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2015. Advent

XIX. évfolyam 1. szám

Megkezdődik az új egy-
házi azaz liturgikus év.
Ezáltal mintegy új lehető-
séget is kapunk: megújul
bennünk a várakozás,
várjuk Urunk eljövetelét,
„Adventját”. S tudjuk azt
is, hogy az adventi idő-
nek kettős jellege van.
Először is a karácsonyi
ünnepekre való előké-
szület ideje ez, amikor 
Isten Fiának, Jézus 
Krisztusnak az emberek-
hez való első eljöveteléről
emlékezünk. Ugyanak-
kor olyan időszak is,
amelyikben ez a vissza-
emlékezés ráirányítja a
figyelmünket Krisztus 
történelemvégi, második
eljövetelének várására. 
E két ok miatt az adventi
idő a bensőséges és ör-
vendező várakozás ideje.
Ennek alátámasztására
szeretnénk közreadni két
szerzőtől egy-egy olyan
írást*, amely komoly 

segítség lehet számunk-
ra, hogy beléphessünk
ebbe a várakozásba.
Krisztus eljön (görögül
„Parusia”) a történe-
lem, az idők végén. De
most meg akar születni
bennünk, hiszen ezt
ünnepeljük Karácsony-
kor, s amikor majd el-
jön önmagát felismerve
mibennünk, vinni fog
minket az ő országába,
amelyről most itt, a föl-
di életünkben tanúsko-
dunk. Kívánok nektek,
testvérek, örömteli vá-
rakozást! Nincs nagyobb
örömük a kereszté-
nyeknek, mint ebben a
várakozásban lenni,
azaz imádságban: így
fölismerjük egymásban
magát a gyermek 
Jézust. Ez az igazi 
ajándék Karácsonykor.

*(A hitmagyarázat a 2. 
az elmélkedés pedig a 
15. oldalon olvasható)

Péter atya

Jézus meg akar születni bennünk

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője ...
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Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem
csupán az elsőt, hanem a másodikat
is, amely az elsőnél sokkal dicsősége-
sebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketű-
rését ismertük meg, míg a második-
nál Krisztus királyi méltósága lesz
nyilvánvaló. Legtöbbször ugyanis
minden kettős a mi Urunk, Jézus
Krisztusnál. Kettős a születése: 
egyrészt Istentől öröktől fogva, más-
részt a Szűztől az idők teljességében.
Kettős az alászállás: az első rejtett,
mint csendes eső a felhőkből, a 
második, az eljövendő pedig 
szembeötlő lesz. Első eljövetelekor
pólyába takarva feküdt a jászolban, a
másodiknál fénybe öltözködik. Az 
elsőnél magasra tartotta a keresztet,
vállalta a gyalázatot, míg másodszor
majd angyali seregekkel körülvéve 
dicsőségesen érkezik. Tehát ne csak
az első eljövetelnek örvendezzünk,
hanem várjuk a másodikat is. Amikor
az elsőnél azt mondjuk: Áldott, aki
jön az Úr nevében, ugyanez legyen
hódoló szavunk, amikor angyalaival

együtt jelenik meg: Áldott, aki jön az
Úr nevében (Mt 21, 9). Nem azért
jön el majd a Megváltó, hogy ismét
elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az
őt elítélők felett. Akkor azonban a
gonoszoknak, akik oly kegyetlenek
voltak vele szemben, hogy keresztre
juttatták, azt mondja majd szemük-
be: Ti így tettetek, és én hallgattam
(vö. Zsolt 38, 10). Először szelíden
példát adni, az embereket finoman
meggyőzni jött, másodszor pedig
szükségszerűen uralma alá kerül min-
denki, akár akarja, akár nem. Krisztus
mindkét eljöveteléről jövendölt 
Malakiás próféta: Hamarosan belép
szentélyébe az Úr, akit kerestek 
(Mal 3, 1). Ez az első eljövetel. A 
másodikról pedig így írt: és a 
szövetség angyala, aki után vágya-
koztok. Lám, már jön is a mindenható
Úr: de ki fogja tudni elviselni jövete-
le napját, és ki maradhat állva, 
amikor megjelenik? Mert olyan, mint
az olvasztók tüze, és mint a posztó-
ványolók lúgja. 

Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító
mester (Mal 3, 1-4). A két eljövetelre
utal Tituszhoz írt levelében Pál apos-
tol: Megjelent megváltó Istenünk 
kegyelme minden ember számára, s
arra tanít minket, hogy szakítsunk az
istentelenséggel és a világi vágyakkal,
éljünk fegyelmezetten, szentül és
buzgón ezen a világon. Várjuk remé-
nyünk boldog beteljesülését: a nagy
Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus
Krisztusnak dicsőséges eljövetelét 
(Tit 2, 11-13). Látod, mint beszél az
első eljövetelről, amiért hálát ad;
majd a másodikról, amelyet várunk.
Ezért valljuk a ránk hagyományozott
hitvallásban, hogy hiszünk abban, aki
fölment a mennybe, ott ül az 
Atyának jobbján. De újra eljön dicső-
ségben ítélni élőket és holtakat, és
országának nem lesz vége. Eljön 
tehát az égből a mi Urunk, Jézus
Krisztus. Eljön ennek a világnak a vé-
gén, az utolsó napon, megdicsőülve.
Ez a világ akkor beteljesedik, és 
Krisztus ismét megújítja a világot.

