tûnni a történelem
színpadáról. Jézus Krisztus, min-
den népet és minden embert
meghív a maga országába, integ-
rál gyõzedelmesen. Árpád vezér
a vérszerzõdésben testvérként
befogad idegen törzseket és
megszüli a magyar népet. A tör-
ténelem azoknak a nagyjainknak a nevét õrzi, akik be-
fogadtak, otthont adtak, szeretettel integrálták az ajtón-
kon kopogtatókat. 

A bezárkózó, testvéreket elutasító, a nemzetet szét-
amputáló politikusok, pártok felett nem kell ítéletet
mondani, nem kell õket kirekeszteni, hanem imádkoz-
nunk kell értük, hogy õk is az egyszerû emberben érté-
ket, gazdagságot lássanak. Hogy érezzék az erõt, az ál-
dást az Isten adta nagycsaládban, a gyermekben, hogy
õk is vágyjanak a testvérben testvérre találni. 

Ha nem gyõz a referendumon a jobbik ész, nem
kell elszomorodnunk. Az idõ így is-úgy is nekünk dol-
gozik. Ezelõtt pár évvel még a magyar igazolvány is
szinte égbekiáltó bûnnek tetszett, – határon innen és
túl – nagyon sokaknak. Ma már úgy érezzük, hogy en-
nél többre a kettõs állampolgárságra is joga van az aka-

rata ellenére a határokon kívül
születet magyarságnak. Hiszem,
ahogy nem lehetett leállítani a
francia forradalom eszméit vagy
a német újraegyesítés utáni vá-
gyat, úgy nem lehet megállítani
azt a folyamatot, hogy a „hatá-
ron túli magyarok” otthonra ta-
láljanak magyar testvéreik kö-
zött. Hiszem, hogy a közeli jö-
võben mindenképpen megvaló-
sul ez a tiszta, szíveinkbe írott
vágy. Hiszem, hogy megvalósul,
mert a falak, a határok, nem Is-
tentõl vannak. 

Fontos, hogy kimondjuk, az
összetartozás utáni vágy nem
valaki ellen irányul. Az egység

utáni vágyat Isten oltotta a szívünkbe. Hiszem, hogy
bölcs alázattal, meglehet kapni azt a jogi formulát, mely
a Kárpát-medence minden lakója számára elfogadható,
mely mindenkit gazdagabbá tesz. Hiszem, hogy Isten
olyan világot teremtett, melyben mindenki otthon
érezheti magát. 

Kisebb testvéri szeretettel, 
Bõjte Csaba OFM

Csaba testvér a közös magyar jövõrõl

Felsõkrisztina Katolikus Kör
Szentek közössége címmel 

Puskás László görög katolikus pap, festõmûvész 
mutatja be templomunkban 

december 21-én 18.30 órai kezdettel
a krakkói Irgalmasság-bazilika 

magyar kápolnájának mûvészeti alkotásait.
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Õsszel történt

A felnõtt hittan keretében, de a
Felsõkrisztina Katolikus Kör szerve-
zésében mesélt nyári élményeirõl
László atya. Az Indiánok közt jár-
tam címmel tartott vetítettképes úti
beszámolója méltán aratott tet-
szést. Köszönjük neki az elõadást,
valamint Tóth Zoltánnak és Szerda-
helyi Csongornak a beszámoló
megtartásához nyújtott segítségét.

*
Már a plébániai zsinaton is fel-

vetõdött kérésként, egy Mária tisz-
teleti hely, Mária-kápolna kialakí-
tása a templomban. A képviselõtes-
tület több megoldásról is gondolko-
dott, (pl. Mária-szobor készíttetése,
Mária-kép elhelyezése), végül sike-
rült egy Mária szobrot felállítani a
Filoména oltár helyén. (A szobor
egyébként a plébániai kertben lát-
ható szobor kicsinyített mása.) A
Szent Filoména-képet a templom-
ban, a képek sorában helyeztük el.

*
Az õsszel, a „Szomszédvár”

(Farkasrét) is felújított emlékmûvet
avatott. A Lejtõ út és a Hegyalja út
találkozásánál lévõ régi keresztet
lelkes hívek hozták rendbe.

*
A képviselõtestület legutóbbi

összejövetelén többek között arról
is határozatot hozott, hogy a Fõ-
pásztor javaslatát megfogadva
2005. december 31-ig  plébániai
missziót tart . Ezúton is kéri a ked-
ves Híveket, hogy akinek ötlete, ja-
vaslata van a kialakítandó program-
mal kapcsolatban, jelezze azt bár-
melyik képviselõtestületi tagnak
vagy a plébánia papságának. 

Adventi és karácsonyi progra-
mok:

Adventben minden szombaton
az esti szentmise után liturgikus
szertartás keretében zsolozsma és
elmélkedés lesz. Az elmélkedése-
ket ebben az évben Thorday Attila

a Hittudományi Akadémia teológi-
ai professzora tarja, aki egyben volt
egyházközségi elnökünk, Thorday
Lajos fia és egykori ministránsunk
is.

*
Adventben minden hétfõn,

szerdán és szombaton reggel 6 óra-
kor roráté szentmise lesz. Hétfõn-
ként a Schola énekel, a szerdai és
szombati misék népénekesek.

Az adventi szombatokon este
fél 6-tól gyóntatás lesz a templom-
ban.

*
Hernádyné Szemere Rita áldo-

zatos munkája eredményeként az
idén is két kör alakult a „Szállást
keres a Szent Család” láncból.

*
December 5-én 8-13 óra között

vásár lesz a plébánián. A vásár be-
vételét – mint az elmúlt években is
– a szegények támogatására fordít-
ja a Karitász.

*
Ne feledjük: december 5-én

színt kell vallanunk! „A magyar
nemzetért érzett erkölcsi felelõssé-
günk és elkötelezettségünk tudatá-
ban arra kérjük a magyar katolikus
hívõket és minden magyar honfitár-
sunkat, hogy a népszavazáson való
részvételével az IGEN szavazatával
legyen részese ennek a történelmi
összefogásnak és támogassa ezt az
új nemzetegyesítést.”

(részlet Magyar Püspöki Kar fel-
hívásából)

*
A gyermekekhez a Mikulás

idén december 6-án, az esti mise
után kb. ½7-kor érkezik.

*
Az Apor Vilmos Idõsek Klubja

dec. 7-én adventi klubdélutánt
tart, melynek vendége Jókai Anna
írónõ.

*
December 12-én, advent 3. va-

sárnapján szolgáltatjuk ki a betegek

szentségét. Kérjük, hogy aki szeret-
né e szentséget felvenni, iratkoz-
zon fel a sekrestyében.

*
December 18-án, szombaton

lesz a téli templomtakarítás. Min-
den segítõ kézre szükség van. A ta-
karítás 8.30-kor kezdõdik. Szere-
tettel hívunk és várunk mindenkit,
aki segíteni akar…

*
Az idén is szeretnénk meg-

ajándékozni a plébániánk terüle-
tén lévõ szociális otthonok lakóit.
Ezért kérjük, aki teheti, sütemény-
nyel  támogassa szándékunkat.
Gondoljunk a diétás betegekre is!
A süteményeket december 18-án
és 19-én  kérjük leadni a sekrestyé-
ben.

