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2013. Advent

XVII. évfolyam 1. szám

Advent, karácsony, újév… Az évünk újra indul. 

A buddhisták az örök körforgást ünnepelnék benne. Nekünk

viszont célja is van az életnek és az éveknek. Nem mindegy

a most és majd! Cselekedni most tudunk. Átalakulni, meg-

javulni, elindulni a jó úton, most tudunk. A majd, vagyis az

örök holnap, csak az ígéretek teljesülésének időszaka, nem

a tettekké. Ebben a tudatunkban 

nagyon nagy jelentősége van a 

karácsonynak. Az Isten ekkor tért

vissza az emberek világába. Amit a

Teremtés könyvének elején olvasha-

tunk, hogy Isten az alkonyi szellőben

sétál (vö.: Ter 3,8), az emberek 

között, az itt újból valósággá válik. 

A Rend és a Béke, vagy, ha úgy 

tetszik, a Szövetség újból és véglege-

sen helyreáll. Isten megint élt a

„most” lehetőségével. Mi pedig 

hogyan válaszolunk erre? 

Nem azért van még egy év, hogy

megismételjük az előző időszakot.

„Istenünk türelmét tartsátok üdvös-

ségnek!” (2Pét 3,15) – figyelmeztet

minket Szent Péter. Vajon nem élünk

vissza ezzel az irgalommal, amikor

minden ugyanúgy zajlik tovább az életünkben? A valóság

makacs dolog! Ha mi nem akarjuk meglátni, akkor is törté-

nik tovább, akkor is hat ránk és mi is a valóságra. Nincs 

esélyünk vele szemben. Csak arra van lehetőségünk, hogy

megértsük és a valóság szerint, vagyis az Isten tanítása 

szerint éljünk. Minden egyéb törekvésünk értelmetlen.

Jézus születése számunkra a 

reményt is jelenti. A reményt, mert

tudjuk, hogy nincsen már mitől 

félnünk, hacsak nem a saját akaratunk

rosszra hajlásától. Mert, akármikor

döntünk is úgy, hogy végre nem 

megbosszuljuk, hanem megháláljuk

Isten végtelen és ingyenes szeretetét,

Ő készen áll, hogy rögtön felöltöztes-

sen az ünnepi ruhába és kimentsen

minket a bajokból! De ha erre a földi

életre várjuk a kimentést, akkor jó, ha

minél előbb letérünk a rossz utakról!

Az elmúlt időszakban ismét 

gazdagodott hazánk egy égi pártfogó-

val: Sándor István szalézi szerzetest

boldoggá avatták. Kérjük az ő 

közbenjárását is a következő évünkre!

Miklós atya

Újra nekifutunk!

Ameddig megmaradunk báránynak, győzünk, és még ha töméntelen farkas leselkedik is reánk, győzelmet 
aratunk. Ha azonban farkasokká lennénk, vereséget szenvednénk, mert akkor már nem állna mellettünk erős 
védelmezőnk, a Pásztor. Mert ő nem farkasokat, hanem juhokat őriz, ezért ha farkas lennél, magadra hagyna, és
eltávozna tőled: mert nem hagynád, hogy jóságosan védjen. 

Aranyszájú Szent János
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Bíborosi látogatás

Advent második vasárnapján templomunkban
bérmálás lesz. Ez az ünnep egyben másfajta megtisz-
teltetést is tartogat számunkra. Bíboros főpásztorunk,
Erdő Péter, elhatározta, hogy ismételten feleleveníti
a főpásztori vizitáció intézményét. Ennek okán egy
pár éve elindult körbe az egyházmegyénkben, hogy
megfigyelje és megértse hazánk ezen területének 
vallásos helyzetét. Plébániánkra december 6-8-án 
látogat el. A látogatás során megismeri a közössé-
günkhöz tartozó csoportok, feladatok, szokások egy
nagy részét. Használjuk fel ezt az alkalmat arra, hogy
közösen imádkozunk a mieinkért. Köztük nem csak
a plébániánk híveiért, papjaiért és segítőiért, hanem
az egész egyházmegyéért, annak minden tagjáért,
köztük főpásztorunkért!

A program legfontosabb időpontjai: 
- December 6-án a közösségekkel ismerkedik meg,
valamint betegeket látogat meg a plébánia területén.
- December 7-én a plébánia hivatali részét tekinti
meg, majd 17.15-től elsőszombati áhítatot (rózsa -
füzért) tart, majd 18.00-kor bemutatja a legszentebb
áldozatot.
- December 8-án 10.30-kor, szentmise keretében,
kiszolgáltatja a bérmálás szentségét.

Amennyire tőlünk telik, vegyünk részt a közös 
alkalmakon, találkozásokon és imádkozzunk együtt
Istenhez főpásztorunkkal!

Nagy élmény volt újpestiként részt venni azon a
boldoggá avatáson, ahol hazánk egyik vértanújáról
mondták ki: méltó a tiszteletre, mely az üdvözülteket
illeti. Az ünnepségen többször hangsúlyozták, hogy
nagysága nem az élete végében van, hanem 
fordítva: az engedelmessége és alázata adja meg az
igazi súlyát a halálának is.

Sándor István Szolnokon született, majd a Rákos -
palota – Újpest hatá rán elhelyezkedő Clarisseumban
szolgált évekig. Életében volt sok próbatétel, de
elköte lezett szalézi lelkülettel viselte mindezt a fiata-
lok szolgálatára. Ezt az alázatos odaadást kell talán 
elsősorban eltanulnunk tőle! 

Megértenünk, hogy mennyire teljes lehet egy élet
akkor, ha átadjuk azt Istennek. Így még a földi élet 
töredékessége sem veheti el tőlünk a valódi teljességet. 

Ahogy a szentmisén ültem, gyakran az volt az 
érzésem: igazi öröm és derű lengi át a teret, ami 
mutatja, hogy a szaléziak vidám lelkiségét még a 
halál és az abból fakadó távolság sem tudja megaka-
dályozni abban, hogy hasson ránk, emberekre. Ez az
igazi nagyság miatt lehetséges! 

