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

IX. évfolyam 2-3. szám

A 2005-ös esztendõ legfon-
tosabb lelki eseménye plébáni-
ánk négynapos, városi misszi-
ója volt. Meg akartuk erõsíteni
híveinket hitükben és megszólí-
tani az érdeklõdõ, távollévõ
embertársainkat. Megköszön-
jük az elõkészítõk, a közremû-
ködõk munkáját. Tevékenysé-
günk hatását – természetesen –
nem tudjuk rögtön felmérni, ta-
pasztalni, de jele annak, hogy
érdekel, foglalkoztat bennün-
ket az Egyház, plébániánk jele-
ne és jövõje. Megjegyezzük,
hogy 2007-ben az egész fõvá-
rosra kiterjedõ katolikus misszió lesz. Ennek elõkészüle-
te már folyamatban is van. 

Az elmúlt évben 41 gyereket kereszteltünk, 20 el-
sõáldozónk volt, 15 pár kötött házasságot templo-
munkban, 90-en részesültek adventben a betegek
szentségében, és 130 testvérünket temettük el. Az el-
temetettek közül csak 34 százalék részesült a betegek
szentségében. Sajnos, évek óta ilyen alacsony ennek a
szentségnek a felvétele. Ez elsõ sorban a családtagok kö-
zömbösségével függ össze, akik nem hívnak papot kór-
házba készülõ vagy haldokló családtagjaikhoz. Újabb je-
lenség, hogy plébániánk halottait, fõleg idõseket, akik
kapcsolatban voltak egyházközségünkkel, egyszerûen
nem temettetik el egyházilag. Ez ismételten a családtag-
okra vet szomorú fényt. Urnatemetõnk 1999-es meg-
nyitása óta 288 szerzõdést kötöttünk. Ebben az eszten-
dõben 32 testvérünket helyeztük ott örök nyugalomra.

A környezõ 5 iskolában 129 gyerek vesz részt hit-
oktatáson, a plébánián mindössze 54. Egyházközsé-

A 2005. évi lelkipásztori beszámoló

A Felsõkrisztina Baráti Kör tavaszi programjai

Március 17-én, pénteken 18.30-tól 
Papp Lajos szívsebész lesz a vendégünk.

*

Március 21-én, kedden 18.30-kor 
Kránitz Mihály atya, a PPKE professzora 

XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetû encik-
likáját mutatja be.

*

Április  18-án, kedden 18.30-kor Farkas Attila atya
Jézus nyilvános mûködésének helyszíneire 
vezet el minket vetített képes elõadásával.

A nagyböjtre elbúcsúztunk az Allelujától
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günkbõl nagyon sok gyerek jár hit-
tanra katolikus iskoláinkban. A fel-
nõtt, egyetemi és középiskolás hitta-
non nagyon kevesen vannak. Égetõ
szükség lenne keresztény hitünk fel-
nõtt megismerésére, megõrzésére.
Mindenhol, mindenkor, mindenkit
továbbképeznek, de hitbeli és vallá-
si ismereteink megrekednek gyer-
mekkori szinten. 

1973 februárjában megszámol-
ták, hogy hányan járnak szentmisére
ezen a plébánián. Akkor, azon a va-
sárnap 720-an voltak 8 szentmi-
sén. Örömteli, hogy 33 évvel ké-
sõbb kb. 1800-2000 testvérünk jár
a vasárnapi 6 szentmisére.

A felnõtt hittan keretében neves
elõadók tiszteltek meg bennünket –
Székely János biblikus professzor,
Ladocsi Gáspár püspök, Jáky Teodóz
bencés atya, Osztie Zoltán plébá-
nos, a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetségének elnöke. Az Apor Vilmos
Idõsek Klubjának neves vendége
volt Kányádi Sándor költõ Erdélybõl.

A nagyböjti lelkigyakorlatot Bátor
Botond, pálos szerzetes, az adventi
elmélkedéseket pedig Burbela Ger-
gely, lengyel verbita atya tartotta. 

Áprilisban a felvidéki Komárom
katolikus iskolájának növendékei
énekeltek nálunk. Májusban a rossz
idõ ellenére is megtartottuk majáli-
sunkat, mintegy ötvenen voltak je-
len. Ugyancsak ebben a hónapban
egyházközségi zarándoklatot tartot-
tunk Lengyelországba, amit Szõcs
László káplán vezetett. Nyári tábo-
rok, zenei együttlétek színesítették
énekkarunk, gitárosaink, cserkésze-
ink, ministránsaink nyári program-
ját.

Ami az anyagi ügyeket illeti: a
kedves testvérek 5 millió forintot
dobtak be perselyeinkbe. Az egy-
házközségi hozzájárulás (egyházi
adó) 12 millió forintot tett ki, ami
több, mint egy évvel korábban. Kb.
1400 adófizetõ van a plébánia terü-
letén.

Az elmúlt évben sok rendkívüli
gyûjtés volt. A szökõár áldozatainak

2.415.000 forint, a katolikus isko-
láknak 500.000, a Szentföldnek
210.000, az árvíz áldozatainak
760.000, a péterfillérre 160.000,
székelyföldi árvíz áldozatainak
1.300.000, a misszióra 300.000, a
Karitász céljaira 280.000 forint gyûlt
össze. Összesen hatmillió forint.
Isten fizesse meg ezeket a nagylel-
kû adományokat.

Az elmúlt esztendõben 10 millió
forintot adtunk vissza az egyházme-
gyének ingatlan adósságunk fejé-
ben. Urnatemetõnk bevétele 7 mil-
lió forinttal járult hozzá adósságunk
törlesztéséhez. Központi hozzájáru-
lásunk az egyházmegye életéhez
1.780.000 forint volt. A biztosítások
250.000 forintba kerültek. Urnate-
metõnk bevételébõl 450.000 forin-
tot kapott a fõegyházmegye a leg-
újabb rendelkezés szerint. 

Nagyobb kiadásaink: a papság,
és az alkalmazottak fizetése (kántor,
sekrestyés, takarító, házvezetõnõ):
4,5 millió forint. Közüzemi kiadása-
ink közül kiemelkedik a gázszámla,
630.000 és a villanyszámla,
460.000 forint.

Az elmúlt évben átépítettük a te-
lefonhálózatot, kicseréltük a plébá-
nosi és a kápláni lakás ablakait.
Zászlóink méltó helyre kerültek, a
Szûz Mária-kápolnát szebbé tettük.
Missziós keresztet állítottunk a fõbe-
járat mellett.

Ennek az esztendõnek jeles
eseménye lesz az új képviselõtes-
tület és elnökének megválasztása.
Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy
jelöljenek majd alkalmas személye-
ket a képviselõtestületbe.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik bármilyen módon segítet-
ték egyházközösségünk életét. Külö-
nösen kiemelnénk most gitáros
együttesünket, amely 15 éve szolgál
templomunkban, az énekkar liturgi-
kus szolgálatát, valamint karitász kö-
zösségünk munkáját.