*
Az idén is lesz énekes-zenés ad-

venti áhítat.
A  Schola  december 12-én este

7 órakor, gitárosaink december 19-
án este 7 órakor, tartják az adventi
elmélkedést.

*
December 17-én este 18.30-

kor tartja soron következõ ülését a
képviselõtestület.

*
A misztériumjátékot az idén a

Schola rendezi és szeretettel vár
mindenkit dec. 24-én délután 3
órakor a templomban.

*
December 26-án, Szent Család

vasárnapján a 9 órás szentmisén
Márton atya megáldja a családokat,
majd a fél 11 órai szentmisén a ju-
biláns házaspárokat (10; 25; 50, 60
éves). Kérjük a jubiláló házaspáro-
kat, jelentkezzenek a sekrestyében.

*
Dec. 31-én, szilveszter napján,

hálát adunk az év örömeiért, bána-
taiért, sikereiért és a kudarcokért, a
vigasztalásokért, a kapott kegyel-
mekért. Igyekezzünk programjain-
kat úgy szervezni, hogy ezen a na-
pon ez legyen a legfontosabb!

Béres György

Krónika
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Ezekkel a mondatokkal fejezõ-
dik be az Feri bácsi visszaemlékezé-
se, amit négy évvel ezelõtt jubileu-
mi évkönyvünkbe írt: „Nekem na-
gyon sokat jelentettek a felsõkriszt-
inás évek, a felsõkrisztinás szülõk,
ministránsok, hittanosok, munkatár-
sak. Sokat kaptam tõletek. Köszö-
nöm.”

Már hetek óta tudtuk, hogy na-
gyon súlyos állapotban van, hosszú
évek óta küzdött a betegséggel.
Mégis nehezen akartuk elhinni,
hogy földi élete hamarosan véget
ér, hiszen annyira ide tartozott, még
akkor is, ha – de furcsa utánagon-
dolni! – már majdnem harminc éve
elkerült tõlünk. A fiatalságunkat je-
lentette, a hajdanvolt közösséget,
ami örök, szép emlékként él ben-
nünk, és aminek Feri bácsi nemcsak
része, hanem értõ, igaz szívû veze-
tõje és támasza volt.

Greksa Ferenc atya 1928. októ-
ber 20-án született Kalocsán, 1953-
ban szentelték pappá Esztergom-
ban. Mohorán, Endrefalván, Buda-
örsön, majd a budapesti Szent Csa-
lád plébánián és a Várban volt káp-
lán, míg 1964 novemberében
megkapta kápláni kinevezését plé-
bániánkra. Mint fiatalabbik káplán,
természetesen õ foglalkozott a gye-
rekekkel és az ifjúsággal. A hittan-
órákról el nem maradtunk volna,
hiszen a bibliai történetek mellett a
rosszcsont Madár Bandi történeté-
vel is megismerkedhettünk, juta-
lom-szentképekért versenghettünk.
A téli hónapokban, amikor a temp-
lomban dermesztõ hideg volt, a
sekrestyében szorongtunk.

Õ tartotta a 9 órai diákmiséket
is, ahol korát megelõzõen alkalmaz-
ta a gyerekeket is bevonó prédiká-
ciót és az evangéliumi jelenetek
megelevenítését. 

Ezekre az évekre esik a gitáros
zene, a beat-mise megjelenése
templomokban. Feri bácsi elszán-

tan kiállt együttesünk mellett, a va-
sárnap esti 6 órás misék látogatott
ifjúsági misévé váltak.

Gondja volt a ministránsokra is,
törõdött kicsikkel-nagyokkal. Mivel
ez volt az egyetlen legális lehetõség
a fiatalok összefogására, virágzott a
ministráns élet, amiben – a kirándu-
lásokon, Mikulás-esteken – a lá-
nyok énekkaros, felolvasó címen
már részt vehettek.

Greksa atya szikár,
zárkózott embernek
látszott, de felnõttel,
gyerekkel egyaránt
megtalálta a hangot.
Szerették, becsülték
õt. Õ is szeretett itt
lenni, tizenkét évet töl-
tött nálunk. 1976-ban
a Belvárosi Szt. Mi-
hály-templom lett,
majd 1984-tõl a Ró-
kus-kápolna plébánosa
volt. Megromlott
egészsége és meggyön-
gült hallása miatt
1997-ben nyugdíjba
vonult, utána, amíg
bírta, a Hermina úti
kápolnában volt kisegí-
tõ lelkész. Aranymisé-
jére tavaly még vissza-
tért hozzánk.

Végezetül enged-
tessék meg pár személyes emlék.
Az elsõ még 1969-re nyúlik vissza.
Ekkor történt, hogy – végig titokban
tartva a készületet – elõször olvas-
tak föl lányok a diákmisén igazi, gal-
léros ministráns ruhában. Nagy volt
a meglepetés és mi, hárman, hato-
dikos lányok, nagyon büszkék és
boldogak voltunk. Mise után pedig
az atya meghívott bennünket egy-
egy pohár málnaszörpre, megün-
neplendõ a nagy eseményt. Még
most is emlékszem arra a megilletõ-
döttségre, ahogyan ott ültünk ven-
dégként.

Mint ahogy nem felejtem el azt
sem, ahogy nem sokkal késõbb re-
formátus édesanyámat látogatta be-
tegsége idején és halálát követõen
is mindig gondja volt rám. Aztán,
ahogy elkerült innen, kapcsolatunk
is megszakadt.

A következõ emlék már sokkal
késõbbrõl, a 90-es évek elejérõl va-
ló. A Rákóczi úton futottunk össze,
nagyon megörült nekem, megölelt:

„Hallom, hitoktató lettél. Büszke va-
gyok rád! Mégiscsak én indította-
lak!” 

Igen, atya. Példájával, tanításá-
val sokunkat indított el hívõ, igaz
emberi életre. Megfordul a címbeli
idézet: Sokat kaptunk Atyától. Kö-
szönjük.

Lukách Krisztina

Greksa Ferenc atya temetése
2004. december 9-én, csütörtö-
kön, 16 órakor lesz az
Angolkisasszonyok Váci utcai
Szent Mihály – templomában.

Sokat kaptam tõletek. Köszönöm
– Greksa Ferenc atya halálára –



Scholánk a nyári, felvidéki zarándoklaton meghívást
kapott a „Harmonia Sacra Danubia egyházzenei és
egyházmûvészeti fesztivál” utolsó napi kórustalálkozó-
jára Révkomáromba október 30-ra. Egyik ottani ven-
déglátónk igazította helyre a település neve körül ben-
nünk élõ tévedést: a települést a más Komáromoktól
(pl. Homokkomáromtól) való megkülönböztetésül hív-
ják Révkomáromnak, minthogy a dunai révnél fekszik,
s melynek északi és déli részét csak 1920 óta választja
el egymástól a trianoni határ.

Kihasználva az üres délelõttöt, ellátogattunk a Dél-
Komáromban fekvõ Monostori Erõdbe, melyet 1849-
ben Klapka György kezdett építtetni kiegészítve a Rév-
komárom körüli vádmûvek sorát. A hatalmas méretû,
200.000 katonát befogadni képes erõdben száz méte-
reket tettünk meg a kettõs földsánc mélyén húzódó fo-
lyosókon. A félhomályban lenyûgözve szemléltük a
francia mérnökök által megálmodott méreteket, a pre-
cíz tervezést. Az élet különös fintora, hogy az erõd vé-
gül sosem volt kitéve harcnak. A legnagyobb pusztítást

a második világháború végén betelepedõ szovjet csa-
patok okozták, akik 40 éven át fegyverraktárnak hasz-
nálták.