Kérjük új boldogunk közbenjárását, hogy mindig
lehessünk mi magunk is optimista, vagyis reménnyel
teli emberek, akik tudatosan döntenek a hitük mellett
és az Isten mellett!

Rákospalota – Újpest Clarisseum egykor.

Sándor István boldoggá avatása
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KRÓNIKA

Rövid eltelt időről kell számot adni, melynek legkiemelkedőbb eseménye
a szeptember 21-én megrendezett Plébániai nap volt. Képben-írásban is
külön beszámolunk egyes programjairól. Mintegy háromszázan fordultak
meg a nap folyamán, délelőtt 10 órától egészen késő estig a széles 
kínálatú, különböző programokon. Sokan vettek részt a nap előkészítésé-
ben és lebonyolításában is, a szervezői feladatokat ellátó Hernády Orsi 
vezetésével. Köszönet illeti az egyes programcsoportok gazdáit: 
Andrejszki Katalin (kézműves foglalkozások), Molnár Zsuzsa (főzőverseny),
Tóth Zoltán (fotópályázat), Béres György (technikai feltételek), Török Zoli
(templomkvíz), Kempler Soma irányításával a cserkészek (sportprogramok).
és még sok-sok segítő, akik egy-egy részfeladat vállalásával járultak hozzá,
hogy jóemlékű, gördülékenyen zajló, szép napunk lehessen.

Telt házat vonzott a délelőtti és a délutáni alkalommal is Legány Csaba
szakértő magyarázattal kísért panorámaképes vetítése Szíria keresztény
emlékeiről és a Szentföldről. Sokan „indultak el” a közösségválasztó 
labirintusban is, amely olyan népszerű lett, hogy még most is megtalálható
a templom falán.

Szerencsénk volt az időjárással is, kellemes, napsütéses, őszi időben telt
az egész nap. Reméljük, nem kell éveket várnunk a következő plébániai
nap megrendezésére.

*
Az első és az ötödik évfolyamon bevezetett iskolai hit- és erkölcstan 

oktatás változást hozott hitoktatásunk eddigi rendjébe. Kevesebb csoport-
tal indult a plébániai hittan, viszont jóval több lett a hittanosunk az 
iskolákban. Ismerkedünk az új helyzettel, keressük a megoldást, hogy az
iskolai hittanosokat be tudjuk kapcsolni a közösség életébe, a plébániai
hittan pedig ne legyen vesztese a folyamatnak.

*
Októbertől változás történt a szentségimádás rendjében is. Ezentúl min-

den hónap 3. keddjén, már az esti szentmise után, 18,45-kor kezdődik a
szentségimádás taize-i imával, hogy lehetőségük legyen azoknak is imád-
kozni az Oltáriszentség előtt, akik késő este már nem tudnának visszajönni.

*
Ősszel a gyermek és felnőtt közösségeink is újrakezdték tevékenységüket.

A már említett közösségválasztó labirintus segítségével ki-ki rátalálhat az
életkorának, érdeklődésének megfelelő csoportra, amelyekbe általában 
folyamatosan be lehet kapcsolódni.

*
Befejezéséhez közeledik az orgona javítása-felújítása, karácsonyra már

biztosan újra hallhatjuk szólni. L.K.
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Ferenc pápától reformokat várnak sokan - sokfé-
leképpen. Egyesek azt gondolják például, hogy 
alapvető dolgokban fogja megváltoztatni a Katolikus
Egyház tanítását és ennek megfelelő várakozással
(vagy épp félelemmel) tekintenek a 2014 októberére
tervezett család pasztorációs és evangelizációs 
szinódusra. Azonban mind a liberális reményeket 
dédelgetők, mind az ijedősek - szerencsére - téved-
nek Ferenc pápával kapcsolatban. A szinódus 
előkészítő dokumentuma ugyanis arról árulkodik,
hogy Ferenc pápa nem az isteni eredetű hitletéte-
mény megváltoztatásán munkálkodik, hanem annak
minél alkalmasabb és élhetőbb megvalósításán.

Íme kilenc érdekes tudnivaló a szinódusról, ame-
lyeket érdemes terjeszteni, e dokumentum fényében:

1) Mi az a szinódus, és mi fog történni? A püspö-
kök összegyűlnek, és ajánlásokat fogalmaznak meg a
pápa felé, aki aztán azokról döntéseket hoz.

2) Miért a család témakörét vitatják meg? Az álta-
lános vélekedés szerint a hit krízise vezetett a család
kríziséhez. Ám meglehet, hogy az ok-okozati viszony
épp fordított, és a családok szétesése vezetett a hit
kríziséhez. Ha ez igaz, akkor a családok visszanyerése
a hit megerősödéséhez is vezethet.

3) Megváltozik-e az Egyház tanítása? Bruno Forte
érsek, a szinódus különleges titkára szerint, nem. 
Nyilatkozata szerint, a szinódus nem tanításbéli kér-
déseket fog megvitatni, pláne nem olyanokat, amelyek
már végérvényesen le lettek zárva a Tanítóhivatal által.
Erdő Péter bíboros pedig, aki a főrelátori tisztséget 
tölti majd be a szinóduson arról beszélt, hogy fontos a
kiindulásnál világosan látnunk és saját magunkban 
tudatosítani Krisztus tanítását a házasságról és a 
családról, és ennek alapján az egyházi tanítóhivatal
legfontosabb megnyilatkozásait. „Hiszen amikor lelki-
pásztori megoldásokat keresünk, akkor nem pusztán a
hétköznapi ember megítélésére vagy logikájára kell
hagyatkoznunk, hanem hitünk logikájára és Krisztus
tanítására.”