Továbbra is kérjük a Kedves Test-
vérek támogatását. 

Márton atya

„Mivel a mai világ számos megpró-
báltatás elé állítja a hitet, így a felülete-
sen imádkozók nemcsak középszerû
keresztények, hanem ‘veszélyeztetett
keresztények’ is. Az a veszély leselke-
dik rájuk, hogy hitük fokozatosan el-
sorvad, s végül még ‘pótszerek’ csábí-
tásának is engednek, elfogadva az al-
ternatív vallások kínálatát, engedé-
kenynek bizonyulva a babonaság bi-
zarr formáival szemben.”

(II. János Pál pápa)

A Szentimrevárosi Plébánia hírle-
velében olvastam az alábbi imát,
amellyel kapcsolódni kívánnak a püs-
pöki kar által meghirdetet imaévhez.
Úgy gondoltam, jól illeszkedik a kar
által kiadott imához. A hét minden
napján más és más imaszándékkal
mondható a következõ ima: Iste-
nünk, hozzád fordulunk imádsá-
gunkkal, mert Te vagy a szeretet.
Eléd hozzuk most nemzetünk sor-
sát: örömeinket és gondjainkat egy-
aránt. Nálad keressük a békét, ame-
lyet a világ nem adhat meg és a bol-
dogságot, amelynek egyedül Te
vagy a forrása. Ma azért imádko-
zunk, hogy legyen (A, hitbõl fakadó
szeretet; B, bizalom és remény; C,
szabadság a jóra; D, család-közösség;
E, az élet tisztelete, F, felelõs nevelés;
G, a munka becsülete; H, hiteles egy-
ház).

Nemzetünkért és nemzetünk ne-
vében felemeljük a szívünket, hogy
a Te közelségedben megtisztuljanak
gondolataink, értelmünk és akara-
tunk. Vezess minket az örökkévaló-
ság útján, napról napra közelebb
ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél
számunkra! Áldd meg és õrizd meg
népünket, hogy általunk és közöt-
tünk felépülhessen a Te országod!
Ámen.

*
Plébániánk hívei a hagyományok-

hoz híven igyekeztek lelkiekben fel-
készülten, méltón megünnepelni az
Úr születését. Köszönet Hernádyné

Krónika
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Szemere Ritának a „Szállást keres a
Szent Család” szervezéséért, a minist-
ránsoknak és Csekõ Imrének a miszté-
riumjátékért, a Scholának és a Gitáros
Együttesnek a hagyományos adventi
áhítatokért és mindazoknak, akik bár-
miben segítették a közösséget kará-
csony megünneplésében. Jó kezde-
ményezés volt a Schola részérõl a ka-
rácsonyi közös éneklés. Reméljük,
lesz folytatása.

*
Az elõzõ évekhez képest az idén

többen vettek rész az ökumenikus
imahéten templomunkban. Köszön-
jük Sapszon Ferencné Homonnay
Mártinak az áhítat megszervezését, az
Oltáregylet tagjainak pedig az ima
utáni agapét, ahol lehetõségünk volt a
közös beszélgetésre.

*
Az elmúlt idõszak eseménye volt

még a a Polgármesteri Hivatalban
megrendezett rajzkiállítás, valamint a
Képviselõtestület idei elsõ ülése.
Ezekrõl külön is beszámolunk.

*
Az elkövetkezõ idõszak esemé-

nyei
március 17-én Papp Lajos szívse-

bész professzor úr látogat el hozzánk
és tart elõadást 18.30-kor.

Március 21-én 18.30-kor Kránitz
Mihály XVI. Benedek pápa encikliká-
járól tart elõadást a felnõtt hittan ke-
retében, a Felsõkrisztina Kör szervezé-
sében.

Március 24-én, pénteken, 17.15-
kor a hittanos gyerekek vezetésével
végezzük a keresztutat.

Március utolsó hetétõl a nyári idõ-
számítás szerint a vasárnap esti szent-
misék este 6 és 7 órakor kezdõdnek,
ez utóbbi lesz a gitáros szentmise.

Április 2-án este 8 órakor gitárosa-
ink nagyböjti áhítata lesz a templom-
ban.

Április 8-án, szombaton, az elsõál-
dozásra készülõ családok közös za-
rándoklaton vesznek részt
Máriabesnyõn.

Nagyböjtben minden szomba-
ton este 18.30-kor külön gyóntatás

lesz.
A nagyböjti péntekeken este ¼ 6-

kor keresztúti ájtatosságot tartunk.
Nagypénteken a keresztút délután 3
órakor kezdõdik.

A nagyhéten a hagyományoknak
megfelelõen hétfõn, kedden és szer-
dán lelkigyakorlat lesz a templom-
ban, amelyet Sánta János váci egyház-
megyés pap fog tartani, mindhárom
nap 6 órai kezdettel.

A szent három napon a szertartá-
sok kezdete: csütörtökön este 6 óra,
pénteken este 6 óra; szombaton este
7 óra.

Szombaton a szentsír reggel 7 órá-
tól este 18.30-ig látogatható.

*
Évek óta vendégünk a nagyhéten és a
húsvéti ünnepen Anthony Stark atya,
aki ebben az évben ünnepli pappá
szentelésének 50. évfordulóját. Az
évek során nem csak a Szerdahelyi
családdal való barátsága, de plébáni-
ák közösségével való kapcsolata is
erõsödött. Ezért is megtisztelõ, hogy
május 28-én nálunk tartja aranymisé-
jét.

*
Plébániánk egyik legaktívabb kö-

zössége a Schola. Érdemeit talán nem
is kell ecsetelnem. Most õk kérnek se-
gítséget és erõsítést. Elsõsorban a férfi
szólamokba várnak új tagokat. A pró-
bák péntekenként este 7-9 óra között
vannak.

*
A 2005. év zárszámadása során

örömmel tapasztaltuk, hogy sokan tá-

mogatják a plébániát egyházközségi
hozzájárulással (régi nevén egyházi
adóval). Ezúton is köszönjük „adósze-
dõinknek” lelkes, precíz munkájukat.
Buzdítjuk a híveket, hogy akik még
nem élnek a támogatásnak ezzel a
formájával, kapcsolódjanak be, hi-
szen a feladat sok és csak magunkra
számíthatunk. (Az befizetendõ összeg
általában az éves jövedelem 1 száza-
léka.)

*
Jelenits István hallható a sulivon-

alban
Jelenits István piarista tanár hallha-

tó február 8-tól a sulivonalban. A pia-
rista szerzetes szavait a Magyar Katoli-
kus Rádióban rögzítették.

Kérjük olvasóinkat, éljenek ezzel
az újszerû adományozási móddal.
Legyenek apostolai az új kezdemé-
nyezésnek, hogy katolikus iskoláink
dolgozói és diákjai érezhessék, a
nehéz idõkben nem hagyjuk õket
magukra, nem feledkezünk el róluk,
mert az ország hívõ lakossága ma-
gáénak érzi, és minden eszközzel
segíti intézményeink fennmaradá-
sát.