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Krisztus kettős eljövetele

„„HHaalllleelluujjaa””
szeretettel meghívjuk plébániánk karácsonyi egyházzenei áhítatáraszeretettel meghívjuk plébániánk karácsonyi egyházzenei áhítatára

2015. december 19-én, szombaton 16:00-tól 
(1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.)
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Közreműködik Csóka Anita, Erdős Róbert, Dani Dávid - ének, 
a Felső-krisztinavárosi Plébánia gyermek- és felnőtt kórusa 

és a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar 

vezényel: Tőkés Mária Tünde és Gémesi Géza
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„Uram, te nem feded föl eljöveteled napját,
hogy mindig készen virrasszunk és készen álljunk a
harcra, és állhatatosan gyakoroljuk az erényeket.
Azt akarod, hogy állandó várakozásban
éljünk és mindig buzgók legyünk.
Ezért hagysz minket bizonytalanságban
a vég felől.
Biztosak lévén eljöveteledben,
kérünk, hadd virrasszunk, 
hogy eljöveteled ne érjen meglepetésként.”

Aranyszájú Szent János

Mozgalmas ősz után kezdjük meg az adventet, hogy
kissé elcsöndesülve készüljünk az Úr eljövetelére.

*
Szeptember 12-én tartottuk meg immár harmadik

plébániai napunkat – nagy sikerrel.  Köszönet érte a 
szervezőknek, elsősorban Hernády Orsinak, Molnár 
Zsuzsának és férjének, Károly bácsinak, Lukách Krisztiná-
nak, a foglalkozásokat vezető művészeknek és természe-
tesen, a főzőverseny résztvevőinek. Sokan voltunk, jókat
ettünk vidáman, jól éreztük magunkat. A napot lezáró
szentmisén búcsúztunk el ünnepélyesen Miklós atyától,
megköszönve szolgálatát és a Jóisten további áldást 
kérve munkájára.

* 
Októberben imacsoportjaink vezetésével imádkoztuk

naponta a rózsafűzért az esti litániákon. A hittanórák is
megkezdődtek. Sajnos, a nagyobb fiatalok (gimnazisták,
egyetemisták) úgy látszik, nem tartják ezt fontosnak… 
Pedig Péter atya szeretettel várja őket minden héten 
csütörtök este 8 óráról!

*
Túl a nyolcvanon, 28 évi „felsőkrisztinás” szolgálat

után – engedve a család unszolásának - Schimmer Józsi
bácsi kántorunk úgy döntött, hogy most már nemcsak
papíron, de ténylegesen is nyugdíjba megy. Az így meg-
üresedett kántori állásra pályázatot hirdettünk, melyre
többen jelentkeztek, a meghallgatásra hárman jöttek el.
Márton atya -  Tőkés Tünde, Józsi bácsi és Kaibás Gábor
szakvéleménye, ill. a pályázatban foglaltak és az elbe-
szélgetések alapján végül Illés Imre urat vette fel kántor-
nak. De hogy számunkra ne legyen olyan hirtelen az 
elválás, Józsi bácsi az idei adventet és karácsonyt még
velünk tölti. Ez idő alatt lehetőség lesz az 
átadás-átvételre, illetve. hogy Imre kántorunkkal megis-
merkedhessünk.

*
Örvendetes módon egyre többen csatlakoznak a plé-

bániai zarándoklatokhoz. Péter atya vezetésével a felújított
Mátraverebély Szentkútra zarándokoltunk. „Komoly gon-
dot jelentett” Hornyik Henrik barátunknak, hogy olyan
nagy buszt szerezzen, amelyben mindannyian elférünk.
A szép idő, a gazdag program, melyben 
jutott idő az imádságra, elmélkedésre és a kikapcsoló-
dásra, segítette a részvevőket a lelki feltöltődésben. Mint
utóbb kiderült ez volt Péter atya első zarándoklat -
szervezése. 
Köszönjük neki, és gratulálunk: jelesen vizsgázott.

*
November 9-én temettük el Vajna László barátunkat,

aki hosszú betegség után 63 évesen hagyott itt bennün-
ket. Élete összeforrt a plébániai közösséggel. Itt volt 
ministráns, cserkészparancsnok. Több évtizeden át volt
a képviselőtestület tagja. Sokat tett értünk és plébánia
közösségéért. Köszönjük neki és imádkozunk érte.

*
Amint azt már a plébániai hirdetésben tudattuk, 

sikerült az új közösségi ház építkezésének megkezdésé-
hez minden feltételt megteremteni, így az építkezés 
hamarosan megkezdődhet. (lásd. még cikkünk)

*
Ó drága betlehemi Fiúcska, add,
hogy egész lelkemmel közeledjek
születésed mély misztériumához.
Helyezd az emberek szívébe azt a békét,
amit néha oly elkeseredetten keresnek,
s amit csak te tudsz megadni.
Segíts, hogy jobban megismerjük egymást,
és mint ugyanannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással…..”