4) Pontosan miről lesz szó? Az előkészítő 
dokumentum, amely elsősorban a püspököknek szól
nyilvános. A főbb témák pedig:

1. A Biblia és a Tanítóhivatal családdal kapcsolatos 
tanításainak a terjesztése
2. Házasság a természeti törvény fényében
3. Családpasztoráció az evangelizáció keretein belül
4. Családpasztoráció nehéz házassági esetekben
5. Egynemű személyek egybekelése
6. Gyereknevelés szabálytalan házasságokban
7. A házasok életre való nyitottsága
8. A személy és a család kapcsolata
9. Más dolgok

5) A dokumentum alapján változhat-e az Egyház
tanítása? Nem. A dokumentum épít a hivatalos taní-
tásra, és egyik fő kérdése épp az, hogy az emberek 
ismerik-e és elfogadják-e a tanítást (Biblia, Gaudium et
spes, Familiaris consortio), és ha nem, akkor mit 
lehetne tenni, hogy ez megváltozzon?

6) A dokumentum alapján változhat-e az Egyház
gyakorlata? Lehetséges, hogy az Egyház megerősít már
élő gyakorlatokat, vagy új módokon próbálja 
megvalósítani a tanítást.

Reformszinódus a családról
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7) Mi a legnagyobb hírértékkel rendelkező
várható változás? Az egyik kérdés azt 
feszegeti, hogy a kánonjog egyszerűsítése a
házasságok semmisségének kimondásával
kapcsolatban vajon pozitív hatással lenne-e
az érintett felekre? Ennek a hátteréről azt 
érdemes tudni, hogy a Katolikus Egyházban
nincs válás: az érvényes házasságok életre
szólnak. Ám ha egy házasság érvénytelen
(egy érvényes házasságnak ugyanis vannak
feltételei, amelyek lehet hogy nem álltak
fenn), és ezt az egyházi bíróság kimutatja, 
akkor a felek szabadok házasságkötésre. 
Ennek a kánonjogi eljárásnak az egyszerűsí-
téséről van szó, nem a válás liberalizálásáról.

8) Van-e valami a dokumentumban a 
homoszexuális kapcsolatokról? Van. Az egyik
pont arra kérdez rá, hogy a megkereszteltek
ismerik-e és elfogadják-e azt a természettör-
vényi elvet, hogy a házasság egy férfi és egy
nő kapcsolata? További pontok azzal foglal-
koznak, hogy az egyes államok elismerik-e a
homoszexuális viszonyokat házasságként; mit
lehet pasztorális értelemben tenni az ilyen
kapcsolatban élőkért, és adott esetben az
ilyen kapcsolatokban felnövő gyermekekért?

9) Van-e valami a dokumentumban a 
fogamzásgátlásról? Igen, a dokumentum 
ebben is épít a már létező egyházi tanításra,
a Humanae vitae enciklikára, és a kérdések
ezzel kapcsolatban is arra vonatkoznak, hogy
a hívők ismerik-e, elfogadják-e ezt, és hogyan
lehetne ügyesebben eléjük tárni a tanítást;
valamint hogyan lehetne növelni a gyermek-
vállalási kedvet?

Imádkozzunk, hogy ezekben a témákban
sikerüljön az Egyháznak előrelépnie, 
imádkozzunk Ferenc pápa reformjáért! 

„Az emberek már belátják, hogy jó lenne, ha elfogadóvá válna

mindenki és béke és szeretet uralkodna a világon. Csak épp’ azt nem

értik meg, hogy a béke miben gyökerezik, és, hogy a magántulajdon

és akarat is lehet oka a háborúknak, elítélésnek, emberi szenvedés-

nek. De, ha még csak azok lennének! Ám sokszor az én boldogságom

is kínozhatja a másik embert!

In cruce salus!” (csak a keresztben van üdvösség)

M.M.

Plébániánkon 2013. október 12-én Szabadságra teremtve
címmel női lelki napot rendeztünk. A délután folyamán 
Molnár Miklós káplán atya tartott nekünk gondolatébresztő
bevezetőt, amit elcsendesedések és kiscsoportos beszélgeté-
sek, megosztások követtek. A lelki nap tematikája segített 
minket abban, hogy foglalkozzunk női identitásunk legfontosabb
ismérveivel és alkotóelemeivel, a női és férfi gondolkodás alap-
vető eltéréseivel, valamint azok okaival és következményeivel.
A különbözőségek felismerése és megfogalmazása tovább 
vezetett minket a női hivatás lényegi tulajdonságainak átel-
mélkedéséhez, Isten jelenlétében közelebb kerülhettünk 
önmagunkhoz, megsejthettük azt a képet, amit az Ő teremtő
szeretete alkotott magának rólunk.

A mostani őszi női lelki nap már a sokadik a női lelki napok
sorában, amit a Krisztina Egyesület szervez a plébánia vonzás-
körzetében élő és a távolabbról érkező érdeklődők számára.
Egyesületünk a nők lelki, testi és szellemi felfrissülését és meg-
erősítését szolgáló programok szervezését tűzte célul maga elé,
mivel úgy látjuk, hogy napjainkban az általános emberi érté-
kek megkérdőjeleződése és viszonylagossá válása gátolja a
klasszikus női sémák és hagyományos női szerepek minden-
napi megélését és megvalósítását. A nők elveszítették 
legmélyebb hivatásukat, identitásuk sérült, sokan máshol 
keresik a helyüket, másban látják kiteljesedésük és önmegva-
lósításuk lényegét. A család és a társadalom egymásnak 
feszülő elvárásai gyakran feloldhatatlan belső konfliktusokat,
meghasonulást okoznak. Szeretnénk elősegíteni, hogy a nők
ismét felfedezzék női hivatásukban, mindennapi személyes
szeretetáldozatukban és a hétköznapiságban rejlő értékeket, s
ezekre erőforrásként, valamint női mivoltuk és egyediségük 
kiteljesedésének bázisaként tekinthessenek.

További programjainkról a következő honlapon tájékozód-
hatnak:      www.krisztinaegyesulet.com

Seidl-Péch Olívia

Szabadságra teremtve
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Őszi cserkész portya a Mátrában.