Sulivonal telefonszám: 
06 81 31 32 33

„Jézus Krisztus, szent kereszteden
kiontott Véred által mentsd meg Édes-
anyád országát, Magyarországot!”

(Rózsafüzér a magyar nemzet meg-
mentéséért – Rózsfüzér imakönyv)

Béres György

Schola új generáció
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Két héttel ezelõtt a Mária Rá-
dió templomunkból közvetítette
a vasárnapi kilenc órai szentmisét
és a hétköznapi esti miséket.
Nem elõzte meg különösebb
szervezés, csupán egy vasárnapi
hirdetés, a kilencesen egy bemu-
tatkozás, azt se tudtuk, mire szá-
mítsunk.

Úgy nézett ki a templom, mint
valami stúdió, csupa mikrofon és
kábel, nem sok otthon hangulata
maradt. És mégis megteremtõdött
a csoda! Érezni lehetett, hogy
mindenki együtt izgul, hogy ne-
künk sikerüljön, szép legyen,
hogy ez most mindannyiunk fel-
adata, nem egy pap szerepel vagy
küzd ott egyedül, akit drukkerek
vagy közömbösök hada figyel,
hogy aztán majd jól megbeszél-
jék, milyen is volt. Már az, hogy
pontosan jöttek - mert az olyan
szomorú látvány, amikor 9-kor
még annyi pad üres - hogy együtt

mozdultunk, mondtuk, énekel-
tük, amit kellett, egybeforrasztott
mindenkit. És természetes, hogy
ez az erõ kölcsönösen hatott, hi-
szen a pap és a hívõ közösség
csak együtt tudja igazi ünneppé
tenni a szentmisét.

Utána meg az öröm, mindenki
úgy érezte és érezhette is, hogy õ
is részese volt ennek és már
együtt tudtunk örülni. Jó lenne
egyszer rádió nélkül is megpró-
bálni!

Ugyanez érzõdött a hétköznap
esti miséken is, amelyeken az
egész hét folyamán lényegesen
többen vettek részt a megszokott-
nál. A plébánia mindegyik közös-
sége feladatot vállalt és megmu-
tathatta magát; az énekkar, a gitá-
rosok, a felolvasók, a ministrán-
sok. Az õ szolgálatuk ugyan nem
látszott a rádióban, de még a kö-

högést is visszafojtva végezték
azt.

Akik pedig a hívek közül nem
tudtak eljönni, ha tehették, ott-
hon hallgatták a közvetítést a „mi
templomunkból”, együtt élve az-
zal.

Szép és eredményes volt õs-
szel a missziós napok sorozata,
mégis ez az egy hét, egy megfog-
ható és érezhetõ cél és feladat,
amibe tevékenyen be lehetett
kapcsolódni, talán még inkább
megteremtette az egységet és for-
málta a közösséget.

„Hullongó tollak voltunk egye-
dül, szárnyak lettünk egymással.”
Mégpedig ég felé vivõ szárnyak.
Nemcsak azoknak, akik hallgat-
ták, szerte a városban és az inter-
neten, hanem elsõsorban ma-
gunknak. Nem kellene újra szár-
nyaszegetteknek lennünk….

Lukách Krisztina

Egy rádiós hét

Rövidesen látható lesz a temp-
lomban egy nagy zöld karton, rajta
Jézus és körülötte sok kis bárányka.
Ezen a jelképes mezõn futkározó
báránykáink az idei elsõáldozók,
igen szép számban, harmincegyen.
Az elmúlt évek olykor húsz fõt sem
elérõ – szinte csak a plébániai hit-
tanra épülõ – létszámai után örven-
detes ez a népes csoport, különö-
sen, ha azt nézzük, hogy a gyerekek
fele az iskolai hittanosok közül ke-
rül ki. Végre eltelt úgy három év,
hogy a hozzánk tartozó iskolákban
nem volt változás a hitoktatók sze-
mélyében. Ennek a következetes,
kitartó munkának a gyümölcse érik
most be, és remélhetõleg, majd fo-
lyamatosan a késõbbi években is. 

Minden kisbárányon egy-egy
gyermek neve olvasható. Nagyon
szeretnénk, ha mindegyik, elsõál-
dozásra készülõ hittanos kaphatna
a templomba járók közül egy-egy

„védõangyalt”, aki imádságával kí-
séri õt és családját a felkészülésben
a Jézussal való találkozásra. Elsõsor-
ban az idõsebbekre gondoltunk, de
természetesen bárki részvételét
örömmel fogadjuk. Nem titkos ak-
ciót szervezünk, szeretettel hívjuk
és várjuk az imádkozókat az elsõál-
dozásra is, és majd igyekszünk le-
hetõséget teremteni arra is, hogy
megismerkedhessenek pártfogolt-
jukkal és családjával. Ezzel is erõsít-
ve a közösséget és kérve a lelki hát-
tér biztosítását ahhoz, hogy hitokta-
tásunk ne csak a tananyag átadása,
hanem a jézusi életbe való beveze-
tés lehessen.

Nem baj, ha valamelyik gyerme-
kért, családjáért többen is imádkoz-
nak, de hogy senki ki ne maradjon,
a részleteket László atyával lehet
megbeszélni.

LK

Imádkozzunk elsõáldozóinkért!

Februártól – elsõpénteken-
ként – egész éven át tartó en-
gesztelõ szentségimádás kezdõ-
dött templomunkban. Az esti
szentmise után ½ 8-ig térdelhe-
tünk csöndes imádságra az Ol-
táriszentség elé. Elsõ alkalom-
mal a hideg , sötét, téli estén is
szép számmal maradtak ott a
hívek, – papjaink részvételével
- hogy így kapcsolódjunk be a
meghirdetett nemzeti imaév
szándékaiba, könyörgéseibe. 

Buzdítunk mindenkit, ha te-
heti, akár csak egy kis idõre is
betérve, a szentségimádásban
vigye Jézus elé az ország és a
maga kéréseit, gondjait.

Engesztelõ 
szentségimádás 
templomunkban
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Hangulatos ünnepség keretében
nyitottunk meg január 17-én az ön-
kormányzat emeleti galériájában
egy különleges gyermekrajz kiállí-
tást.

Az elmúlt évben megtartott plé-
bániai missziós napok egyik prog-
ramja volt az a rajzpályázat, ame-
lyet a kerületi általános iskolák ta-
nulói közt hirdettünk meg, „SZENT
MÁRTON PÜSPÖK ÉLETE CÍM-
MEL”. Miért éppen Õ? Igaz, hogy a
Tours-i Szent Márton a franciák

egyik legkiemelkedõbb védõszent-
je, de mi, magyarok is kicsit sajá-
tunknak érezzük, hiszen itt született
a valamikori Pannóniában, Sabaria
környékén 316 körül. Életérõl, cse-
lekedeteirõl számtalan történet is-
mert, nevét számos település neve
õrzi országszerte. Így kerületünk,
egyik legszebb részét
Mártonhegynek hívják, de van
Mártonhegyi út és Mártonfa,

Mártonlak és Mártonvölgy utca, és
itt áll az a kis mûemlék jellegû ká-
polna, amit az 1800-as évek vége
felé állítottak a püspököt tisztelõ
szõlõsgazdák.