Déltájban átkelve a Dunán Észak-Komáromba talál-
koztunk meghívóinkkal, Stubendek Istvánnal és testvé-
rével, Lászlóval, akik a Magyar Kultúra Házának pince
éttermében finom ebéddel leptek meg minket. Az ét-
kezést nagyon hangulatossá tette az asztalokon égõ
gyertyák egyedüli fénye, s ez a félhomály mintegy visz-
szaidézte a délelõtti erõdbeli élményeket: lám, Révko-
márom északi és déli része mennyire összetartozik.

A kórustalálkozóra Komárom, Gyõr, Tata, Csáb és
Budapest településekrõl összesen 7 kórus jött el. Kora
délután „egyenruháinkban” felálltunk a gyönyörûen re-
novált Klapka téren a szobor körül fél karéjban és egy
fúvószenekar társaságában adtunk térzenét, illetve tér-
éneklést.

Eztán következett az igazi helyszín, a Szent András
templom, ahol az esti szentmisére készültünk. A temp-
lomnak az az egyik építészeti érdekessége, hogy belül
körben beszögellések találhatók, melyekbe jó 10-15
méter magasságban erkélyeket építettek. Minden egyes
kórus kapott egy külön erkélyt, tehát a templom külön-
bözõ pontjain elszórtan elhelyezkedve énekeltünk hol
felváltva, hol együtt, próbára téve a karnagyok össz-
hangteremtõ képességét. A helyszíni próbán sokkoló
érzés volt lenézni az erkélyekrõl: vonzott, szívott a
mélység, mintha csak az emberi élet esendõségét akar-
ta volna kifejezni.

A szentmisén – már edzettebben felállva – teljesen
át tudtuk adni magunkat a zenélés, éneklés örömének.
Márton atya a helyi atyával koncelebrált, aki a szentbe-
szédben kiemelte Jézus hûséges követését, mint hívõ
életünk fundamentumát. A mai hívõ is az imádság és
áldozat révén válik képessé arra, hogy befogadja Isten
Lelkét, aki egyre jobban átalakítja õt, ráhangolva a Te-
remtõ szeretetvilágára. A közös éneklés megerõsített
minket abban is, hogy mi magyarok bárhol a világban
összetartozunk. Az összetartozás és összefogás szép zá-
róakkordjaként az egyesített kórus énekelt három mû-
vet a szentmise után a szentélyben egy-egy karvezetõ
vezényletével.

A vendéglátók figyelmes szeretete még megajándé-
kozott minket egy közös vacsorával, melyen Stubendek
László emlékoklevelet adott át a résztvevõknek. Szí-
vünkben a találkozás felemelõ élményével, a magyarok
összefogásának erejével és hitet sugárzó példájával tér-
tünk haza. Köszönjük a Gondviselõ Istennek, a
Stubendek testvérpárnak, az atyáknak, valamint a kó-
rusoknak.

Bartal Péter

2004. ADVENT4

A klapka szobor tövében, még a nyári zarándoklaton

Schola vendégszereplés Révkomáromban
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Meghatódva, ugyanakkor nagy
örömmel olvastam a Felsõkrisztina
2004. Veni Sancte-i számában a be-
számolókat a Schola felvidéki útjá-
ról.

Köszönöm az utalást a 2003. évi
délvidéki, vajdasági zarándoklatra.
Bennem ugyanolyan elevenen él-
nek az énekkarral együtt eltöltött
gyönyörû napok. Szó van a beszá-
molók között Esztergom páratlan
látványáról is, ezt én is alátámasz-
tom. Amikor szeptember 10-én fe-
leségemmel egynapos felvidéki
utunkra indultunk és Esztergom és
Párkány között a gyönyörûen újjáé-
pített Mária Valéria hídról gyönyör-
ködtünk a táj szépségében, Pár-
kánynál csak rápillantottak személyi

igazolványainkra és már folytathat-
tuk is utunkat. 

Párkányt elhagyva autóbuszon
észak felé kb. húsz kilométerre van
Bény. Itt van a premontrei apátság.
A románkori Magyarok Nagyasszo-
nya templomát eredeti, XIII. szá-
zadbeli formájában állították hely-
re. Szép márványtábla hirdeti: „Itt
élned-halnod kell 996-1996”. A
templom udvarán álló 12 apostolról
elnevezett rotunda a XII. században
épült.

Utunkat folytatva kb. tíz kilomé-
terrel északabbra van Zseliz. Na-
gyon szép a Szent Jakab-templom,
amelyet a második világháború alatt
találat ért, de megmaradt gótikus
részét freskóival együtt restaurálták.
A második világháború után az el-
múlt évben tartottak itt szentelést
elsõ ízben. Zselizen élt 1818-24 kö-
zött a híres osztrák zeneszerzõ,
Franz Schubert az Esterházy kas-
télyban.

Utunk egyik legszebb élménye a
garamszentbenedeki apátság volt,
amelynek pompás, kéttornyú temp-
loma látványosan emelkedik a tele-
pülés fölé. Itt a bencések kolostorát
1075-ben alapította I. Géza király,
birtokokat, bányákat is adományoz-
va a szerzeteseknek.

Maga a templom 1346 és 1375
között épült, 1435 óta mûködik tel-
jes egészében. A történelem folya-
mán a templom és a kolostor több-
ször is leégett. A kéttornyú csarnok-
templom a korai gót stílus egyik leg-
szebb középkori emléke. Fõkapuja
a jáki kápolnáéhoz hasonlít. A
garamszentbenedeki templomnak
gyönyörû szárnyasoltára is van. A
fõhajó alatt található a Koháry csa-
lád sírboltja. A templom északi mel-
lékhajója oltárán Szûz Mária, Szent
Benedek és Szent Skolasztika szob-
rai láthatók. A templom falfestmé-
nyei a Szent György-legendát örökí-
tik meg.

Garamszentbenedek legjobban
Esztergom felõl közelíthetõ meg a
Párkány- Zseliz - Léva útvonalon.
Ma a kolostorban szlovák szalézi
szerzetesek élnek.

Engedjék meg a kedves hívek,
hogy egy református templomot is
megemlítsek. Ez Léva városától
nyugatra van kb. nyolc kilométerre,
Nagykálna községben. A templo-
mot 1888. november 11-én szen-
telték fel, és 1944. december 24-én
légitámadás következtében elpusz-
tult, csak a falai maradtak meg. Itt
istentiszteletet nem is lehetett tarta-
ni. A csehszlovák hatóságok a fala-
kat is le akarták bontani, de a lel-
kész és a hívek nem engedték.
1999 óta fiatal lelkész házaspár,
Szathmáry Zsuzsanna és Tóth Zol-
tán szolgálnak itt, és a hívek elhatá-
rozták, hogy a templomot újjáépí-
tik. Megmozdult az anyaország és a
külföld is. A felszentelés 115. évfor-
dulóján, 2003. november 11-én
kezdõdött meg a templom befedé-
se új tetõvel és az elpusztulás évfor-
dulóján 2003. december 24-én volt
az elsõ hálaadó istentisztelet
mínusz 10 fokos hidegben. A temp-
lom tovább épül, mire e sorok meg-
jelennek, már helyén lesz a torony-
sisak is. Reméljük, néhány éven be-
lül sor kerül a templom felszentelé-
sére. 