Idén csapatunk kissé messzebb merészkedett a 
fővárostól és egészen a Mátrafüred felett található 
Sás-tóig utaztunk. Szombaton érkeztünk, gyorsan 
elfoglaltuk a szállásunkat, hogy mihamarabb indul-
hassunk kirándulni. A cél természetesen az ország leg-
magasabb pontja, a Kékestető volt! Délután fel is 
értünk, fotózkodtunk, majd visszaindultunk a szállás-
ra, ahová a szokásoktól eltérően vacsorára vagy két 
tucat pizzát rendeltünk:) Ezzel többek között teher-
mentesíteni akartuk a vezetőket, de a gyerekek vég-
telen öröme a pizzák láttán bőven elég indok, hogy
akár máskor is rendeljünk, vagy ha építünk egy 
kemencét nyáron a táborban, akkor akár saját pizzát
is süthetünk!

Este már teli hassal néztük meg kivetítőn a Croods
című animációs filmet, ami egy ősember család 
kalandjairól szólt, akik vándorútra indulnak. Jó 
tapasztalataink voltak a filmnézéssel, legalább olyan jó
hangulatban telt az este, mint amikor játszunk.

Másnap korán keltünk, elmentünk misére majd
Gyöngyösön betértünk az erdészeti főiskolára, ahol
megnéztük a vaddisznókat és szarvasokat az ottani 
rezervátumban. 

Az idei portyánk sok újítást tartalmazott, érdemes
volt kicsit eltérni a szokásoktól, főleg mert rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk és szeretnénk, ha a 
cserkészet továbbra is vonzó, változatos programokat
tudna kínálni.

Hírek a Magyar Cserkész Szövetségből:

Ezen a héten kerül megrendezésre az 
INDABA, a cserkészvezetők országos találko-
zója és konferenciája. (magát az Indabát 
Bi-Pi, a cserkészet alapítója szervezte először
az akkori vezetőknek, 1922 óta kerül 
megrendezésre)
Megjelent a Magyar Cserkész novemberi 
száma! Az újság ingyenes, egyelőre csak
elektronikus formában érhető el az alábbi 
címen:    http://www.cserkesz.hu/mcs

A cserkészek vezetői

Láthatatlan kiállítás

Nemrég ellátogatott ministráns csoportunk a 
Millenáris Parkban lévő láthatatlan kiállításra. 

A „kiállítás” helyszíne úgy volt berendezve, mint-
ha egy lakásban járnánk, csak teljesen sötét volt. Ha
kinyitottad a szemed, ugyanazt láttad, mintha csukva
lenne. Egy vak bácsi vezetett minket körbe. A kiállítás
nagyon izgalmas volt, megmutatta mennyire nincs
biztonságérzetünk látás nélkül. A tájékozódás is 
kisebb-nagyobb gondokat okozott. A program nagyon
jó volt, és nagyon sokat nevettünk. 
Remélem, még sok hasonló ilyet szerveznek a Petiék.
(a vezetőink)

A kiállításon készült csoportkép
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Boldogasszony Mária
Téged áldd ma néped itt,
Hol annyi évszázadon
Imádkoztak őseink.
Maradj esdve kérünk,
Szent Fiadat kérjed értünk.
Ó mosolygó Mária!

Osli szent hely hirdeti,
Milyen erő volt a hit,
Istenünknél általad,
Békét nyernék fiaid.
Köszöntésünk szent ígéret,
Nem tagadunk meg mi téged,
Osli Szép Szűz Mária!

Az Osli vesperás himnusza

Zarándoklat a 
Szűzanyához

Őszi zarándoklatunk két Mária-
kegyhelyre is vezetett. Kicsit tartot-
tunk az október végi időponttól, de
itthonról ragyogó napsütésben 
indulhattunk el, a Dunántúlon
ugyan végig borongós, de kellemes
kirándulóidő kísért.

Első állomásunk Csorna volt,
ahol Heiter Róbert Gottfried 
premontrei kanonok atya fogadott
bennünket, és így megismerhettük
a „Gottfried-jelenséget”, ahogyan
jellemezte önmagát. Eleven, színes
képet festett a premontrei rend és
benne a csornai apátság történeté-
ről, miközben végigvezetett a 
gyönyörűen felújított épületen.

A bőséges ebédet követően
csornai látogatásunkat az apátsági
templomban őrzött Szerecsen 
Mária kegyképénél elmondott 
litániával fejeztük be. Az 1757-ben
a hradischi apátságból idehozott
kép az idők során erősen megbarnult;
innen kapta elnevezését. 

1790-ben egy tűzvész a templo-
mot és a kápolnát is elpusztította, a
Szűzanya képe azonban sértetlen
maradt. A templom újjáépítése
után a kép díszes oltárra került. 

A kegykép búcsúja május utolsó
vasárnapján van, szép szertartása a
gyermekek megáldása.

Sajnos, egyik zarándoktársunk
az út további részén már nem 
tudott velünk tartani, mert elesett,
és combnyaktörést szenvedett, a
mentő a győri kórházba szállította.
A nap folyamán az ő felépüléséért
mondtuk a rózsafüzért és ajánlottuk
fel a szentmisét. Ilonka néni már túl
van a második műtéten is, még a
rehabilitációs osztályon van, de már
tanítják járni. Sokan kísérik érdek-
lődéssel, figyelemmel gyógyulását,
ezúton is jobbulást kívánunk neki.

Délután az Esterházy-kastélyt 
tekintettük meg, csodálkozva 
pompáján.

Osli, a mosolygós Szűzanya
kegyhelye valóban derűt, békessé-
get, meghittséget áraszt, amit az 
esti órákban különösen is lehetett
érezni. A szentmisét az egész napot
velünk töltő Gottfried atya tartotta.
Prédikációjában hangsúlyozta, hogy
a Szűzanya belső derűjével, Istenre
hagyatkozó bizalmával igyekezzünk
élni az életünket, hogy majd részesei
lehessünk az ő bizonyosságának is.

Olyan egyszerű és tiszta volt
hallgatni ezeket a szavakat, meg-
tenni az elhatározást a szentmise
áhítatában… Elhoztuk magunkkal,
próbálkozunk…

Lukách Krisztina
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Az idei plébániai napot szerencsére nem mosta el az eső, így sok család tudott eljönni. Milliónyi program 

közül lehetett választani, és ami a legjobb, hogy tényleg minden korosztály megtalálta a kedvére valót. 