A pályázatra 71 rajz érkezett be,
egyik szebb, mint a másik. Nagyon
megörültünk annak az ajánlatnak,
hogy kiállíthatjuk a képeket az Ön-
kormányzat épületében is. A meg-
nyitón szépszámú közönség elõtt
Mitnyan György polgármester
mondott beszédet, kiemelve a Plé-
bánia és a Hivatal évek óta tartó jó
együttmûködését, majd
Györgydeák Márton plébános  me-
sélt arról, hogy neve révén õ ho-
gyan is kötõdik Szent Mártonhoz. A
Schola legfiatalabb énekesei és a
Németvölgyi Általános Iskola tanu-
lói hangulatos mûsorral tették még
szebbé a kis ünnepséget. Várallyay
Benedek, Borosnyai Virág és
Dauner Eszter szólójukkal színesí-
tették a programot.

Pongrácz Judit

Szent Márton és kerületünk

Tavaly szeptemberi számunkban e cím alatt segítsé-
get kértünk a lap tördeléséhez. Ketten is jelentkeztek.
Közben azonban úgy alakult, hogy eddigi munkatár-
sunk, Babics Balázs továbbra is vállalni tudja a felada-
tot, a nyomdával tartja a kapcsolatot, és fuvarozza a la-
pot. Köszönet a két jelentkezõnek, de egyelõre megy a
szekér – ha néha döcögve is – a régi kerékvágásban.

A döcögésnek nem Balázs az oka, hanem szerkesz-
tõségünk egésze kicsit elbizonytalanodott az utóbbi
idõben. Kevés az életjel, kevés a beszerkeszthetõ írás,
így az általában január elsõ felében megjelenõ
„böjtelõ” számunk idén el is maradt. A kilencedik évfo-
lyamában járó Felsõkrisztina történetében ilyen eset
eddig egyszer fordult elõ, 2000-ben, amikor a Te
Deum-i számunkkal maradtunk adósak. Akkor azon-
ban mentségünk volt: plébániánk jubileumi emlék-
könyvén dolgoztunk, amely igencsak lekötötte a szer-
kesztõket.

Lehet, hogy az évi hat megjelenés sok, az adventi és
a böjtelõi számok között túl kevés az idõ, és ezért a jö-
võben esetleg csak ötször jelenünk meg. Idén ez már
igen valószínû.

Ha azonban olyan mennyiségben érkeznek hoz-
zánk a jövõben közösségünk életérõl beszámolók, ta-
núságtételek, okos ismeretterjesztõ anyagok, hogy a hat
megjelenés is kevés lenne, mi lennénk a legboldogab-
bak.

Hajrá Magyarország, hajrá Felsõkrisztina! 

Szolgálati közlemény

„Kérünk Téged, hallgass meg minket!”
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A budai plébániák képviselõtestü-
leti küldötteinek februári összejövete-
lén a központi téma a 2007. évi Bu-
dapesti Városmisszió – egyelõre lelki
– elõkészülete volt. Mint ismeretes,
Erdõ Péter bíboros úr Marik József fõ-
orvost bízta meg a rendezvény szer-
vezésének vezetésével. Az õ képvise-
letében a központi szervezõk közül
hárman tartottak tájékoztatást: Bartha
Angéla szociális testvér és az Emánuel
közösség két képviselõje, Madocsai
Bea és Szentkereszty László.

Bár a katolikus médiából – köztük
a Felsõkrisztinából is – már szerezhet-
tünk ismereteket a városmisszióról, a
lényegérõl néhány szót:

A városmisszió négy európai fõvá-
ros – Bécs, Párizs, Lisszabon és
Brüsszel – fõpásztorának közös elha-
tározásával és az Emmanuel Közösség
támogatásával jött létre. Az elsõ
2003-ban Bécsben volt, majd Párizs
és Lisszabon után az idén Brüsszel-
ben lesz.  Erdõ Péter bíboros úr révén
2003-ban Budapest is csatlakozott a
mozgalomhoz. Úgy néz ki, hogy egy-
elõre nem is terveznek újabb fõváros-
ban missziót.

Amint a szervezõk megfogalmaz-
ták, ez a mozgalom tulajdonképpen
nem más, mint kongresszus öt szín-
helyen. Minden helyszínnek külön
jelmondata van. Bécs: „Nyissátok
meg a kapukat Krisztusnak”. Párizs:
„Ki mutatja meg nekünk a boldogsá-
got? Lisszabon: „Élõ Krisztus”. Brüsz-
szel: „Mester, hol laksz? – Jertek, néz-
zétek meg!” A budapesti városmisz-
szió mottója: „Jövõt és reményt adok
nektek” (Jer29,11).

Maga a városmisszió két, ill. há-
rom helyszínen zajlik. Az egyik a dél-
elõttönkénti konferencia, amelyet
mindig a város katedrálisában tarta-
nak, és amelyet a televízió egyenes
adásban közvetít (legalábbis eddig így
volt) – ez az elméleti rész. A másik fó-
rum a plébániák és az utcai misszió,

azaz a gyakorlati misszió. Ennek ré-
szei: a nyitott templomok, a betérõk
állandó fogadása, programok, imák,
szállásadás, az utcán való megjelenés,
a „kiengesztelõdés napja” gyónási le-
hetõséggel stb.

A tájékoztatón az elõadók néhány
gondolattal, ötlettel, és az elõzõ vá-
rosmissziók tapasztalataival segítették
jobban megismerni a misszió céljait,
felhívni a figyelmet az elõttünk álló bõ
egy év feladataira.

Az Úr Jézus minden keresztény
számára világos feladatot adott:
„Menjetek el az egész világra és hir-
dessétek az Evangéliumot minden te-
remtménynek. Aki hisz és megkeresz-
telkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkár-
hozik.” (Mk. 16,15-16.) A vallás, te-
hát, nem magánügy, hanem az Úr
ügye. A misszió során Õ fogja meg-
érinteni az embereket, de nekünk
oda kell adni magunkat, hogy kegyel-
mének eszközei legyünk. Ehhez vi-
szont le kell vetkõznünk félelmeinket,
rosszul értelmezett szemérmességün-
ket, nemet kell mondanunk a ma oly
divatos „nem elkötelezõdés” szelle-
mére. Az önmagunk legyõzésén túl
természetesen a misszió sok-sok ön-
zetlen munkát kíván majd minden hí-
võtõl, így plébániánk tagjaitól is. Az
evangelizációhoz élõ közösségekre
van szükség, mert az embereket a he-
lyi közösségeken keresztül lehet elér-
ni. 

Milyen eredményt várhatunk a
városmissziótól? 