Befejezésül egy kedves mozza-
natról nem szeretnék elfeledkezni.
Az énekkar augusztus 18-án indult
felvidéki útjára. Már úton, de még a
Böszörményi úton megállt az autó-
busza a várva a zöld jelzést. Felesé-
gemmel együtt éppen a villamos-
megállóban álltunk, amikor az
énekkar tagjai elkezdtek integetni
felénk. Mi is észrevettük õket, így
kívántunk nekik jó utat!

Isten gazdagító áldása kísérje az
énekkar további szolgálatait!

Isten áldja meg Teodóz atyát!
Kolosváry Bálint 

„Adjatok hálát az Istennek” (106. zsoltár: 1) 
Felvidéki beszámoló

Magyar címer a Mária Valéria hídon
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A templomot a Schola felvidéki
zarándokútján látogattuk meg, szí-
ves kalauzunk Orosch János nagy-
szombati segédpüspök úr volt.

A templom történetének ismer-
tetéséhez elõször egy kis kortörté-
neti összefoglaló: A XVII. század
eleje az ellenreformáció ideje Ma-
gyarországon. A rekatolizációs fo-
lyamat fõleg II. Ferdinánd (1619-
1637) idején volt igen eredményes,
ami elsõsorban Pázmány Péter esz-
tergomi érsek munkájának volt kö-
szönhetõ, akinek a protestánsokkal
vitázó könyvei nagy hatást gyakorol-
tak a hívekre. Pázmány a jezsuiták
módszerét alkalmazta: elõször a fõ-
urakat gyõzte meg a rekatolizálás-
ról, hogy tekintélyük és befolyásuk
hatására a szegényebb emberek is
áttérjenek.

A jezsuiták új intézet felállítását
tervezték Nagyszombatban, s nem
véletlenül épp itt, mert ez a bátor
város a XVI. és a XVII. század kato-
likus törekvéseinek megvalósítója
volt. Forgách püspök közrejárt a ki-
rálynál, hogy a jezsuita rend meg-
kaphassa a nagyszombati Keresztelõ
Szent Jánosról nevezett monostort

és templomot, amely eredetileg a
dominikánusok tulajdona volt, s
melyben akkor az oda menekült fe-
hér apácák laktak. 1616 nyarának
folyamán a jezsuiták nagy ünnepsé-
gek közepette átvették a templomot
a monostorral együtt. A középkori
eredetû, erõsen megrongálódott
templomot teljesen átépítették.

A barokk egyházi építészet elsõ
jelentõs hazai emléke a nagyszom-
bati jezsuita templom. A Habsburg
uralkodóház bizalmát és támogatá-
sát élvezõ rend a magyar ellenrefor-
máció terjesztõjeként honosította
meg az új stílust az egyházi építé-
szetben. Templomaik alaprajza
anyatemplomuk, a római Il Gesu
mintáját redukált formában követi,
a homlokzatok többnyire kéttor-
nyosak. Az egységes külsõ és belsõ

kialakítás oka a tervek folyamatos
római ellenõrzése. 

Esterházy Miklós nádor, akinek
költségén az új templom épült,
1629-ben két olasz építõmestert,
Antonio és Pietro Spazzot hívott
meg. A templomot Lippay György
egri érsek szentelte fel 1637-ben,
annak ellenére, hogy az építkezés

ekkor még nem fejezõdött be. A
szentelésre elkészült a fõoltár, a ta-
bernákulum és a szószék, de a
templom belsõ díszítésének mun-
kálatai egészen 1700-ig folytatód-
tak.

A jezsuita rend 1773-ban történt
feloszlatása és a nagyszombati egye-
tem 1777-es Budára költözése után
a monostor kiszolgált katonák ott-
hona lett, késõbb iskolává alakítot-
ták át, a templom pedig az iskolá-
hoz tartozott.

A nagyszombati püspök székes-
egyházaként 1977 óta szolgál.

A templom 61 méter hosszú,
28,1 méter széles, belsõ magassága
20,3 méter. Homlokzata vízszinte-
sen három részre tagolt. Az alsó
szintet oszlopok és félköríves abla-
kok osztják meg. Az oszloppárok
szegélyezte kapu fölött ülõ angyalok
tartják az Esterházy-család címerét.

A homlokzat középsõ részét két
felirat fogja közre: az egyiken Ke-
resztelõ Szent János nevét, a mási-
kon az építtetõ, Esterházy Miklós
gróf nevét örökítették meg.

A templom szentélyéhez két
sekrestye kapcsolódik, a hajó két ol-
dalán gazdagon díszített kápolnák
sorakoznak. A templom díszítése
két olasz mester Giovanni B. Ross és
Giacomo Tornini nevéhez fûzõdik,
de a munkákban helyi mesterek is
részt vettek. A boltíves mennyeze-
ten négy freskó Keresztelõ Szent Já-
nos életének egy-egy eseményét
mutatja be, mintegy folytatásaként
a szent fõoltáron ábrázolt élettörté-
netének.

A korszak legnagyobb szabású
magyarországi oltárát a bécsi aszta-
los, Baltasar Knilling és a nagyszom-
bati szobrász, Veit Stadler közösen
készítették 1637-1640 között. A
mélybarna architektúra és az ara-
nyozott szobrok és ornamentika
színellentétére épített hatalmas
oltár az egész templomteret lezárja,
s rajta négy emelet magasságban,

Testvértemplomunk: a nagyszombati Keresztelõ Szent János székesegyház

Közép-Európa legnagyobb faoltára
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szabadon vagy fülkékben nagyszá-
mú, különbözõ méretû, eléggé sta-
tikusan megformált faszobor sora-
kozik. A Krisztus megkeresztelését
ábrázoló, festmény köré, egy világ-
kép sokágú teljességének megjele-
nítõiként, az ótestamentum fõalak-
jai, a négy evangélista, a katolikus
egyház egyetemes szentjei, a jezsu-
ita és a magyar szentek szobrai
mind felsorakoztak.

A korai barokk stílusában készült
szószék ugyancsak Balthasar
Knilling és Veit Stadler munkája. Ko-
ronát formázó tetején fából faragott
Krisztus a kereszttel –szobor látható.
A szószék hátfala a gyermek Keresz-
telõ Jánost ábrázolja. A szószék
mellvédjét az egyházatyák szobrai
díszítik.

A kápolnák közül Xavéri Szent
Ferenc kápolnáját kell kiemelnünk,
ahol egy XVII. századi szoborcso-
portot láthatunk, valamint a Hétfáj-
dalmú Szûzanya kápolnájának ko-
rabeli oltárát.

A kórus falát az Eszterházy-
család, István, László, Ferenc, Dáni-
el és Sándor hadijelvényei díszítik.
A két kórus – külön a zenekarnak és
külön az énekeseknek - kialakításá-
val fejezõdött be a templom építése
1699-1700-ban.