Szent XXIII. János pápa

Béres György

Krónika
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Az első ütemben maga az épület készül el a legszük-
ségesebb kertépítési munkával együtt, a másodikban a
terület külső rendezésére kerül sor. (A második ütem 
befejezése is szükséges a használatbavételi engedélyhez.)
Néhány szó a költségekről. Az építkezés teljes költsége
várhatóan nettó 268.535.000,- Ft lesz, ami ÁFÁ-val
341.039.450,- Ft-ot jelent. Hála a hívek nagylelkű 
adományainak az első ütemet ( kb. 279 millió forint a
végösszege) el tudjuk kezdeni. Sajnos, a teljes befejezés-
hez még igen jelentős összegre lesz szükség. Kérjük
ezért, hogy a második vasárnapi adományaikkal tovább-
ra is támogassák ügyünket. Kérjük továbbá, hogy akik
megtehetik - korábbi gyűjtésünkhöz hasonlóan - külön
adományokkal is segítsenek. Az ehhez szükséges infor-
mációkat Márton atyától tudhatják meg. 

Ha a forrásaink megfelelően gyűlnek és mindkét 
ütemet sikerül folyamatosan elkészíteni, az építkezés 
várható befejezése 2016. szeptember 30. 
Hát akkor Isten nevében: 

Kezdjük!
Béres György

Végre felszállt a füst. Nem volt egyszerű eddig is 
eljutni és a neheze még hátra van. Sokan kérdezgették
Márton atyát, engem és másokat, mikor épül a ház? Nos,
igyekeztünk a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást
adni, akár itt a Felsőkrisztinában is. Mint ismeretes az 
engedélyezési, majd a kiviteli tervek is elkészültek. 
Tervezők: Müller Ferenc és munkatársai. Sajnos, a külön-
böző engedélyek beszerzése és az egyéb adminisztráció
a tervezettnél több időt igényelt. Még tovább tartott a 
kivitelező kiválasztása. Több pályázót hívtunk meg, végül
három kivitelező pályázott. A beadott ajánlatok több 
helyen eltértek szakmai tartalmukban a kiviteli tervektől,
nem beszélve az ajánlatokban szereplő költségek nagy-
ságáról, amelyek lényegesen meghaladták az addigi 
kalkulációkat. A sorozatos egyeztetések eredményeként
végül november első napjaiban sikerült kiválasztanunk a
vállalkozót. Ez a BAUREK Kft. November 12-én megtör-
tént a szerződéskötés is. November végéig veszi át a 
vállalkozó a munkaterületet, és kezdődik a munka.
A plébánia anyagi helyzetét figyelembe véve a kivitelezés
két ütemben fog történni.

Kezdődhet az építKezéS
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Huszonnyolc éve dolgozunk
együtt. Nagy idő, számtalan közös
emlék, éneklések, ünnepi pillanatok
kötnek minket össze. 

Személyeddel egybeforrt a nyuga-
lom, az állandóság, a szolgálatkészség.
Húsz év alatt nem tudtunk olyant
kérni, amelyre azonnal ne álltál vol-
na készen a szóval: jó, csináljuk meg.
Magas szintű zenei tudásod, ihletett
orgonajátékod, liturgikus tájékozott-
ságod mellett latinos műveltségeddel
is elkápráztattál minket. Egy ideig
szorgalmasan jegyzeteltük a sziporká-
zóan találó, az aktuális beszédté-
mánkhoz illő latin idézeteket.
Sose láttuk, hogy elfáradtál volna!
Hogy csináltad? A vasárnapi ötödik
szentmise után is ugyanazzal a szelíd
mosollyal, türelemmel mentél fel a
karzatra, s ugyanazzal az odaadással
csendült fel hangod, mely az idővel
egy cseppet sem kopott meg, nem
vesztett fényéből és erejéből.

Sőt! Egyre inkább érezzük, hogy a
Mi Kántorunk nem énekel, hanem –
imádkozik ott fent! Ezért olyan szép
az ének, harmonikus az egész lénye,
mert a karzaton is az angyalokkal 
társalog!

Lehet, a test elfárad, több pihenést
kíván, de szerencsére a lélek erős és
az imádság által fiatal marad.

Köszönjük a sok szépet és jót, amit
Tőled kaptunk! Örök példa maradsz
számunkra, a hűség és a hittel való
szolgálat mintaképe! 
Tudjuk, a családod nagyon vár már,
hiszen sokszor kellett nélkülözzenek
a családi házban.

De ha egy kis időd lesz.....

Szeretettel mindannyiunk nevében
Tőkés Tünde és a scholások

Huszonnyolc évvel ezelőtt volt 
iskolatársam, Nagy Imre plébános 
hívott bennünket telefonon. Azt kér-
te, hogy feleségem, Cilike vállalja el a
Felső-krisztinavárosi templomban a
sekrestyési teendőket előző sekres-
tyés, Halász Imre halála miatt. A 
váratlan felkérésre feltételesen, átme-
neti időre igent mondtunk. Az 
„átmeneti idő” Imre atya biztatására
véglegessé lett, s Cilike 1996-os
nyugdíjba meneteléig tartott.

Néhány hónap múlva ismét várat-
lan felkérés érkezett Imre atyától. 
Arra kért, hogy ismerve sokéves 
egyházzenei tapasztalatomat, vállal-
jam el a Felsőkrisztinában a kántori
feladatkört, s ezzel egyidejűleg a 
plébániai iroda teendőinek egy 
részét. A hirtelen jött üresedés miatt
gyors és igenlő választ várt.

Munkahelyemen, ahol műszaki
ügyintézőként dolgoztam, s ahol n
apokkal azelőtt kaptam „kiváló 
dolgozó” elismerést és jutalmat, 
sajnálattal, de megértéssel fogadták
döntésemet, amelyet akkori főnö-
köm így értelmezett: „Tudjuk, hogy a
szíved hová húzott, ezért nem 
haragudhatunk rád.”