Az elõadók elmondták, hogy se-
hol sem következett be látványos vál-
tozás, de összességében az emberek-
nek az Egyházról alkotott képe pozití-
vabb lett, ami a média megnyilatko-
zásaiban és hangvételében is érzékel-
hetõ volt. De a legtöbbet mi magunk
és egyházközösségeink kapunk azál-
tal, hogy erõsödünk a hitben, nyitot-
tabbakká válunk, rájövünk, hogy van
bennünk és másokban is ötlet, kreati-

vitás. Missziós lelkületet nyerhetünk
és missziós gyakorlatra is szert tehe-
tünk. Másként fogunk az emberekre
tekinteni, hisz õk is Isten országának
leendõ polgárai, és mi is tudunk raj-
tuk segíteni. Mindezeken túl a továb-
bi munkánkhoz is tapasztalatokat sze-
rezhetünk.

A plébániai tapasztalatokról el-
mondták, hogy mindenütt fõleg a he-
lyi lakosokat szólították meg különfé-
le módokon, felkínálva a katolikus ér-
tékrendet és életmódot. Eszközként a
„beszélgetõs” módszert ajánlották a
szervezõk, ez az eddigi városmisszi-
óknál már bevált. A templomba járók
segítségével megszerezték azoknak a
címeit, akikhez érdemes becsöngetni,
akik keresõk és azokhoz, akik nem ki-
fejezetten ellenségesek a kereszté-
nyekkel szemben. Õket meghívták
plébániai vagy központi rendezvé-
nyekre. A plébániákon a legkülönfé-
lébb programokkal várták – és majd
várjuk mi is – az embereket. Ezek:
imádság; tanúságtételek, beszélgeté-
sek az élet különféle problémáiról
(férfi-nõ kapcsolat, házasság, gyer-
mekvállalás, nevelés, kapcsolatunk Is-
tennel, megszentelt élet stb.), estén-
ként közös éneklés, elmélkedések.

Feladatunk annak felmérése, hogy
milyen programokat tud majd az egy-
házközség nyújtani. Lehetõleg azo-
kon a területeken próbálkozzunk,
amelyekben már tapasztalataink van-
nak, amelyek erõsségeink, amikben
„jók vagyunk”. Hangsúlyozták az elõ-
adók, hogy a városmisszió (és a plé-
bániai) nem a papok feladata, hanem
minden katolikusé, aki Jézus küldését
komolyan veszi.

A városmisszióról folyamatos in-
formációt szerezhetünk a 
www.varosmisszio.hu honlapon, va-
lamint lelki töltekezést a Vigília
2006/2. számában.

Béres György

„Jövõt és reményt adok nektek”
Városmisszió és Nemzetközi Kongresszus az Új Evangelizációért

Budapest, 2007. szeptember 16-22.



72006. NAGYBÖJT

Mindenható és irgalmas Isten, ég
és föld Teremtõje.
Hallgasd meg szeretett gyermekeid
imáját!
Töltsd be fényeddel ezt a várost,
amit most Neked 
ajánlunk, ahol oly régóta akarnak
az emberek 
megismerni és szeretni Téged!
Tárd ki az ajtókat és a szíveket,
hogy Fiad beköltözhessen.

Úr Jézus Krisztus, az emberiség
testvére.
Te ismered örömeinket, félelmein-
ket és szükségeinket.
Engedd, hogy felismerjünk Téged,
mint Megváltónkat 
és Üdvözítõnket!

Adj nekünk reményt és
vágyakozást egy Istenben 
gyökerezõ élet után!
Áldd meg mindazokat, akik keresik
az igazságot, 
adj erõt és bátorságot azoknak,
akik országod eljöveteléért
fáradoznak!

Szentlélek, szeretet Lelke.
Újítsd meg Pünkösd csodáját egy-
házadban itt és most is.
Készíts fel minket, hogy befogad-
hassuk ajándékaidat, amelyekkel el
akarsz halmozni minket.

Szûz Mária, Megváltónk Édesanyja.
Rád bízzuk a városunkban élõ
valamennyi embert.

Érints meg a szívüket! Vezesd õket
szeretett Fiadhoz!

Ti összes szentjeink, akik külön-
leges módon megismertétek és
megéltétek Isten igéjét.
Szolgáltátok a szegényeket és e
városhoz kötõdve tettetek tanúsá-
got az evangéliumról.
Imádkozzatok értünk, hogy
közbenjárásotokra Isten
Országa láthatóvá váljék bennünk
és általunk.

Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek, 
miképpen kezdetben most és
mindörökké.
Amen.

IMA A VÁROSÉRT

Szent Antal szülõföldjén
Képek a 2005. évi városmisszió színhelyérõk, Lisszabonból

A konferenciaelõadások helyszíne, a Jeromos-kolostorPáduai Szt. Antal szülõházára épült templom
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Nincs írói vénám, a szívet me-
lengetõ, novellába illõ eset azon-
ban megírásra késztet.

Lengyelországból Magyaror-
szágra jött diák tanulmányait Bu-
dapesten végezte. Itt is helyezke-
dett el, honfitársunk lett.

Ahogy ez a fiataloknál lenni
szokott, Budapesten megismerke-
dett egy alföldi mezõvárosi leány-
nyal. Az ismeretségbõl szerelem
lett, és a fiatalok eldöntötték, hogy
életüket Magyarországon együtt
folytatják.

Mindkettõ elkötelezett, katoli-
kus fiatal lévén, megkerestek egy
lengyel papot, aki Magyarországon
szolgál és elõkészíti õket a nagy
döntésre. A jegyesoktatás végezté-
vel az esküvõt a leány mezõvárosá-
ban tervezték és az ottani plébá-
nossal mindent megbeszéltek.

A plébános, aki nem beszél len-
gyelül, de közösségszeretõ ember,
nagy örömmel vállalta az esketést.
Összegyûlt az ünneplõ közönség,
megjöttek a lengyelországi roko-
nok. Az esketõ plébános, – hogy a
lengyel rokonság is bekapcsolód-
jék a szertartásba – felszólított egy
magyarul és lengyelül is beszélõ
rokont, hogy az esküvõ magyar

szövegét a võlegénynek és a ro-
konságnak tolmácsolja. Így került
sor az eskütételre is, amit a meny-
asszony magyarul, a võlegény len-
gyel nyelven mondott el. Ugyanígy
hangzott el a gyûrûcsere alkalmá-
val mondott szöveg is. Ez a mód és
a tolmácsoló rokon aktív részvéte-
le a szertartásban még közvetle-
nebbé tette a szertartás ünnepé-
lyességét.

A plébános azonban még szere-
tett volna valamit adni a fiatal pár-
nak és a rokonságnak, ezért az es-
küvõ végén hangszalagról beját-
szotta azt a lengyel éneket, amivel
II. János Pál pápát a temetésen bú-
csúztatták. Ez a – Lengyelország-
ban igen ismert – ének körülbelül
olyan kedvelt ott, mint nálunk a
„Boldogasszony Anyánk”.

A hatás várakozáson felüli volt,
hamarosan elõkerültek a zsebken-
dõk, a fiatal pár, de a rokonság is
végigzokogta az éneket, amit nagy-
nagy szeretettel köszöntek meg az
esketõ papnak.