Már kora reggel ott voltak a lelkesebb hívők, hogy előkészüljenek a főzésre és a különböző játékokra. 

Délelőtt indult be a legtöbb program – csak, hogy párat említsek – a kertben a kicsiknek játszóház, kéz -

műveskedés, a legkisebbeknek mesekuckó, a felnőttek pedig készítették az ebédet. Ha valaki aktívabb programra

vágyott, arra is volt lehetősége, hiszen sportpogramok közül is lehetett választani. 

A ministránsok kiemelkedően teljesítettek mind röpiben, mind csocsóban és pingpongban. 

Ebédre mindenki kapott a különböző ételekből, amiket a főzőversenyre készítettek. 

Számomra a legjobb dolgok délután jöttek. Elsőként a totó és a tombola. (A legjobb az volt, hogy mindenki

nyert valamit.) Másodszor pedig az összes esti program. Jó volt leülni és kicsit pihenni a teaházban a nagy buli-

zás előtt. A remek hangulatot a sokféle tea és a bor biztosította. Tényleg bármilyen ízű teát lehetett fogyasztani.

A kiszolgálás olyan volt, mint egy profi teázóban. Kísérőnek pedig finomabbnál finomabb aprósüteményeket, 

nasikat és zsíros kenyeret szolgáltak fel. Ez után jött csak a java, a BEATLES MB tartott koncertet a templomkertben.

Megmondom őszintén, sosem gondoltam volna, hogy valaha a plébániakertjében fogok a barátaimmal csápolni egy

koncerten. Utána levezetésképpen egy modern táncolós bulin vehettünk részt. Szerintem mindenki jól érezte

magát, aki részt vett rajta, köszönjük a szervezést és reméljük, hogy jövőre is ilyen jó lesz, vagy ennél jobb. 

Pálfalvi Nonó

Plébániai nap
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A plébániai nap egyik – létszámában és fogadtatá-
sában is – legnépszerűbb programja a főzőverseny
volt. Előzetes jelentkezés alapján hat csapat versen-
gett, a templomkertben szemmel lehetett követni az
ételek elkészítésének minden fázisát. Valamennyi 
csapat főztje az utolsó falatig elfogyott, ehettünk 
tárkonyos csirkeragut, alföldi tarhonyás lecsót, marha-
gulyást csipetkével, barcasági gulyást, palóclevest 
buciban és Jókai bablevest, kinek melyiket volt meg-
kóstolni kedve. A szavazatok alapján a közönségdíjat
a barcasági gulyás nyerte el. 

A győztes csapat (a Fiatal házasok csoportjából):
Verseghy-Nagy család
Takács - Váry család
Muhi család
Imre család
Szarka család vett részt az előkészítés-

ben és a főzésben.
Szalay István (Verseghy- Nagy Edit édesapja), mint 

ötletadó, a recept tulajdonosa és szakmai irányító 
segítette és felügyelte a csapat munkáját.

Mindegyik főzőcsapatnak köszönjük a munkát, a
lelkesedést és az ízletes ételeket!

A Felsőkrisztina történetében először, pedig, új
profillal gazdagodva, recepteket is közreadunk: a
nyertes barcasági gulyásét és egy nagy sikert aratott 
túrós pogácsáét, melyet egy ismeretlen nagymama 
hozott, ezúton is köszönjük neki.

Barcasági gulyás

Hozzávaló: füstölt szalonna, vöröshagyma, sertéscomb,
kolozsvári szalonna, só, pirospaprika, fehér répa, sárga-
répa, burgonya, gomba, tejföl, víz.

• A füstölt szalonnát felkockázzuk és kiolvasztjuk a
zsírját.
• Beletesszük a felkockázott hagymát és megher-
vasztjuk lassú tűzön.
• Mehetnek bele a sertéscomb kockák és a kolozs-
vári szalonna kockák.
• Sózzuk
• Tűzről levéve teszünk bele kevés pirospaprikát.
• (Pörköltet főzünk.)
• Hozzáöntünk kis vizet. Beletesszük a karikára 
vágott fehér és sárgarépát.
• Majd a kockára vágott krumplit, pár darab paradi-
csomot, 1-2 paprikát.
• Hozzáadjuk a dagibb cikkelyekre vágott gombát.
• Ha már minden puha, az utolsó rottyantás előtt egy
kis tejfölt keverünk hozzá.

Túrós pogácsa

Hozzávalók:   50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 25 dkg 
túró, 1 evőkanál só, 2 dl tejföl, 2 tojás, 

4 dkg élesztő, 10 dkg füstölt sajt

Előző este össze lehet gyúrni, az élesztőt nem kell 
felfuttatni ! 
Másnap félóránként
kell hajtogatni (3 x), füs-
tölt sajttal megszórni.
Kiszaggatni, tetejét 
tojással megkenni, 
sima sajttal megszórni,
kisütni. A tetejére nem
szabad füstölt sajtot
szórni, mert megég !

Főzőverseny a plébániai napon
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„Rorate caeli” – „Magnificat”
Szeretettel meghívjuk plébániánk karácsonyi egyházzenei zenei áhítatára

2013. december 21-én,szombaton 16:30-tól 
(1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.)

Közreműködik a Felső-krisztinavárosi Plébánia gyermek- és felnőtt kórusa és a
Hegyvidéki Kamarazenekar 

Műsor: Istvánffy Benedek, A. Corelli, Deppisch Bálint művei és karácsonyi dalok
vezényel: Tőkés Mária Tünde és Gémesi Géza

A Guarani és Chiquito indiánok jezsuita missziói -
ban (17-18. sz.) a zene kulcs szerepet játszott. Mond-
hatni: az Evangélium (örömhír) a zene hullámain 
terjedt, és lettek a bennszülöttek rövid idő után 
maguk is a kor barokk zenéjének avatott tolmácsolói.