Ettől az időtől (1998. április 22.)
indult közel 28 évig tartó kántori
szolgálatom, amelyet a nyugdíjkorha-
tár elérése után is változatlan feladat-
körrel a mai napig végeztem. A mun-
kakörömmel járó feladatokat igye-
keztem legjobb tudásom szerint és
meggyőződéssel végezni. Nemcsak
kötelességteljesítésnek, de legfőkép-
pen és elsősorban Isten-szolgálatnak
tekintettem, s ezt a szándékot és célt
mindig szem előtt tartottam. Örül-
nék, ha szakmai, zenei és egyéb 
fogyatékosságaim, hibáim mellett ez
a szándék lenne értékmérője tevé-
kenységemnek. Emberi magatartá-
sunk és cselekvésünk értékelésében

ismert keresztény elv: „A mi tökéle-
tességünk abban áll, hogy lankadatla-
nul küzdünk tökéletlenségeink 
ellen.” Nos, úgy érzem, ezt a küzdel-
met soha nem adtam fel és a jövőben
sem fogom feladni.

Amikor ez év végével kántori
munkakörömtől végképp megválok,
ez csak a fizikai kapcsolatokban j
elent elválást, a lelkiekben nem. Az
elmúlt közel három évtized alatt 
sokakat megismertem és szívembe
zártam a Felsőkrisztina közösségé-
ben. Közülük nem kevesen már
„odaát” vannak - köztük néhány volt
lelkipásztorunk is. Úgy érzem, a
Gondviselés rendelése során a velük
való találkozás és lelki közösség sokat
segített, s remélem, a jövőben is segí-
teni fog, hogy Üdvözítő Urunk 
Szívéhez, végső közös célunkhoz 
közelebb juthattam.

Megköszönve a példaadó, gyak-
ran tapasztalt megható buzgóságot,
megértést és biztatást, őszinte barát-
ságot és szeretetet, kérem, hogy imá-
ikban továbbra is emlékezzenek meg
rólam és családomról. 

Isten bőséges áldása és Keresztelő
Szent János hathatós oltalma legyen
mindenkor a számomra felejthetetlen
Felső-krisztinaváros hívő közösségén
és annak minden tagján.

Schimmer József, búcsúzó kántor
(Jóska bácsi)

Búcsú a Felsőkrisztinától Kedves Jóska Bácsi!

A fotó az Apor Vilmos szobor 
2015. májusi koszorúzásán készült.

Fotó: Molnár Miklós atya
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plébániai nap  - „bográcsmenti” perspektívából

Meteorológiai értelemben is szép nap köszöntött ránk szeptember 12-én, a plébániai nap reggelén. A főzésre 
vállalkozók egyikeként már néhány napja készülődtem a nem mindennapi attrakcióra.
Feltételezem, hogy mindnyájunkra vonatkozott ez a készülődés, hiszen a mindennapitól eltérő, egyedi, jellegzetes ízű
kreációkkal kívántunk kedveskedni a rendezvény résztvevőinek. Kora reggel Károly kemény munkával gondoskodott
a nehéz gázpalackok kihelyezéséről és a gázégők beüzemeléséről, így 10 óra körül mind a 7 bográcsból már szállt a
pára és a készülő ételek illata.

Gyakran hangoztatott közhely, hogy a puding próbája az evés – nos, a bográcsok rövid idő alatt üresen ásítoztak!
Az ételek készítésében szorgoskodó, jókedvű, 25 – 30 fős társaság tagjai azzal a jó érzéssel nyugtázhatták a plébániai
nap közérdeklődésre számot tartó programját, hogy ők is hozzájárulhattak plébániánk közösségi életének építéséhez
– egy kis téglával. Igaz a tégla nagyon kicsi, de az anyaga a szeretet.

Tóni   -   alias Takács Antal

ajándékkészítés Miklós atyának

A plébániai nap sokrétű programjai – főzőverseny, sport-
versenyek, kézműveskedés és  előadások – mellett az emeleti
hittanteremben a nálunk töltött négy év emlékére a plébánia
közösségei, családjai által Miklós atyának írt gondolatokból egy
fényképes album készült. A vaskossá lett album a hálaadó
szentmisére készült el, és annak végén adtuk át neki.



Külön köszönet illeti a sok háziasszonyt, akik finom süteményeikkel oly gazdagon láttak el minket, hogy az esti 
szentmise utáni agapéra is bőségesen maradt a finomságokból.

Molnár Zsuzsa
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1. csapat  Németh Attila  és az ovis hittanos édesapák lecsós – gombás csirkemájjal ajándékoztak meg
minket.
2. csapat Takács Tóni  Pincepörköltöt készített Lipóti kenyérrel.
3. csapat MÉCS csoport Tegzes Emese és Lévai szülők irányításával Bánáti gombóclevest főztek.
4. csapat  Takácsi- Nagy Klári és a Karitász csoport tagjai Francia lecsót főztek a vegetáriánusok kedvéért.
5. csapat Szakács István és családja Jókai bablevessel ajándékozta meg az éhes vendégeket.
6. csapat  Laber Zsuzsi és a  Szkóla tagjai Édeskáposztás – húsos finomsággal leptek meg minket.
7. csapat Szabó Peti irányításával a Ministránsok Vörösboros gulyást főztek csipetkével.