Történt ez 2005 áprilisában
Magyarországon, Hódmezõvásár-
helyen. A plébános Seidl Ambrus
volt.

Feljegyezte FB

Megríkatott ünneplõk

Az óvó néni

Összefutottam Ida nénivel.
Legalább öt éve nem találkoztunk.

– Most hova jársz templomba?
– A Felsõkrisztinába.
– Jaj – csapja össze a kezét vidá-

man – ott volt káplán az egyik kis
óvódásom.

– Ki az? – kaptam fel a fejem az
érdekesen kedves mondatra.

– Sándorfi István.
Egy óvó néninek az óvódása

mindig kisóvódás marad akkor is,
ha elmúlt 40 éves, akkor is, ha
plébános.

Kiesett...

Ella néni a TV-jét kapcsolgatja.
Egyszer csak rémülten felkiált.

– Kiesett a pápa. Jaj, hogy
történt? Megszédült és kiesett a
papamobiljából?...Most temettük el
az elõzõt...

Ella néni lánya megszólal:
– De hát anyuka, ez a

sportrovat. Nézze csak meg
közelebbrõl: kiesett a Pápa focic-
sapata.

Kalászi Mária

MOZAIKOK

Személyi jövedelemadónk 
kétszer egy százalékáról 

rendelkezhetünk. 
Az elsõt valamely egyháznak, 
a mi esetünkben a katolikus

egyháznak 
(technikai száma 0011), 

a másikat pedig valamely 
alapítványnak, 

például templomunk liturgikus
életét és a hívek közösségi 

összetartozását erõsítõ 
Scholának juttathatjuk. 

Ez utóbbihoz a segédletet 
lásd jobbra.

Ne hezitáljuk, 
egy fillérünkbe sem kerül!
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Mire következõ számunk megje-
lenik, túl leszünk az országgyûlési
választások elsõ fordulóján. Bár a
média ismét azt harsogja, hogy „az
Egyház ne politizáljon”, ne higgyünk
neki. A klérus valóban ne vegyen
részt közvetlenül vagy akár közvetve
a pártpolitikában, de az Egyház a
hívõk közössége, akik ugyanakkor e
társadalom tagjai is. Nemcsak jo-
gunk, de hitünkbõl fakadóan köte-
lességünk is, hogy a keresztény ér-
tékrendet hirdessük, képviseljük úgy
saját életükben, mint a társadalom-
ban, és erre a kötelességünkre emlé-
keztessük egymást. „Olyan  vezetõ-
ket, törvényhozókat kell megkeres-
nünk és megválasztanunk, akik az
evangéliumból következõ igazságos-
ságot maguk is gyakorolják, segítõ
szeretetben élnek, önzetlenek, a köz-
jóért dolgoznak, az emberi méltósá-
got tiszteletben tartják. Országunk
felemelkedése, a benne élõk szabad-
sága és jogegyenlõsége, a vallás sza-
bad gyakorlásának megkövetelése és
biztosítása, szemünk elõtt kell, hogy
legyen akkor is, amikor a megválasz-
tandó embereket vizsgáljuk....”

Hogy könnyebben eligazodjunk,
és majd minél jobban dönthessünk,
az alábbiakban közöljük Gyulay
Endre püspök úr gondolatait:

„1. Élet: Az életet léte minden
pillanatában védelem illeti. Ez je-
lenti az embrió tiszteletét, a bér-
anyaság, a klónozás és az euthanázia
elutasítását. Valóban, mennyire fon-
tos az emberi élet értékelése és vé-
delme. Isten saját képére és hasonla-
tosságára teremtette az embert!

2. Család: A család alapja a há-
zasság, egy férfi és egy nõ között
kötött élethossziglani szeretet-szö-
vetség. Nem lehet egy szintre hoz-
ni vele az együttélések egyéb for-
máit. A törvénynek jogilag is véde-
nie kell a házaspárokat. Bizony
életbe szólító gyermekáldás nélkül, a
családi otthon szeretet melege nél-
kül, szociális közösségre nevelése
nélkül, mi biztosíthatná nemzetünk
jövõjét?

3. Egyenlõség: A nyilvános és
egyházi iskolák egyenlõ normatív
támogatása, hiszen a keresztények
éppen úgy adófizetõ polgárok, mint
a nem hívõk. A megkezdett gyakor-
latot nálunk is vissza kell állítani, és
tovább fejleszteni. Az egyházi isko-
lák nevelése sokban hozzájárulhat a
kábítószer használat kiirtásához és
az életcélt és hivatásszeretetet meg-
találó fiatalok számának gyarapításá-
hoz.

4. Szociális igazságosság: mun-
kaalkalom, anyagi támogatás a tár-
sadalom peremére szorultaknak,
az ország szegényebb vidékeinek,
szabad és hatékony gazdasági
rendszer. A globalizációval szemben
a szolidaritás hangsúlyozása. Mint
mondják, nem halat kell adni, ha-
nem hálót és megtanítani halászni.
Kultúrájuk növelését és segítõ okta-
tó-nevelést kell megszervezni, nem
kevés honfitársunk felemelésére.
„Bármit tettetek egynek is, Nekem
tettétek”-szól a jézusi tanítás.

5. Bevándorlás: befogadó,
nyitott magatartás a jövevényekkel
szemben, az értékek tisztelete,
megfelelõ jogi elrendezés, mely biz-
tosítja az integrációt, az együttélés
normáit s ugyanakkor védi a többsé-
gi nemzet érdekeit is. De gondol-
nunk kell a határokon kívül élõ test-
véreink érdekeire, életére is.

6. Biztonság: Fontos a határo-
zott szembeszegülés a korrupció-
val, minden törvénytelenséggel,
bûnözéssel, az ország törvényei-
nek és eszményeinek tiszteletben
tartása. A prostitúció, a pedofilia, a
drogkereskedelem felszámolása.
Jó lenne, ha nyugodtan mehetnének
haza öregjeink a templomból, mert
nem tépik le az arany nyakláncukat
vagy lakhatnak tanyán, anélkül,
hogy rablógyilkosoktól kellene félni-
ük. Vagy a templomok istentiszteleti
kincseit nem kellene templomgyalá-
zóktól félteni.

7. Egészség, környezet, termé-

szet: szembe kell szállni azzal a
növekvõ veszéllyel, azokkal a hatá-
sokkal, melyek szétrombolással fe-
nyegetik életünk természetes fel-
tételeit. Ne váljék hazánk gazda-
gabb nemzetek hulladéklerakójá-
vá, piacává. Az erdõk kiirtása helyett
levegõt adó sok fa létének biztosítá-
sa, a környezet óvása a szennyezé-
sektõl, vizeink védelme. 

8. Intézményes reform: A he-
lyi testületek és szociális intézmé-
nyek legyenek szerves kapcsolat-
ban az országos szervezetekkel. Az
egészségügy stabilizálása. Kórháza-
ink, orvosi rendelõink, idõsek ottho-
nai szükségleteinek biztosítása. Az
egészségügy rendbe tétele. A beteg-
ségek megelõzése, a már betegek
lelkiismeretes ellátása mind megva-
lósítandó feladat.