A templom alatt kripta húzódik,
melynek a szentélybõl nyíló lejára-
tát márványlap fedi. Ide temették el
az Eszterházy-család négy tagját,
akik az 1652-es vezekényi csatában
estek el a törökök ellen. Késõbb a
jezsuita rend nagyszombati tagjai
találtak itt végsõ nyugalmat.

A templomot napközben zárva
tartják, miseidõben látogatható.
Utunk során örömmel láttuk, hogy
ez a templom is a Felvidék, illetve a
Csallóköz gyönyörûen rendben tar-
tott, gondosan restaurált mûemlé-
kei közé tartozik és többoldalas, szí-
nes fényképes, háromnyelvû (szlo-
vák, angol, német), ingyenesen elvi-
hetõ ismertetõt lehet ott találni.

Lukách Kriszta

A Táltos utca 16. szám alatti
Szent Kereszt templom (felszentelé-
se: 1979. szeptember) jogutódja a
Csörsz utca sarkán állt vámházban
mûködött kápolnának.

A számtalan kivitelezési hiba fel-
számolása és az igénytelen építés
miatt az átalakítás még Balinszky
Imre atya idején megkezdõdött s az
utóbbi években, Matolcsy Kálmán
templomigazgató irányításával
gyorsult fel. Ezzel párhuzamosan
fogant meg a 25 éves évforduló
méltó megünneplésének gondola-
ta.

A 2003-ban meghirdetett fõegy-
házmegyei misszióhoz kapcsolódva
megkíséreltük az európai városok-
ban honos „városi misszió”-t és a
„plébániai hetek” programját öt-
vözve – az ünnepi hét eseményeit
úgy szervezni, hogy templomunk
közösségei bemutatkozhassanak
egymásnak és a város különbözõ
pontjairól templomunkba láto-
gatóknak.

Szeptember 19-én az ünnepi
hetet megnyitó szentmise elõtt Erdõ
Péter bíboros megáldotta a kívül-
belül felújított templomot, homil-
iájában pedig Isten segítségét kérte
a missziós programhoz. Az ünnepi
áldás elõtt javasolta, emlékjelként,
egy missziós kereszt készítését az
utókor számára.

A heti program két nap a fiatalok
vallásosságának, lelki életének a
megismerésére kínált alkalmat. Az
Osztrák-Magyar Európa Iskola diák-
jai tanáraikkal a legfiatalabb nem-
zedéket képviselték. Hittanosaink-
nak Pákozdi atya, aki fiatalon kö-
zösségünk tagja volt, beszélt múltjá-
ról, hívatásáról és a jövõ reményé-
rõl. A vendég személye a tapasztal-
tabb testvérek közül is sok érdeklõ-
dõt vonzott.

Az Emmanuel Közösség tagjaival
a meghitt szentségimádásban forr-
tunk össze. Ehhez az esthez hason-
lóan az áhítat uralta a pénteki prog-

ramot, melynek témája a szenvedés
világa volt – vigasztalás a betegek-
nek. Janig atya sokunkkal megértet-
te a betegek pasztorációjának fon-
tosságát, célját.

A szentírási ismeretek bõvítése a
városi misszió körébe tartozott.
Rokay atya, a tõle megszokott ala-
possággal ismertette a fõváros leg-
különbözõbb pontjairól érkezett
testvérekkel a zsoltárok világát. Út-
ravalóul mindenki elvihette azt az
összeállítást, melybõl otthonában
felidézhette az elhangzottakat.

A családok napján, szombaton,
a kertben bográcsgulyás készítés, a
hittanteremben a gyermekekkel kö-
zös játék hozta közelebb egymás-
hoz a családokat.

A hét záró szentmiséjén, a hoz-
zánk haza-, visszatérõ Udvardy püs-
pök atya az ünneprõl, az ünneplés
céljáról elmélkedett.

A missziós hét közösségünk éle-
tében jelentõs fejlõdést hozott,
mert imádkozásban, hit ismeret bõ-
vítésében és testvérek közötti kap-
csolatteremtésben új távlatokat nyi-
tott.

Papp Géza
templomgondnok

Missziós hét a 25 éves templomban

Ave Maria
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JEGYZÕKÖNYV
a képviselõ-testületének 2004. szeptember 17-i ülésérõl

Márton atya beszámlt arról,
hogy az urnatemetõ padlója ned-
vesedik. Müller Ferenc válaszában
elmondta, hogy a nedvesedés kör-
nyékén az esõvíz elvezetõ csatorna
sérült, meg kell csináltatni. Eredhet
onnan a nedvesedés. Meg kell fi-
gyelni, hogy mikor jelentkeznek a
foltok, mennyire vannak összefüg-
gésben az idõjárással. Marosi Gab-
riella felveszi a kapcsolatot a bádo-
gossal.

Béres György megemlítette,
hogy néhány korábban tett vállalás
még nem teljesült, még nem kerül-
tek padok a templomkertbe, a be-
járat mellett sincs hirdetõtábla, és
a plébániai ismeretterjesztõ füzet
is késik. Kéri a feladatok gazdáit,
hogy karácsonyig pótolják elmara-
dásaikat. 

Márton atya elmondta, hogy a
templom falán lévõ missziós ke-
reszt elkorhadt, eltörött. Vegyük
ezt égi jelnek, és csatlakozva a bí-
boros úr felhívásához, szervez-
zünk mi is missziós alkalmat a
plébánián, aminek keretében az
új kereszt is felállítható lenne. Ez
lehet 2-3 napos vagy egy hetes is.
Errõl kérdezte a képviselõtestület
véleményét. A testület az ötletet
támogatja, többen kifejtették véle-
ményüket a megvalósítás módjá-
ról. 

Szende Ákos javasolta, hogy a
missziós alkalmat Apor Vilmos ün-
nepéhez is lehetne kötni, azonban
ez nem túl szerencsés, mert em-
léknapján, november 5-én már
nagy valószínûséggel rossz az idõ.

Horváth Lászlóné javasolta,
hogy legalább az idõpontját tûzzük
ki. A közös munka hiányzik, a szer-
vezés ismét összehozná a tagokat,
a résztvevõket. Azért is fontos az
idõpont mielõbbi meghatározása,
mert hirdetést korán el kell kezde-
ni, hogy beépüljön a köztudatba.
A missziós alkalommal kapcsolatos

teendõk lesznek decemberi gyûlé-
sünk fõbb témái.

Márton atya szavazásra bocsá-
totta a kérdést, legyen-e missziós
alkalom a plébánián. A testület
egyhangúlag támogatta az elõter-
jesztést. A kitûzött határidõ: 2005.
december 31-ig bezárólag.

Ezt követõen Márton atya elme-
sélte István kertész történetét. Egy
esküvõ alkalmával a vendégek által
hozott szeszesitalokat ellopta, ez
kiderült, és ezért Márton atya el-
küldte. Gondot jelent viszont ez-
után a kert gondozása. Ehhez ké-
ri a képviselõtestület ötleteit. Több
hozzászóló is kifejtette, hogy a plé-
bánia híveire ez ügyben nem lehet
számítani, a korábbi meghirdetett
alkalmakra is mindig ugyanaz a né-
hány ember jött el. A megoldás
egy erre szakosodott vállalkozás
megkeresése lehet, a következõ
gyûlésre többen jelezték, hogy
ajánlatokat kérnek.