Főzőverseny – a szervező szemével

Ebben az évben is csak hálás köszönetet mondhatok a vállalkozó csapatoknak, ha kicsit későn is, de annál 
lelkesebben jelentkeztek a feladatra.

Idén nyolc csapat állt össze. Heten finom melegételt készítettek, a cserkészek viszont üdítő, friss, gyorsan és
egyszerűen elkészíthető gyümölcssalátával leptek meg minket, aminek igen nagy sikere volt.

Az elismerő oklevelek helyett szeretném a csapatokat, ha nem is a teljes névsorral megörökíteni, ezzel is se-
gítve az egymás megismerésének lehetőségét, hogy ne csak arcokat ismerjünk, hanem a neveket is hozzájuk 
kapcsolhassunk.
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Talán még azok sem
mind ismerik, akik régóta
járnak a Felső-Krisztinába:
Laci mindig a háttérben ma-
radt. A képviselőtestületi ülé-
seken rendszerint a sarokban
lévő fotelban helyezkedett
el, és csak akkor szólt hozzá,

amikor nagyon indokoltnak tartotta. Feltűnés nélkül,
csendben tette a dolgát. 

Kerestem magamban azt a képet, ami leginkább
mutatta egyéniségét. A szája sarkában oly gyakran meg-
jelenő mosoly, mély tekintete, merev arca, ritkán feltö-
rő nevetése, fátyolos hangszíne – ezek a külsőségek.
Keveset mutatott magából, gondjait-bajait magába 
zárta, de a közös kirándulások, szilveszteri bulik során
folytatott beszélgetések közben kiderült, hogy mindig a
jobbat akarja, még akkor is, ha az nem arat osztatlan
elismerést.
Hogyan emlékeznek rá az egykori „lékais” kollégium
tagjai? 

„Kedves Laci!  Mikor 1982-ben újra „lékais” lettem,
akkor épp Ti vezettétek Ágival az egyetemisták 
csoportját. Derűs, felelősségteljes,  megbízható, isteni
értékrendet képviselő, szép pár voltatok. Ha Rád 
gondolok, akkor derűs, olykor huncut mosolyod látom,
amivel rám nézel, csendesen figyelve egy-egy beszél-
getés közben. Szeretettel imádkozunk érted, és kérlek,
Te is imádkozz értünk, míg újra találkozunk.” ( Ildi) 

„Ha Lacira gondolok, az első, ami eszembe jut –
hogy amióta csak az eszemet tudom -  Ő ott volt a 
„Lékain” és építette a közösséget! A maga nemében
egy „Intézmény” volt … Azt gondolom, nagyon sokat
köszönhetünk Neki. Hiányozni fog! Én is remélem,
hogy -  a maga sajátos modorában – ahogy eddig is, ez-
után is, jókat „somolyog” majd rajtunk, csak már oda-
fentről, még több bölcsességgel felövezve…” (Krisztina)

„Laciról az a sokszor látott kép marad meg bennem,
amikor szálfa egyenesen, kedves arccal, görög arcéllel
magaslott ki a többiek közül, kísérve a ministráns 
menetet. Isten békéje legyen Vele.” (Mőci)

„Nagy kirándulások, „lékais” ministráns gyűlések,
lelkigyakorlatok, találkozás a hegyen – síelnek a gyere-
kek, cserkészet, képviselőtestület, szilveszteri gyertyá-
zások, felsőkrisztinás levelező lista, kiforrott vélemény,
határozott fellépés, szigor, huncut mosoly a szeme 

In memoriam Vajna László

sarkában, hosszú beszélgetések…. fájó láb…. már rég
nem találkoztunk… elment örökre….. jobb neki ott….
Elment, de mégis köztünk maradt…” (Bea)

Amikor 30 évvel ezelőtt átadta a ministráns kollégium
vezetését, ajándékul egy Dsida Jenő kötetet adott ne-
kem, néhány sor kíséretében: „…Az «Út a Kálváriára»
nem akar célzás lenni, bár a mi hivatásunk néha 
nehézségekkel is jár…” Laci pályája sok szempontból
Kálvária volt, amin méltósággal vitte a keresztet.
Búcsúztatásakor különös jelenségnek lehettünk tanúi.
Az előrejelzéssel ellentétben meg-megeredt az eső,
majd egyszer csak kitisztult az ég és a ravatalozó fölött
megjelent egy gyönyörű, teljes szivárvány. Talán az Úr
mosolyának, talán az Ég megnyíló kapujának jele…
R.I.P. Kovács Ádám

Régóta tudtuk, hogy komoly betegséggel küzdött, mégis váratlanul érkezett a hír, hogy a
Plébánia elkötelezett híve, a Képviselőtestület több évtizeden át volt tagja, a 314. számú
Czuczor Gergely Cserkészcsapat parancsnoka, és nem utolsó sorban a 30+ évvel ezelőtti
egyetemista ministráns kollégium vezetője, barátunk, Vajna Laci, 63 évesen végleg hazatért

Kedves Laci!
Még mindig értetlenül állunk az események előtt és

sokan máig nem tudtuk ésszel felfogni, hogy itthagytál
minket, olyan hirtelen és váratlanul. 