9. Egyesült Európa: A kormány
tegyen meg mindent az Európához
való csatlakozás érdekében, de ne
adja fel saját országának kultúrá-
ját, történelmi és erkölcsi öröksé-
gét.

10. Szolidaritás: Legyen meg a
szolidaritás teljes vállalása, állítsák
meg a társadalom kettészakadását,
a banki szféra uralmát. Gyakorol-
janak pozitív diszkriminációt a
szegény rétegek érdekében, gátol-
ják meg a polgári réteg elszegénye-
sedését. Milyen nagy társadalmi
összefogást kell biztosítani a szegé-
nyek felemelésére és a szegénység-
be történõ letaszítás megakadályo-
zására. Mint kell segíteni az alig vala-
mibõl élõ magányos nyugdíjasokat,
munkanélkülieket, hajléktalano-
kat.”

Egyházközségünk minden tagja
keresztény elkötelezettségének tel-
jes felelõsségével gondolja végig akár
az elmúlt tizenöt évet, akár az utób-
bi négyet, vajon kik (személyek és
pártok) és hogyan álltak ki a fent em-
lített értékek mellett, hogyan képvi-
selték azokat. És azután döntsön!

Béres György
(az idézetek Gyulay Endre püs-

pök választási körlevelébõl valók)

Döntés elõtt...
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A schönstatti mozgalomról barátainktól hallottunk
néhány évvel ezelõtt. Eleinte csak annyit tudtunk róluk,
hogy minden nyáron egy hetet a Balaton-felvidéken,
Óbudaváron töltenek, ahol szülõk és gyerekek egyaránt
jól érzik magukat, és testileg, s ami a fõ, lelkileg is meg-
újulva térnek haza. Késõbb elmesélték nekünk, hogy

Óbudavár a magyarországi
központja annak a megúju-
lási mozgalomnak, melyet
1914-ben Kentenich József
atya alapított Németország-
ban, felismerve azt, mennyi-
re fontos az új korszak szá-
mára egy új keresztény em-
bertípus és közösség kineve-
lése.

Barátaink otthonába láto-
gatva felfedeztük, hogy ki-

alakítottak a nappaliban egy „új sarkot”, a háziszenté-
lyt, amelyben a Szentírás és a feszület mellett a Szûz-
anya schönstatti kegyképének másolata és a család szá-
mára kedves szentek képei is helyet kaptak. Ez a „sa-
rok” a ház szent helyévé vált, ahol esténként együtt ad-
nak hálát, s ahol a család tagjai Mária elé tárhatják éle-
tüket, felajánlhatják neki áldozataikat.

Itt a háziszentélyben helye-
zik el a zarándokszentélyt is,
amikor a hónap meghatározott
napján hozzájuk érkezik a za-
rándokló Szûzanya. Ilyenkor a
családban mindenki azon
igyekszik, hogy amíg velük van
a Szûzanya, egy kicsit szebb le-
gyen családi életük. Ezt a moz-
galmat, mely során házról házra viszik a schönstatti
kegyképet és együtt imádkozzák a rózsafûzért, Brazíliá-
ban alapították. Magyarországon - Budapesten, Szeged
környékén és a Mátrában - mûködnek hasonló csopor-
tok. 

Barátainkkal többször beszélgettünk arról, mit jelent
számukra Schönstatt, hogyan változott meg életük, mi-
után megismerték a mozgalmat, amely nem egy új ta-
nítás vagy módszer, hanem elsõsorban új kegyelmi erõ-
forrás, mely a Máriával kötött szeretetszövetségbõl
és Mária schönstatti szentélyébõl árad ki. Gyermekeik
bekapcsolódtak a schönstatti lányok és fiúk mozgalmá-
ba, ahol a  nyári táborok mellett a fiúk és a lányok év-
közben csapatokat alkotva találkoznak. A nagylányok
csapatát részben a schönstatti Mária-nõvérek vezetik,
akik egyben a nõk mozgalmát is elindították. A nõvérek
évrõl évre nõi lelki napokat szerveznek és erre hívják a

nõket. A nagy érdeklõdésre való tekintettel nemcsak
Óbudaváron, hanem Budapesten, Pécsett és Sopron-
ban is.

Amikor tavaly meg-
kértek, hogy fordítsak az
egyik nõi lelki napon,
ahol egy osztrák nõvér
tartott elõadást, még
csak a nyelvgyakorlás le-
hetõsége vonzott. Ám el-
olvasva a fordítandó
anyagot, majd meghall-
gatva az elõadást, úgy
éreztem, mindez nekem
is szól, van mit hazavin-
nem, s lesz min elgon-
dolkoznom a következõ napokban. S hogy mi az, ami
megragadott? Az elõadás elsõsorban önmagunk megis-
meréséhez, a helyes önismeret kialakításához és elmé-
lyítéséhez nyújtott szempontokat, hogy ezáltal felismer-
jük, miként válhat mindaz, amit Istentõl ajándékba
kaptunk - legyen bár erény vagy gyengeség, fájdalom
vagy öröm - számunkra és mások számára is az üdvös-
ség eszközévé. S hogy az önnevelés ezen nehéz útján
mindig fordulhatunk segítségért Máriához, aki minket,
XXI. századi nõket is megszólít és hív, s aki mindenkor
példaképünk és nevelõnk.

S bár családommal nem lettem a schönstatti mozga-
lom tagja, ha idõm engedi, továbbra is szívesen részt
veszek egy-egy rendezvényükön, olvasom kiadványai-
kat (pl. Oázis) s ajánlom jó szívvel másoknak is.

Hernádyné Szemere Rita

Székhelye: 8272 Óbudavár, Fõ út 14.
Alapítva: Óbudavár 1983

E-mail: info@schoenstatt.hu
Internet: www.schoenstatt.hu

Schönstatt Családmozgalom

Az óbudavári Schönstatt falu látványterve

Az alapító

Mária schönstatti szentélye
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Halottak

1. Székely Miklós (70)
2. Zsigmond Pálné sz. Tóth Ilona (1967)
3. Haczmann Kálmánné 

sz. Zsigmond Ilona Malvin (1976)
4. dr. Baranyai Attiláné sz. Nyúl-Tóth Éva (81)
5. dr. Breznói Olga (79)
6. Baranyai Gyula (90)
7. Csányi János Sándor (77)
8. Kuszter Lászlóné sz. Kertész Irén (83)
9. Takács László (66)
10. Pigniczky Gyula (48)
11. Dienes Gedeon (91)
12. Tóth Károlyné sz. Hegedûs Mária (87)
13. Vadai Károly (86)
14. Tiborcz Pál (83)
15. Karai Tiborné sz. Kolmát Irén Rózsa (98)
16. Kövecses Béláné sz. Nagy Irma (86)
17. Berecz Ervinné sz. Wagner Teréz (72)
18. Erlich Ferencné sz. Mezõhegyi Lívia (63)
19. Verõczy Márta (63)
20. dr. Nagy Zoltánné sz. Kovács Mária (95)
21. dr. Ruszkó Aurélné sz. Kovács Erzsébet (93)