Ma Bolíviában, 250 évvel a jezsuiták a 
Dél-amerikai kontinensről való elűzetése után,
a jezsuita missziós barokk zene reneszánszát
éli: sorra nőnek a semmiből a zeneiskolák,
ahol az egykori indiánok büszke utódai lelke-
sen tanulják újra elődeik zenei örökségét. Hogy
kitől? Hisz az új zeneiskolák mindössze 10-12
éves múltra tekintenek vissza… Elkél hát a 
segítség, így ezért ment el kórustársunk is 
Bolíviába. 

Fontos lenne, hogy legyenek a jövőben is
olyan képzett magyar zenetanárok, akik részt
vesznek e zeneiskolák munkájában! 

Ez nem csak az ottani iskolák számára nélkülözhetet-
len segítség, de meghatározó élmény – emberi és
szakmai szempontból egyaránt – a tanár, illetve rajta
keresztül komoly nyereség hazánk zeneoktatása 
számára is! 

Egy önkéntes azonban a munkájáért nem kap 
fizetést, de ezzel kapcsolatos kiadásait (utazás, bizto-
sítás, zsebpénz, összesen kb. 5-700.000 Ft) is magá-
nak kell előteremtenie. Ezt kevés magyar zenetanár 
engedheti meg magának. Ezért fontos igénybe 
vennünk minden jó szándékú ember segítségét, aki e
„zenemisszió” céljait magáénak érzik. 
Ezért a koncert után adományokat gyűjtünk e zene-
misszió javára, mellyel a jövendőbeli magyar 
önkéntesek munkáját szeretnénk lehetővé tenni.
További információk a következő internetes oldala-
kon találhatók: 

http://fidelio.hu/blog/zenemisszio
http://zenemisszionboliviaban.blogspot.com
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Kis kórus, nagy kaland
A tavasz ősidők óta a megújulás jelképe. Az idei 

tavasz új kalandot hozott a kiskórus számára is: a 
versenyre készülés izgalmát. Ez volt ugyanis az első 
alkalom, hogy a Mária Rádió országos kórusversenyt
rendezett.

Ahhoz, hogy az ember eredményesen vegyen részt
egy versenyen, persze sok minden szükséges. Először
is egy jó adag kitartás, hogy bírjuk energiával a sok
hosszú próbát. Aztán nem árt egy kis lelkesedés, ami
jelentősen megkönnyíti a gyerekek számára a felké-
szülési folyamatot. Tőkés Tünde karnagyunk nem 
feledkezett meg a mentális felkészítésről sem. („Bármi
történik, akkor is ti vagytok a legcukibb kórus!”) 
Fontos, hogy legyen a kis versenyzőkben alázat, és

bármit hoz az eredményhirdetés, szeretettel el tudják
fogadni. Nélkülözhetetlen a szülők áldozatos segítsé-
ge és támogatása is. A biztos alap pedig, amire mindez
épül, a Lélek áldása a munkánkon.

Ha a fenti receptben felsorolt hozzávalókat össze-
dolgozzuk, az eredmény nem maradhat el. Így történt
ez a kis schola esetében is, akik bronz oklevelet nyertek.
És bár cukisági díjat végül nem osztogattak, karnagyi
és szólistai különdíjat annál inkább, mégpedig Tőkés
Tünde karnagyunknak, illetve Müller Réka szólistánk-
nak a csodálatos alleluja-szólóért.

A verseny mindannyiunkat gazdagabbá tett hitben,
tapasztalatban és élményekben. 

Hálát adunk ezért a gazdagságért!
Gerencsér Anna kórustag, a kiskórus egyik mentora

Egyházzenei áhítat templomunkban a Hit éve lezárása alkalmából

Megjött a Schola-levél, végigolvastam és rögtön
memorizáltam a dátumot, november 9., ott kell 
lennünk. Mint gyerekek a karácsonyt, úgy vártam
ezt a napot. Sok helyen meghallgattam már az ének-
kart, de itthon a legszebb s a legboldogabb tőle az
ember, örömmel tölt el Tünde néni mosolya, ahogy
a gyerekeket biztatja. Minden figyelmükkel lesik a
karjeleket és a végén ott a jutalom: a biztató, a 
köszönő mosoly Tünde nénitől.

Az ünnepélyes bevonulás után ülünk áhítattal, várjuk, hogy kezdődjön a Hiszekegy.
A vártnál is szebben cseng a gyermekek hangja. A kórustagok is el-elmosolyogják magukat, nincs ember, akit

ez ne érintene meg. 
S megszólalnak a fehér ruhás, kék galléros felnőtt tagok. S már vége is az első résznek, a másodiknak, s 

minden rész után várjuk, hogy folytassák. Beleborzong az ember fia ezekbe a hangokba, megszűnik körülöttünk
a világ gondja-baja, olyan boldogság őket hallgatni. Látni a mosolyukat, hogy örömmel énekelnek nekünk. 
Sosem tudjuk viszonozni ezt az átélt órát, csak megköszönni, de azt százezerszer.

Hálás szívvel gondolok Márton atyára, ki emberi életünk hétköznapi valóságába hozza el a Hiszekegyet 
szavaival. Látom, még fiam is elgondolkozik a hallottakon. S ez a Kodály-részlet, ez már hab a tortán.

Szeretném, ha rohanó világunkban lenne több alkalom, hogy halljuk, mire is képes ez a kórus. Köszönjük 
fáradozásaikat, idejüket, szorgalmukat, odaadó szolgálatukat.

Egy hallgató a sok közül, Marianna



2013. ADVENT12 Felsőkrisztina

Lelki egészségünk
December 25., Krisztus születése

Karácsony estéjén ünnepi díszbe öltöztetett 
szobánk meghittségében szívünket megérintő kedves
énekeket énekelve és a fenyőfa alatt megbújó jászol-
ban gyönyörködve, miközben odakint csendesen hull
a puha, fehér hó, szemünkben könnyen romantikus
színezetet ölthetnek Krisztus születésének körülmé-
nyei.

Holott mai megítélés szerint mindenképpen hát-
rányos helyzetű, sőt veszélyeztetett gyermeknek 
tekinthetjük a betlehemi éjszaka hideg sötétségében
elhagyott barlangistállóba beleszülető kisded Jézust.