Amióta cserkészek vagyunk, Te voltál a csapat -
parancsnokunk. Tizenhat év után változik ez most 
számunkra. Ott álltunk cserkészek a gyászmiséden, 
abban a templomban, ahol még az évezred fordulóján
Te mondtad előre nekünk a fogadalmunk szövegét és
mi ismételtük utánad és Te voltál ott az első ember, aki
kézfogásával cserkésztestvéreddé fogadtál minket. Azt
a cserkészfogadalmat, ami mentén egész életedet élted
és amire bíztattál minket is. Cserkészvezetőnként a 
hitvallásunk, hogy a jó vezető a saját élete példáján 
válik jó vezetővé, akire és amire a vezetettjei felnéznek
és követendő példának tartanak. 

A csapattal egy olyan közösséget teremtettél, mely 
generációkon átívelve tart össze és képviseli azokat az
értékeket a cserkészeten kívül is, melyeket cserkészként
megtanultunk és ezért Neked lehetünk hálásak. 
Csapatunk alapítójától hogy tudnánk másképp búcsúz-
ni, mint a cserkészet alapítójának utolsó levelével:

„Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott
boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot
egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint
ahogy találtátok: úgy amikor eljön halálotok órája, 
boldogan halhattok meg abban a tudatban, hogy nem
vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, amit tőletek
telt.” Robert Baden-Powell
A 314. Czuczor Gergely cserkészcsapat nevében: 

Dr. Kempler M. Soma
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Egy hónap híján 14 évvel a 2001-es
lelkigyakorlat után, október 2-án a
Képviselőtestület ismét Korzenszky
Richárd atyához utazott Tihanyba,
megállni, feltöltődni. Elolvasva az 
akkori beszámolót a Felsőkrisztina
újság V. évfolyamának 1. számában,
érdekes ismétlődésekre figyeltem fel:
amint akkor, most is átszőtték 
Richárd atya gondolatait a versidéze-
tek; nem maradt el a csöndes emlé-
kezés I. András király sírjánál, és ez-
úttal is volt párhuzamos rendezvény,
egy szakmai konferencia, amely pró-
bára tette Richárd atya szellemi és 
fizikai képességeit, hogy két helyszí-
nen, kétféle társaságban is helytálljon.

Volt még egy jellemzője ama 14
évvel ezelőtti hétvégének, ami a
mostanira is igaz: nem egyszerűen
„lelkigyakorlat” történt, hanem több
annál. Az elmélkedések között jutott
kellő idő a hosszú sétákra, a gyönyö-
rűséges Balaton szemlélésére, és a
két évvel ezelőtt felújított keresztút
végigjárására is. 

A péntek esti elmélkedés témája a
„vállalás” volt. Richárd atya szemé-
lyes vallomása – „Nem lemondtam
valamiről, hanem vállaltam valamit”
– minket is szembesített élethivatá-
sunkkal, vállalt feladatainkkal. Benne
kell élnünk a világban („itt és most”)
és nem abból kivonulni. Figyelnünk
kell a környezetünkben élő emberek
szükségleteire és arra kell reagálnunk.

„Az apostolok
nem gregoriánt éne-
kelve mentek a világ-
ba.” – mondta 
Richárd atya. Velünk
az Isten és el tudjuk 
fogadni egymást – ez
a két dolog kell, hogy
meghatározza maga-
tartásunkat.

Szombaton az alapkérdés az volt,
hogy „ki az Isten”, milyen az istenké-
pünk? Alapvetés, hogy nem létezik
Istenen kívüli élet: akár vele, akár
nélküle, de benne létezünk. A sok
idézet mellett elhangzott egy teljes
vers is, Babits: Ádáz kutyám-ja,
amelynek fő mondanivalója, hogy
nem baj, ha nem „értjük” az Istent.
„Merjünk élni”, azaz vegyük komo-
lyan Krisztus parancsát: „szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat”. A jó
dolgokat szabad élvezni. Váljunk 
szabaddá a felesleges dolgoktól, hogy
szabadok lehessünk a lényegesekre.

Különleges programon vettünk
részt este: kipróbáltuk a „nem 
létező” tihanyi visszhangot. A hír
nem igaz, létezik! Késő este, amikor
a turisták is csak elvétve mozogtak a
szabadban, a zseblámpával felszerel-
kezett Richárd atya vezetésével 
átsétáltunk a „Visszhang-dombra”
szembeál az apátság nagy, fehér falá-
val, vezényszóra kiáltottunk tizenha-
tan, amire szépen jött is a válasz… 

A titok nyitja: szélcsend, ne legyen
alapzaj és hangos legyen a kiáltás.

A vasárnapi elmélkedésen a 
papokról és az Egyházról volt szó. Az
Egyház elsősorban közösség és nem
struktúra. Engedjük hatni az evangé-
liumot bennünk – a kereszténység
nem az előírások teljesítése. Küldeté-
sünk hármas jelszava: 

„tudni, merni, tenni”.
Ahogy 2001-ben, úgy most is egy

kripta-látogatás adta nekem a legna-
gyobb lelki élményt. Ezúttal nem 
I. András sírjára, hanem a templom-
ban lévő, kevesek által ismert másik,
szerzetesi kriptára gondolok. Arra,
amelyben több régi bencés apát 
mellé helyezték a 60-as években fel-
számolt bencés sírokból megmentett
hamvakat. Richárd atya szívóssága és
kitartó keresésének eredményekép-
pen nyílt lehetőség az újratemetésre.
A főapát úr és a konferencia résztve-
vői mellett mi is lemehettünk a 
kriptába, megnéztük a felújított régi,
és a temetőből átkerült hamvak új
sírhelyeit, imádkoztunk értük és hálát
adtunk a Teremtőnek, aki ezeknek az
embereknek a példáját adta elénk.