Folytatódik a felnõtt hittan, az
elsõ vendég László atya lesz, aki a
nyáron Paraguayban, az indiánok
között járt. Októberben a szokásos
rend szerint lesznek a rózsafüzér
ájtatosságok.

Márton atya elmesélte, hogy ér-
tesítést kapott Berzsenyi István
atya, templomunk korábbi plébá-
nosa sírjának aktuális megújításá-
ról. Mivel rokonokat nem sikerült
fellelni, kéri az egyházközséget,
hogy exhumáltassuk, és szüleivel
együtt urnatemetõnkben helyez-
zük végsõ nyugalomra. A kérést a
képviselõtestület egyhangúlag tá-
mogatta. 

Márton atya ezután a közeljövõ
eseményeirõl beszélt. Az elhang-
zott javaslatok alapján az adventi
gyertyagyújtásokra vendég atyának
Thorday Attilát kéri fel. Idén a
pásztorjátékot a szkólások szerve-
zik. A ministrálás helyzete sokat
javult, sok ministráns van, de nem

rendszeresen járnak, ez régóta
probléma. Igaz, hogy máshol sok-
kal rosszabb a helyzet, de elége-
dettek sohasem lehetünk.

Horváth Lászlóné egy kérdésre
közölte, hogy az egyházmegyének
az idei törlesztés után (kb. 10 mil-
lió Ft.) még kb. 70 millió Ft-tal
tartozunk. 

Hauser Péter kérdezte, hogy mi
a helyzet a honlappal.

Babics Balázs válaszában el-
mondta, hogy a domain név inté-
zése folyamatban van, Kovács
Ádám elkészítette a honlapot, Seidl
Tiborral és Vajna Lászlóval közösen
véglegesítik. 2004 karácsonyáig el-
készülnek, a honlap felelõs szer-
kesztõje Kovács Ádám lesz. 

Hauser Péter felvetette, hogy az
esküvõkön alkalmazott székeket
szebbekre kellene cserélni.

A képviselõtestület a közös lel-
kigyakorlattal kapcsolatban abban
állapodott meg, hogy péntek esté-
tõl szombat estéig tartson. Helyrõl
és idõpontról Szende Ákos gyûjt
információkat, majd ezek alapján
a decemberi gyûlésen dönt a testü-
let.

Vajna László felvetette a kántor
helyettesítésének problémáját,
amihez több hozzászólás is érke-
zett. Egyelõre jobb megoldást nem
tudott senki.

A következõ ülés december 17-
én, péntek este lesz.

A képviselõtestület az ülést
imával zárta.

Müller Ferenc 
jegyzõ

Korábbi képviselõtestületi
elnökünk, Érszegi Géza  

testvérbátyja, 
Érszegi Gábor 

Rákoscsaba-újtelepi plébános
november 20-án elhunyt. 
December 6-án temetik

Rákoscsaba-Újtelepen. RIP
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Sajnos nem csak a jó hírekrõl
kell beszámolnom, ahogy azt az el-
múlt években volt szerencsém
megtenni. Kedves Testvéreink,
együttesünk (a Felsõ-krisztinavárosi
Gitáros Együttes) több komoly
gonddal is szembe kell nézzen eb-
ben az évben, amely a jövendõ
évekre komoly hatással lehet.

Az elsõ, ami elkeserített ben-
nünket, hogy a gitáros CD bevételé-
bõl befolyt összeg a nyár folyamán,
a páncélkazettával együtt eltûnt. Ezt
a „múltidejû” tõkét, az Önök segít-
ségével, a Ti segítségetekkel sikerült
összegyûjtenünk, s megalapozhatta
volna egy szerény tábor létrehozá-
sát vagy mindennapi mûködésün-
ket (plakátok, húrok, egyéb szerve-
zési költségek, stb.). Jóllehet mi is
elkövettük azt a (feltételezhetõ, ta-
lán felróható) hibát, miszerint átme-
neti zavarok miatt arra kényszerül-
tünk, hogy a páncélkazettát a sek-
restyében tároljuk egy-két hónapig.
Ez alatt el is tûnt… Nem volt túl
nagy összeg (kb. egy diplomás mini-
málbére), de nekünk igen sokat je-
lentett, és kitartott volna néhány
évig.

A második, ami talán még ennél
is fontosabb. Szeptember folyamán
az együttes úgy döntött, amennyi-
ben nem tudja megoldani, hogy a
próbákon minél többen, rendszere-
sen megjelenjenek, úgy elképzelhe-
tõ, hogy 2005. januárjától csak két-
hetente lesz „gitáros-szentmise”, és

további komoly mérlegelés tárgyává
teszi a folytatást 2005. év szeptem-
berétõl. Továbbá, a fenti okok mi-
att, az együttes nem tudja vállalni a
szolgálatot a szerda hajnali adventi
rorate-szentmiséken. Plébános
urat, azaz Márton atyát természete-
sen már minderrõl tájékoztattuk. 

Azt tudom, és szeretném ha a
Kedves Hívek, Önök is, Ti is tud-
nák, tudnátok, hogy a jelenlegi tag-
ság minden erejével azon van, hogy
az együttes tovább élhessen mint
2005. év júniusa, de van amit ért-
hetõ módon nem tudunk megolda-
ni a jelenlegi létszámmal. (Ez remé-
lem nem „hallatszódik” a szentmi-
séken. Egyelõre.) Ennek legfõbb,
már régóta ismert, érthetõ és valós
okai a munkahely, az iskola, családi
programok, egyéb különórák, isko-
lai kórus, stb. 

Kérem a Kedves Híveket, Önö-
ket, Benneteket, hogy amiben csak
lehet, támogassatok és segítsetek!

Madocsay Ákos

Nem túl jó hírek…

A Felsõ-Krisztinavárosi Gitáros
Együttes elsõ albuma, CD formá-
tumban még kapható a sekrestyé-
ben. Ára: 1.800,- Ft/db.

Gitáros Együttesünk énekeseket,
hangszereseket keres soraiba, akik
együtt szeretnének szolgálni velük a
szentmiséken.

Fontos, hogy Gitáros Együtte-
sünkhöz olyan hívek csatlakozza-

nak (fiatalok és kevésbé fiatalok),
akik szolgálatukban elkötelezettek
(mint a jelenlegi tagság!).

Fontos, hogy Gitáros Együtte-
sünkhöz olyan hívek csatlakozza-
nak (fiatalok és kevésbé fiatalok),
akik egész évben osztoznak a „hát-
tér-feladatok” megoldásában is.

Fontos, hogy Gitáros Együtte-
sünkhöz olyan hívek csatlakozza-

nak (fiatalok és kevésbé fiatalok),
akik nemcsak az évközi kemény
munkában osztoznak, hanem a
nyári táborok vidámságában is.

Fontos, hogy Gitáros Együtte-
sünkhöz olyan hívek csatlakozza-
nak (fiatalok és kevésbé fiatalok),
akik SZOLGÁLNAK.

Mindenkit várunk együtte-
sünkbe!

A Gitáros Együttes Hirdetése!