22. özv. Horváth Istvánné sz. Kovács Katalin (84)
23. Madarassy Gábor (61)
24. Kalmár Ferencné sz. Zöld Ilona (72)
25. Bakody Elemérné sz. Horváth Mária (64)
26. Nemes Pál (85)
27. Cakó János Gábor (51)
28. Schõmer Andrásné sz. Sólyi Éva Mária (58)
29. dr. Keskeny Attila András (78)
30. Gellei Ottó (83)
31. Simon Lajosné sz. Vincze Margit (90)
32. Rieger Anna (17)
33. Bélteki  Istvánné 

sz. Raboszewski-Szolinszky Ilma (85)
34. Szekszárdi Ferenc (70)
35. Gáspár Józsefné sz. Darabos Margit (74)

Kereszteltek

1. Vidács Anna (2005.)
2. Laincsek Réka Julianna (2005)
3. Németh Csaba Vince (2005)
4. Karászi Réka Rozália (2005.)
5. Kukcska Dániel György Flórián (2005.)
6. Pávai Réka Anna (2005.)

A 2005. év negyedik negyedévének anyakönyve

Április 2. Gyûjtés a Szentföld javára
Április 9. Virágvasárnapi körmenet 9-kor
Április 10-11-12. Lelkigyakorlat este 6-kor
Április13. Nagycsütörtök

A 18 órai szentmise után 21 óráig szentségimádás
Április14. Nagypéntek –15 órakor keresztút, 

18 órakor szertartás, 21-óráig szentsírlátogatás
Április15. Nagyszombat

szentségimádás 7-18.30 között. 
19.00 feltámadási szertartás, szentmise, 
körmenet, kb 20.30-21-kor

Május 1-31. Minden este 18.30-kor szentségi litánia
Május 6. vagy 20. Bérmálás 18 órakor
Május 14. 9.00 elsõáldozás
Május 28. 10.30 Msgr Anthony Stark aranymiséje

Június 11. 9.00 Tanévzáró Te Deum
Június 18. Úrnapja és templombúcsú

Körmenet a 9 órai szentmise után
10.30 Ünnepi szentmise

Július-augusztus szentmisék vasárnap 7.30, 9, 10.30
és 18.00

Július 2. „Péterfilliér” gyûjtés
Július 22. Szentségimádás reggel 8.00-18.00

Szeptember 3. 9.00 Tanévnyitó Veni Sancte

Október - minden este 18.15-kor szentségi litánia
Október 29. Gyûjtés a missziók javára

November 1. Mindenszentek ünnepe
18. órakor a plébánia halottaiért imádkozunk

November 2. Halottak napja
November Karitász gyûjtés

December 3. Advent elsõ vasárnapja. 
Adventben minden hétfõn, szerdán és szombaton 6

órakor roráte szentmise. Minden szombaton a 18
órai szentmise után zsolozsma és ünnepi
gyertyagyújtás. 

December 10. Betegek szentségének felvétele a
10.30-as szentmisén

December 24. 15 órakor pásztorjáték. 
December 31. Szent Család vasárnapja

jubiláló házaspárok megáldása

Felsõkrisztina naptár – 2006
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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

IX. évfolyam, 2-3., szám 2006. nagyböjt
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

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

Van egy feladata? Mi megszervezzük!
Christophoro rendezvények –

Személyesen!

Konferenciák * Tolmácsok, hostessek, idegenvezetõk biztosítása * Tréningek *
Megnyitók * Bálok * Esküvõk * Születésnapi partik * Programszervezés *

Városnézõ túrák * Hajós programok * Egész napos kirándulások *
Körutazások Magyarországon * Kastélytúrák * Bortúrák * Lovas programok *

Kulturális túrák, programok * Gyógyüdülés * Incentive utak, programok *
Repülõjegy- * Baleset-, Betegség-, Poggyász Biztosítás (Winterthur)

értékesítése * További, a Megbízó által igényelt szolgáltatások szervezése

Christophoro Utazási és Rendezvényszervezõ Iroda Kft.

Iroda: 1065 Budapest, Révay u.10. * 
Telefon: 248-1172, Fax: 248-1173 * 

mobil: 06-70-312-2047 * 
E-mail: christophoro@axelero.hu

15 éves (lassan tizenhat) jubileu-
munkra való tekintettel, elkészítet-
tünk egy pólót. Ez a kedves hívek
számára is elérhetõvé vált, 2.800,-
Ft/db áron. A „gitáros-szentmisék”
után a sekrestyében megtekinthetõ,
megvásárolható.

Hívjuk és várjuk mindazokat,
akik énekükkel, hangszerükkel, hét-
rõl hétre szolgálni szeretnének a ze-
nekar keretein belül.

Kérjük, jelentkezzenek a „gitá-
ros-szentmise” után, a sekrestyé-
ben!

Nagyböjti áhítatunk 2006. ápri-
lis 2-án, este 8 órakor lesz, a 7 órás
„gitáros-szentmise” után.

Köszönjük, hogy egy-
házközségünkben szolgálatot
teljesítõ atyák (Márton atya,
László atya és Tamás atya)
napról napra, hétrõl hétre segítséget nyújtanak a mi
szolgálatunkban is.

Köszönjük, hogy hétrõl hétre megpróbálhatjuk a
kedves híveket még jobban bevonni a szentmise
liturgiájába.

Köszönjük, hogy a hívek és papjaink segítségév-
el két évvel ezelõtt megjelenhetett saját dalainkat
tartalmazó albumunk.

Köszönjük, hogy áhítatainkon (adventi és nagy-
böjti), egyre több testvérünk imádkozik, elmélkedik
velünk.

Köszönjük, hogy egykor itt szolgáló papjaink (dr.
Nagy Imre atya, Hollay Antal atya, Pálmai Péter
atya, Nagy János atya) jó emlékezetükben õrizhet-

nek egy ma is mûködõ
együttest, hisz õk támogattak
minket a kezdetekkor.

Egyszóval köszönjük, hogy a Felsõ-kriszti-
navárosi Keresztelõ Szent János Plébánián betöl-
thettük 15. életévünket és megkezdhettük a tizen-
hatodikat is!

A Felsõ-Krisztinavárosi Gitáros Együttes:

Bódy Kata, Cornides Zsuzsa, Deák Réka,
Flachner Bea, Fontányi Orsolya, Hatvani István,
Hernády Orsolya, Kovács Márti, Ludnik Ákos,
Madocsay Ákos, Seidl Krisztián, Sepsey Zsófi,
Szabó Imre Domonkos, Szabó Orsolya, Szalay
Katalin, Tóth Réka, Ulmer Anna, Vajna Milkós

Köszönet az elmúlt 15 évért!
Gloria Deo!