Jó volt látni, hogy Tihanyban élő a
bencés közösség. Ők kilencen őrzik
a lángot és sugározzák a világba. A
velük együtt mondott vesperások,
majd a zarándokházban folytatott
beszélgetések adták a hétvége lénye-
gét: a lelki kapcsolatot az Istennel -
és a baráti kapcsolatot a társakkal.

Kovács Ádám

„Merjünk élni!...”

a képviselőtestület lelkigyakorlata tihanyban 
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Egyszer volt, hol nem volt… valamikor réges-
régen, egy budapesti plébánián, a Hegyvidéken, 
pontosabban az Apor Vilmos téren (akkori Lékai 
téren), 1990 szeptemberében úgy öt-hat tizenéves 
fiatal előállt Imre atya (Dr. Nagy Imre plébános) elé és
tisztelettel felajánlották szolgálatukat a vasárnap esti
misék egyikén. Gitárral, csellóval, énekkel, furulyával,
pengő hangszerekkel…. ebből lett a Felső-krisztina-
városi Gitáros Együttes, röviden FEGE.

Ez a maroknyi fiatal útnak indult. Szolgálták az 
embereket, hogy még inkább bevonják őket a liturgi-
ába, szolgálták a Teremtőt és a liturgiát is. Mentek,
mendegéltek és a plébánia körül megjelenő más 
fiatalokat is hívtak a kórusba. Mivel részt vettek hittan -
órákon, a ministráns életben, a taizéi imaórákon,
mondhatni könnyen ment. Talán ezért, talán más 
okból, de hamarosan Imre atya kérésére már minden
vasárnap voltak „gitáros-misék”.

És a fiatalok vitték a Jó Hírt…. ahogy tudták, ének-
kel, pengő hangszerekkel.

Se szeri, se száma a viszontagságos útjuk során 
leküzdött akadályoknak, kalandoknak, ami nem az
Óperenciás tengeren túl történt, de itt nem messze
Tőled, kedves olvasó. Bizony, itt a közelben a Szolgá-
lat Birodalmában, ahol Te magad is megfordulsz 
néha-néha. Hogy ez merre van? Ott, a Szentmisén. A
próbákon, ahol próbálják a liturgiát megérteni és 
ahhoz igazodó dalokat játszani. Ott, a fiatalok közös-
ségében, amely oly nehezen épül a sok különóra, és
minden más mellett. Ott volt és van, azokon a csodá-
latos vidékeken, amerre ezek a fiatalok jártak. Lelki-
gyakorlaton, keresztutakon, a minden évben fohászo-
san búgó adventi és nagyböjti áhítatokon, templom-
búcsún, szeretetotthonokban, jótékonysági esteken,
fesztiválokon, esküvőkön, keresztelőkön, tárlat 
megnyitón, Pécsett, Leányfalun, Salgótarjánban, 
Besenyszögön, Bosnyák téren és Balatonszemesen, a
bagolyvári kápolnában, de legfőképpen, minden 

héten a szentmisén. A Szolgálat Birodalmának 
nincsenek határai…. titokzatos királyság ez. Nem is
igen tudni merre van, csak azt lehet észrevenni, hogy
itt-ott fel-feltűnik.

Telt, múlt az idő. Egyre többen és többen lettek. A
régebben szolgálók átadták a helyüket az újaknak,
akik az egyre nehezedő út során bátran és kedvesen
vitték tovább… miért is kellene leírjam?! 
Igen, a Jó Hírt!

Ha fölnézel, és kicsit jobban figyelsz, láthatod,
hogy a hatalmas Szolgáló Birodalom ezen apró 
szegletéből időnként felröppen valami nagyon apró,
csillogó, ezer színben játszó picurka madárka, ami 
kicsike szárnyain viszi egyre feljebb a hitet és a 
reményt. Ezek kibomlanak és az oltár mellett éneklő
kórus dalaiban imákká válnak. Igen, a kórusnak 
vannak ilyesféle saját dalai, és játszanak más szolgáló
embertől is dalokat, amelyek ugyanígy mutatnak.
Csak jól kell figyelni, hogy ezek dalocskák szeressenek
az oltár körül sürgölődni, és a nagy misztérium, vala-
mint a Szolgálat Birodalmának királya is jóságosan 
tekintsen rájuk. Hogy jutnak olyan magasra ezek az
apró teremtmények? Olyan ember alkotta, fémből, 
fából és egyéb anyagokból épített szerkezetek indítják
őket a magasba, mint a gitár, cselló, hegedű, fuvola,
konga, és volt úgy hogy, szaxofon, mandolin, harmo-
nika, dob. És együtt. 

És ha már együtt zenélnek, hát együtt is pihennek
egy kicsit Zebegényben, Szentendrén, Balatonszeme-
sen, vagy akárhol másol. De a többi hely, bár méltat-
lanul, de lassan feledésbe merült. És ha már együtt
szolgáltak, együtt is pihentek néha-néha, gondolták
ezek a fiatalok, hogy meg is örökítik valami módon
ezt, és dalaikat feljátszották valamilyen hanghordozó-
ra, hogy talán az Utókor vet arra egy-egy pillantást,
amikor már nagyon elfárad abban, hogy folyamatosan
szedegeti a Teljesítmény pogány oltáráról lehullott 
újságpapír  foszlányokat.