Emberi gondolkodásunk mércéje alapján későbbi
életpályája sem tűnik álomkarriernek, melyre remé-
nyekkel teli ifjúként vagy gyermekeink jövőjét 
büszkén tervezgető szülőként vágyódnánk, hisz a 
názáreti ács fiának viszontagságos vándortanítói élet-
módja nélkülözött minden kényelmet és többnyire
megbecsülést is, és a félreértett küldetésnek szóló 
ünneplést és sztárolást drasztikus hirtelenséggel 
beálló elutasítás és megbélyegzés, majd bűnözőknek
kijáró brutális büntetés követte.

Mégis mindannyian tudjuk: ez csak az elhomályo-
sult szemünk számára megmutatkozó látszat. 
A lényeg: a megváltás – Mária és Jézus igenjének 
pillérein nyugvó – műve.

Látszat és lényeg megkülönböztetése nehéz a mi
életünkben is. Nem mi határozzuk meg, mikor és 
hová születünk: mely korban és percben, a világ mely
tájára, milyen családba. Mindezt – tán furcsán hang-
zik, de – ajándékként kapjuk. Ajándékként, melynek
értékét gyakran fel sem ismerjük. Hisz oly sokszor
mást vágyunk magunknak: kevesebb konfliktust 
otthon és a munkahelyünkön, elismerésünket és meg-
becsülésünket kifejező fényesebb címet és nevet,
esetleg könnyebb életet lehetővé tevő több pénzt…
S még ki tudja, hány beteljesületlenül szívünk mélyén
rejtőző, ki nem mondott kívánság révén reméljük 
boldogságunk!

Pedig nem véletlenül kaptuk sorsunkat. Minden
életpillanatunk – jó és rossz egyaránt –, minden 

gondolatunk és döntésünk, szavunk és tettünk értel-
met és célt nyerhet Isten végtelen jóságában. S éppen
az tehet igazán boldoggá minket, ha minduntalan
romba dőlő légváraink építgetése helyett megkeres-
sük valódi életfeladatunkat, és igent mondunk az 
Isten által nekünk szánt élethivatásra – tűnjön az bár-
mily hétköznapinak és egyszerűnek, felfoghatatlannak
és nehéznek is.

A lényeg, azaz hogy a kegyelem forrásává váljunk
a körülöttünk élők számára, akkor és ott, ahová Isten
helyezett minket, túlmutat rajtunk és látszatlétünkön:
gyengeségeinken és korlátainkon, sebzettségünkön és
kicsinységünkön, fájón megélt megaláztatásainkon és
gyakorta kudarcba fulladó, emberi erőfeszítéseinken.
Megvalósulásáért csak egyet tehetünk: Krisztust 
követve naponta megújítani igenünket, Őhozzá 
hasonlóan – Őáltala, Ővele és Őbenne – nap mint
nap az Atyára tekinteni, az Atya akaratát keresni és
abban élni – s közben megtenni, amit tudunk.

Karácsony estéjén ünnepi díszbe öltöztetett 
szobánk meghittségében kedves énekeket énekelve
hálát adhatunk Istennek életünkért és hivatásunkért,
kiüresíthetjük és megnyithatjuk aggódással és félelem -
mel teli, bezárkózni vágyó szívünket a fenyőfa alatt
megbújó jászolban karját – hívogatón és ölelni vágyón
– felénk táró Istengyermek számára, hogy
betölthessen  minket egész szeretetével és minden 
kegyelmével, miközben odakint csendesen hull a 
puha, fehér hó.

Hernádyné Szemere Rita

Gitáros Adventi Áhítat

December15.19.00-20.15
A Felső-Krisztinavárosi Gitáros Együttes adventi
zenés elmélkedése.

Vendég: Kálmán József Atya

(Aznap kivételesen az esti 6 órás szentmise lesz
a gitáros, ifjúsági mise!)
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Ugyan a gyermekek számára kínálunk 
szinezős adventi naptárat, azonban az 
ajánlott jócselekedetek gyakorlása a felnőttek
készületét is megszépítheti.
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Kirándulás a Várba

Autóbusz-átszállással érkeztünk a Budai Várhoz. Rövid ismertető után gyönyörködtünk a kilátásban, a régi és
az új szobrokban és megnéztünk egy őrségváltást a Sándor Palotánál. 11 órakor – további résztvevőkkel 

kibővülve – idegenvezetéssel csodálkoztunk a Mátyás-templom
kincsein. Az altemplomban elimádkoztuk az Úrangyalát. 
A fiatalabbak felmentek a templomtoronyba is (az új haran-
gok fölé), majd közös fényképezés után búcsúzkodtunk.

Nagyon köszönjük, remélem, máskor is lesz ilyen szép,
tanulságos és hasznos kirándulás! 

Isten áldását kérem a szervezőkre!

Höfler Péterné

Ismerd + Budakalászon

Budakalászra mentünk és megnéztük a templomot Józsi
atya vezetésével. Először a Szent László-szobrot 
pillantottam meg, majd a Szent Antalt. Később kiderült,
hogy a templomot a Szent Kereszt tiszteletére emelték.

Aztán felmentünk egy templomdombhoz a Kálvária-
dombra és ott imádkoztunk.

Szakács Luca (9 éves)

Ami nincs a beszámolóban, arról a képek beszélnek: 
Árpádkori templom romjait tárták fel a budakalászi 

Kálvárián. Az Ismerd meg 3. évadának kezdetén oda látogattunk el, hogy közösen imádkozzunk hazánkért. 
A ráadás: kirándulás napsütéses, őszi időben; nyárbúcsúztató utolsó fagyizás, orgonahangverseny, régi és új

ismerdmegesek találkozása, beszélgetése, sok derűvel, nevetéssel. 