…A lapok rendszeresen jönnek,
érdeklõdéssel olvasom élénk, moz-
gékony, sok eseményt, rendezvényt
szervezõ egyházközségük életérõl a
tudósításokat. Egy kicsit irigylem is.
Hiába, a nagyvárosi lehetõségek
másak mint a falué, ahol megvan a
hagyományos lelki élet, a szokások,
de a sokkal kisebb létszám, megfe-
lelõ emberek hiánya, és a székely
ember örökös hajszoltsága miatt ki-
sebbek a lehetõségek, egyszerûbb,
kevésbé változatos az egyházi
élet…

Mi erdélyiek büszkék vagyunk
és jobban örülünk az EU-s tagság-
nak mint sok anyaországi, annak el-
lenére, hogy nekünk, kinnrekedtek-
nek még több hátrányunk lesz,
mint a belépõknek, de azt gondol-
juk, ez az egyetlen mód arra, hogy
ne válasszanak el szigorúan õrzött
határok egymástól…

Gyergyótekerõpatak, 2004. má-
jus 4.

Csedõ István plébános
(Szauer Tibor

sajtóapostolunktól)

Levél
Gyergyótekerõpatakról

Berzsenyi István, egykori plébá-
nosunk földi maradványainak

újratemetésére november 16-án
került sor urnatemetõnkben.

Berzsenyi atya 1963-tól 1979-
ben bekövetkezett haláláig ve-

zette plébániánk életét. RIP
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Halottak:
1. Kerényi Nándorné sz. Csupor Éva (82)
2. Pirovics Józsefné sz. Antal Erzsébet (97)
3. Tolnai Károlyné  Mária (90)
4. Reichart Éva (52)
5. Gaál Béla (76)
6. Sári Károlyné sz. Szabó Anna (89)
7. Kassai Sándorné sz. Mohai Irén (87)
8. Éles Lászlóné sz. Mikes Éva (82)
9. Kassai Józsefné sz. Viant Margit (81)
10. Almási Jánosné (82)
11. Bolla Jánosné sz. Mátraházi Magdolna (82)
12. Turi Magdolna sz. Meider Magdolna (51)
13. Zsoldos Zsófia (82)
14. Szüts Myra sz. Czernkovich-Dolje Myra (94)
15. Csizmadia Ferenc (80)
16. Haász Antal (81)
17. Nagy Gusztáv Sándor (72)
18. Dr. Staut Tiborné sz.Stenczer Zsuzsanna (66)
19. Kövesdi János (82)
20. Dr. Fröhlich Jenõ (89)
21. Lelenkáné sz. Kurucz Erzsébet (56)
22. Halász Pálné sz. Béres Margit (89)
23. Fischer József (91)
24. Préda Györgyné sz. Schmidt Anna (89)
25. Lelkes Tiborné sz. Kurcz Judit (75)
26. Kertai József (70)
27. Túri Jánosné sz. Városi Mária (93)
28. Tõke Antalné sz. Fekete Mária (83)
29. Honti Ferencné sz.Herendi Ilona (89)
30. Balogh László (76)
31. Kamenszki Jánosné sz. Domonkos Zsuzsanna (82)
32. Molnár Szilárdné sz. Bolcsó Katalin Éva (56)
33. Gimesi Károlyné sz. Fodor Hilda (84)
34. Dankányi Ferencné sz. Schrötter Erzsébet
35. Ferenczi Jánosné sz. Czeller Ilona Emilia (88)
36. Kardos Margit Ibolya (81)
37. Dr. Beiczer Lászlóné sz. Polán Éva (79)
38. Lõrincz Dominik (csecsemõ)
39. Zsák József (60)
40. Dr. Egyed Miklósné sz. Tóth Gabriella (80)
41. Pintér Gizella (76)
42. Pap Jánosné sz. Kovács Anna (78)
43. Dr. Németh Ferencné sz. dr. Nagy Erzsébet (76)
44. Leitner Tiborné sz. Faller Jolán (74)
45. Pálffy Árpádné sz. Pethõ Teodóra (86)
46. Szõcs Dezsõné sz. Szabady Ilona (86)
47. Tamásfalvi Pál (79)
48. özv. Juhász Jánosné sz. Sevella Erzsébet (92)
49. Dr. Jámbor Béláné sz. Tarnóczy Irén (80)
50. Virág László (88)

51. Dr. Udvari Pálné sz. Bodnár Mária (78)
52. Bartha Zoltán László (74)
53. Korponai Bertalan (85)
54. Varga Gyula (90)
55. ifj. Mihálydi Lászlóné sz. Góth Ildikó (52)
56. Sztankay Lajos (97)
57. Hartmann Ferenc Frigyes (62)
58. Dr. Szûcs Miklós (79)
59. Kishalmi Béláné sz. Tudlik Ilona (79)
60. Hunyadi Vilmosné sz. Gazda Rozália (92)
61. Reinhardt János (70)
62. Pálffy Józsefné sz. Zánthó Erzsébet (80)
63. Dr. Massány Tiborné sz. Liebhardt Matild (88)
64. Csonka Józsefné sz. Kertész Teréz (83)
65. Vladár Ferenc (65)
66. Ávár Jenõné sz. Szabó Janka (85)
67. Halász Jánosné sz. Csiza Erzsébet (74)
68. Tóth B. András (79)
69. Dr. Szentes Vídor (92)
70. Deák Ferencné sz. Kobita Ilona (68)
71. Takács Zoltán (63)
72. Medgyes Lászlóné sz. Imre Ludmilla (82)
73. Szondi József (69)
74. Szakolcai Dezsõ (91)
75. Radics Ferencné sz. Reihardt Ilona (82)
76. Merczel Ferenc (75)
77. Kósa György (81)
78. Zsák Sándorné sz. Zsatkó Mária (63)
79. Koppné sz. Jármay Judit (87)
80. özv. Sas Józsefné sz. Schmidt Ottilia (1874.)
81. Sas Erzsébet (1899.)
82. Sas József Ferenc (1901.)
83. vitéz Bankó István (87)
84. Takács Imréné sz. Ács Julianna (97)
85. Ihász Mihályné sz. Mészáros Anna (94)
86. Karsay Sándorné sz. Balogh Erzsébet (84)
87. Élõ Endréné sz. Váradi Magdolna (81)
88. Papp T. Vilmosné sz. Heyn Zsófia (70)
89. Wilhelm Ferenc (72)
90. Vojcsek Lászlóné sz. Bebök Etelka (83)
91. Müller Gyõzõ János (73)
92. Semviczki Lajos (73)

Keresztelõk

1. Hermann Arthur Fülöp (2003.)
2. Franyó Sebestyén (2004.)
3. Müller Balázs János György (2003.)
4. Fazekas Bálint (1994.)

Anyakönyv - 2004. második és harmadik negyedéve
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5. Szûcs János (1988.)
6. Bukó Adrienn (1992.)
7. Bernáth Flóra (2003.)
8. Borsodi Hanga Margit (2003.)
9. Greschik Márta Réka (2003.)
10. Szabados Orsolya (2004.)
11. Farkas Bernadett (2004.)
12. Tornyossy Kornél (2004.)
13. Winter Márton (2003.)
14. Csorba Kinga Zsófia (2000.)
15. Mikófalvy Anna (2004.)
16. Becze Dorka Anna (2003.)
17. Németh Boglárka Anna (2004.)
18. Hargitai Márton János (2004.)
19. Barsi Hanna (2003.)
20. Both Márk (2004.)
21. Schvéger Domonkos Benjámin (2003.)
22. Heltai Gergely Fábió Richárd (2003.)
23. Seidl András (2004.)
24. Lorx Aliz Mónika (2004.)

Esküvõk:

1. Szabó Dániel – Pattantyús Ábrahám Sarolta
2. Paliva Péter Zsolt – Marosfalvy Katalin
3. Bruzsa Gábor – Horváth Zsófia
4. Kárászi Viktor – Márfi Judit
5. Mireider Szabolcs – Lázár Eszter
6. Török Péter – dr. Völgyi Andrea
7. Nagy András – Viszkai Éva
8. Eglesz Márton – Sarbak Zsófia
9. Mohácsi Sándor – Andran Ágnes
10. Mattyasovszky Zsombor – Magyar Katalin
11. Madocsay Ákos Emil – Csiszér Dorottya

Abban az idõben voltam kisdiák, amikor az iskolák-
ban nem taníthattak hittant. Cserkészet helyett Úttörõ
Szövetség  volt. A felsõtagozatosok a piros nyakkendõs
úttörõk, az alsósok pedig a kéknyakkendõs kisdobosok
voltak.

Édesanyám és nagyszüleim otthon tanítottak nekünk
hittant. Egy alkalommal nagymama Árpádhází Szent
Erzsébetrõl mesélt. Nagyon megragadott engem
Erzsébet  jószíve és a rózsacsoda. Rögtön véleményt is
nyilvánítottam:

- Jó kisdobos lett volna abból a Szent  Erzsébetkébõl.
- Miért mondod ezt kislányom?-kérdezte  nagymami

megdöbbenve. Éreztem, hogy nem mer nevetni
- Azért- feleltem nagy komolyan- mert kisdobos

órán tanultuk, hogy a kisdobos ahol tud, segít.
Kalászi Mária

November 10-én, szerdán délután dr. Mitnyan
György polgármester és Lovas Pál alpolgármester jelen-
létében áldotta meg Györgydeák Márton plébános úr a
Bürök utca és Kempelen Farkas utca sarkán található
Szent Márton kegykápolna új dombormûvét.

A körnéyken élõk nagy örömére a korábban
elhanyagolt, elfeledett kis épület sorsa rendezõdni lát-
szik. Tavaly a XII. Kerületi Önkormányzat felújítatta az
épületet, az idén pedig a plébánia egy nagylelkû
adományozónak köszönhetõen vörös márványból
készült dombormûvet készíttetett hogy az ideiglenes
Szent Márton képecske helyére. A polgármester úr
ígérete szerint jövõre a kápolna mögött található kis tér
is teljesen megújul, többek között az autóbusz-megálló
végsõ helyére kerül, és rendezik az egész térséget.
Reméljük, akkor a felújított kápolna mellett ékte-
lenkedõ villanypóznának is találnak szerencsésebb
helyet. 

A délután 4-kor kezdõdõ szertartást a Schola kama-
rakórusa nyitotta meg, majd Csekõ Imre olvasta fel
Szent Márton legendáját. Mitnyan György polgármester
úr beszédét követõen áldotta meg Márton atya a dom-
bormûvet. A kórus éneke után az ünnepséget a Tamási
Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvû
Nemzetiségi Gimnázium alsós diákjai zárták, akik az
egykori sváb õslakosság szokását felevenítve, kis lampi-
onokkal vonultak az iskolából a kápolnához.

A süttõi márványból készült dombormû Szmrecsányi
Boldizsár szobrászmûvész alkotása. Szent Márton leg-
endájának legismertebb jelenetét ábrázolja, amint
római katonatisztként köpönyege felét odaadja a hideg-
ben didergõ koldusnak. A háttérben Szent Márton
szülõföldje, Sabaria, a mai Szombathely városának
sziluettje látható. 

Az ünnepség után az alsós és a gimnazista diákok
forró teával, zsíroskenyérrel és süteménnyel várták
szépszámú közönséget a közeli Tamási Áron Iskolában.

Vasdinnyey Miklós  

Márton-nap a Mártonhegyen

Elsõ találkozásom Szent Erzsébettel
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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

VIII. évfolyam, 1. szám 2004. advent, következõ lapzárta: 2004. december 26.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

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

Az új egyházi év kezdetén, Ád-
ventben a ministránsok programja hir-
telen sokkal sûrûbb lesz. A levegõben
egyre tapinthatóbb lesz az örömteli
várakozás, mindenki érzi ennek az
idõszaknak a különlegességét. A
roráté miséken és utánuk, az agapéra
összegyûlve boldogan tapasztaljuk,
hogy társaink, barátaink is vállalkoztak
erre a nemes áldozatra, a hajnali éb-
redésre. Mindenki készülõdik, sokan
sokfelé: pásztorjátékkal, kórusmûvek-
kel, vesperással, szertartások betanítá-
sával, de mindenki együtt várja az em-
berarcú Kisjézus születését. 

11-én a dékánok kézmûves napra
várják a gyerekeket. Az utolsó pillanat-
ban mégis megszületett a döntés,
hogy az adventet nem lehet lelkigya-
korlat nélkül hagyni, így a következõ,
a 18-i szombat is hamar elkelt. Dél-
után vendég atyák tartanak lelkigya-
korlatot a fiatal korosztálynak. Estére
pedig a dékánok a saját lelkigyakorla-
tukról is gondoskodtak. Adventben
zárul a szeptember óta tartó minist-
ráns verseny is. A nyertesek saját hasz-
nálatra karinget kapnak, valamint
édességet, a legszorgalmasabb minist-
ráns pedig hazaviheti a ministráns ku-
pát! Az ünnepélyes eredményhirdetés
23-án, a 6-os mise után lesz a sok
meglepetést tartogató ministráns kará-
csonnyal egybekötve. 24-én, a szoká-
sokhoz híven pásztorjáték lesz, ezúttal
a Schola rendezésében.  Éjfélkor pe-
dig szentmisét ünneplünk, amin plé-
bániánk még mindig az összes többi
budapesti plébániát megszégyenítõ
számú ministránst tud felsorakoztatni. 

Így várják a ministránsok az Isten-
gyermek születését. Reméljük, hogy
észreveszi majd igyekezetünket!

Szerdahelyi Miklós

Ministránsok adventben

Gyûjtések:

Advent 2. vasárnapján, dec. 12-én a hagyományokhoz híven egyház-
községünk szegényei számára gyûjtünk a szentmiséken. Az elõzõ vasárnap
(dec. 5-én) borítékokat teszünk ki a bejáratokhoz, amelyekbe a következõ
hétre kérjük adományaikat tenni és a perselyekben tenni.

*
Az év vége közeledtével ebben az évben is kérjük adományaikat a Fõ-

egyházmegye felé még meglévõ adóságunk törlesztésére. Ezt az összeget az
új ingatlan megvásárlásakor kaptuk, és folyamatosan törlesztjük.

Adózó és nyugdíjas csekkek a sekrestyében kaphatók, és nyugtát is tu-
dunk adni. Az adózás szempontjából érdemes még ebben az évben az ala-
pítvány javára befizetni. A befizetésekrõl igazolást adunk. A csekkre törté-
nõ befizetéskor a csekkre írjuk ra az adószámunkat is.