Távirat a Mátyás-templomból

Lapzárta miatt rövid határidő-rövid tudósítás stop.
2013. november 23. reggel 9 óra, Plébánia, ragyogó napsütés, lelkes népek stop.
Sándor palota, Lukách Kriszta felkészült és szabatos, mint mindig stop.
Őrségváltás érdekes és imponáló stop.
Miklós atya humoros, mint mindig stop.
Séta a Várban, kaland a Rondellán, meredek lépcsők, ragyogó kilátás, 

Szent István kápolna maradványai stop.
Mátyás-templom, gyönyörűség, csoda, román kori maradványok, kápolnák, 

karzat, freskók, szobrok, altemplom stop.
Tiszteletreméltó hölgyek csevegése a Facebook-ról, komoly meglepetés stop.
Toronymászás szigorúan csak nagyon fitt és egészséges hívek részére extra izgalmas és megismételhetetlen stop.
Ismerd + kéthavonta: kihagyhatatlan, érdekes időtöltés kellemes társaságban stop.

Mikófalvyék stop
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Szent Makáriosz püspöknek tulajdonított
szentbeszédekből

Miként hajdan a zsidókra haragvó Isten Jeruzsálemet ellensé-
gei előtt gúnyt tárgyává tette, hiszen azok uralkodtak fölöttük,
akik gyűlölték őket, és nem volt többé náluk sem ünnep, sem 
áldozat, parancsainak megszegése miatt, ugyanígy átadja Isten a
lelket is azoknak az ellenségeknek, akik tévútra vezették és teljes
gyalázatba vitték a lelket. 

Miként egy ház is, ha nem lakik benne az ura, sötétségbe,
gyalázatba és becstelenségbe borul, tele lesz piszokkal és 
szeméttel, ugyanígy az Urat és a vele örvendező angyalokat 
hűtlenül elhagyó lélek is a bűn sötétségével, rút érzelmekkel és
mindenféle gyalázatossággal lesz tele. 

Jaj az útnak, ha senki sem járja, ha senki emberfiának szava
nem csendül rajta, mert vadállatok tanyája lesz! Jaj a léleknek, ha
nem lakozik benne az Úr, és szavával a lelki gonoszság fenevad-
jait el nem kergeti onnan! Jaj a háznak, ha nem lakik benne ura!
Jaj a termőföldnek, ha nincs földművese, aki gondozza! Jaj a 
hajónak, ha nincs kormányosa, mert a tenger viharzó hullámain
hányatva elpusztul! Jaj a léleknek, ha nem lakik benne az igazi
Kormányos, Krisztus, mert a sötétség ádáz tengerén hányódva, az
érzelmek hullámveréseitől megtépázva, és a gonosz lelkektől
mint vészes vihartól meggyötörve, végül is pusztulásba sodródik. 

Jaj a léleknek, ha nincs Krisztusa, aki őt jóságosan gondozza,
hogy megteremhesse a Szentlélek jó gyümölcseit! Ha egy lélek
elhagyta Krisztust, akkor tövissel, bogánccsal lesz tele, és ahelyett,
hogy gyümölcsöt termett volna, tűzre való lesz, és elég. Jaj a 
léleknek, ha nem lakozik benne Ura és Krisztusa, mivel őt el -
hagyta, ezért csúf hajlamokkal lesz tele, s a vétkek tanyájává válik! 

Miként ugyanis a földművesnek, ha földje megmunkálására
készül, elő kell vennie a földműveléshez szükséges eszközöket,
és megfelelő ruhát kell öltenie, ugyanígy Krisztus is, az égi Király
és igazi földműves, amikor eljött a bűn miatt elhagyatottá lett
emberi nemhez, magára véve az emberi testet és szerszámként
a keresztet hordozva, munkálta meg az elhagyott lelket. Kitépte
belőle a töviseket, a gonosz lelkek tüskés bozótját, kiszaggatta a
vétkek vadhajtásait, és bűneinek kóróját elégette tűzben. Miután
így megmunkálta keresztfájával az emberiség lelkét, beleplántál-
ta a Szentlélek szépséges kertjét, hogy az Istennek, mint Urának
mindenfajta ízes és kedves gyümölcsöt teremjen.

(Hom. 28: PG 34, 710-711)

Molnár Miklós

Túl a lehetetlenen
(Cserkónak)

Lehetetlen, hogy Isten testté legyen!
- Mondják a zsidók.
Lehetetlen, hogy a Messiás a kereszten
szenvedjen!
S nem értik ordítozók,
nem értik zsenik, művészek, vandálok,
hogy mit jelent;
"Istennek minden..." De, ha én is kiállok,
s nem ragadok meg a Hegyen,
hanem utamat a szenvedésen át engedem,
egészen addig a Sírig;
talán ismét valóság lesz a lehetetlen.
Látó, aki Istenben bízik!
Ha kell, hát szakadjon ketté a világ!
De az Urat el nem engedem!
Már halkul, nehezül az imánk.
Az elfogadás közelít a szereteten.

A szem már nem lát.
A szív nehezen tapintja a reményt.
Érezzük azt a szent Fát,
mely szétzúzza a halált, a keményt!

Rajta megtalálunk Téged,
Kinek az emberség nem teher.
S, ha néha mégis félek,
ez a csendes szenvedés emel...

Segíts, mi mennyei Anyánk,
hogy erősödjünk a hitben:
A "lehetetlen" a mi kategóriánk, 
az Istené a "minden..."

„Harmatozzatok Egek onnan fentről, 
Harmatozzátok az igazat ...

Vígasztalódj, vígasztalódj, választott népem,
Közelít már üdvösséged, 
Mért szomorú még most is szíved,
Fájdalmadban megújúltál,
Üdvözítlek, vigasztalódj” ...
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Anyakönyv 
2013. szeptember – november

Adventi 
programjaink

2013-ban:

December 4-én, szerdán, du. 5-kor
jön, jön a MIKULÁS!
December 9-án, hétfőn, reggel 6
kor hittanos Rorate, utána 
közös reggeli
December 12-én, csütörtökön 15
órától Időseink adventi 
délutánja
December 15-én, vasárnap 
Jótékonysági vásár
December 15-én, vasárnap este 
7-kor Gitáros áhítat
December 21-én, szombaton,
16,30-tól karácsonyi egyház zenei
áhítat
December 24-én, szombaton, 
du. 3 órakor MISZTÉRIUMJÁTÉK

Minden hétfőn, szerdán,
szombaton reggel 6-kor

Rorate Szentmise!