FeGe-mese
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Volt olyan is, amikor az újságpapír foszlányok majd
betemették az együttest, de a Szolgálat Birodalmának
királya rávette azt a huncut Utókort, hogy küldjön 
néhány lelkes és elszánt fiatalt, hogy ugyan vezetges-
sék azt kórust, amely ilyen messze jutott már ezen az
úton. De akárhogy is volt azoknak a fiataloknak 
minden tisztelet kijár – hisz az Utókor nem véletlenül
huncut, hiszen a korosztályukat többszörösen is ellát-
ta olyan terhekkel mint az önmegvalósítás, deviancia,
közösségi média … nem sorolom, mert ezeket a 
nyűgöket és a hozzá hasonlókat talán Te is ismered.

Azonban voltak, akik mindig jobbító szándékkal és
szeretettel fordultak ezekhez a fiatalokhoz, hogy mi-
nél több időt tölthessenek a Szolgálatban. Ők igazán
türelmes természetükről, a hitben és a szeretetben
szerzett és megtapasztalt tudásukról ismersznek meg.
Dr. Nagy Imre atya, Pálmai Péter atya, Hollai Antal
atya, Györgydeák Márton atya.

Majd, ahogy az út a 25. mérföldkőhöz érkezett, az
együttessé formálódó közösség, vagy talán inkább 
fordítva, számot vetett.

A fiatalok elértek eddig. Körül néztek kicsit, meg-
lapogatták hűséges útitársaik, a huncut Utókor és a 
cinikus Teljesítmény lapockáját, és megkérték őket,
hogy kicsit zárják ugyan magukra a gardrób ajtaját.
Zárják magukra, mert szeretnének ünnepelni, ahol
megköszönhetik Márton atyának a sok segítséget a
hosszú húsz esztendő folyamán, és bizony a Szolgálat
Birodalma királyának is hogy mindezt megtehették. És
együtt. Ezért 2015. októberében, életükben először
koncertet rendeztek, a MOM Kultúrház kupolater-
mében, amelyre mindenkit meghívtak, akit csak 
tudtak. Így eljöttek a környező plébánosok, a koráb-
ban itt szolgáló papjaik, kicsit és nagyok, még 
Pokorni Zoltán polgármester úr is!

Hetedhét országra szóló lako…, akarom mondani,
örömünnep lett volna, ha nem folytatódna 2015. 
december 20-án este 7-kor egy jubileumi adventi
Áhítattal. Mert, így teljes az ünnep.

No, volt vígság, bár az Utókor és a Teljesítmény
már megint nyitogatják az ajtót, de talán….

A történetem zárhatom úgy is, hogy az Utókor
megjuhászodott és őszintén bebocsátást kért a 
Szolgálat Birodalmába. A Teljesítmény pedig levetette
azt a lucskos, piszkos, hitvány kabátját, amit még a
huncut Utókor aggatott rá, és igazi fényében ragyog-
va mutatta az utat a Szolgálat Birodalma felé. Amit
persze csak az láthat, aki azokat a pici madárkákat is
észreveszi, akik a vállukon viszik egyre feljebb a hitet
és a reményt.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Madocsay Ákos

Rólunk velünk 
részletek a hívek velünk kapcsolatos élményeiből

Kedves Gitáros Kórus,

A férjem oldalán kezdtem el rendszeresen 
templomba járni. Megvallom őszintén, gyakran érez-
tem úgy, hogy a templomban töltött időt nem tudom
úgy megélni, ahogy a Jóisten arra bizonyára módot
ad. Jártunk sok templomban itt Budapesten, mígnem
egyszer csak eljöttünk ide, az Apor Vilmos térre. És ha
hiszitek, ha nem, itt csodaként éltem meg azt, 
ahogyan Ti énekeltetek és zenéltetek. Egyszerűen 
tudtam, hogy a Jóisten elvezetett oda, ahol nekem 
misét kell hallgatnom.(…)

Köszönöm, köszönjük!
Zsuzsi és Gábor

Kedves FEGE!

2011. augusztus hetedikén ünnepeltük, hogy 50
éve ugyanezen a napon volt az esküvőnk, ebben a
templomban. Itt voltak gyermekeink keresztelve és 
elsőáldozók is. 

Ezért kértem Márton atyát, engedélyezze, hogy az
„aranymisénk”-en a gitárosok szolgáljanak. Ő 
mosolyogva ennyit mondott: „Beszélje meg Velük, 
hiszen szabadságon lesznek.”

Megkértem Őket, készségesen vállalták, eljöttek,
megszakítva a nyaralásukat.(…)
Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk a szép miséért,
amit a muzsika tett különlegesen felejthetetlenné!(…)

Szívélyes üdvözlettel:
Czékus Lászlóné Ágota néni

Kedves FEGE!

Egyetemista éveimben kezdtem el járni a gitáros
misékre, nagyon szerettem a dalaitokat, sokat csak itt
hallottam, máshol nem. Sok szöveg megérintett, 
segítette az imaéletemet, Istenhez fordulásomat.(…)

Legnagyobb gyermekünk a gitáros misék hatására
kezdett el gitározni tanulni, és már harmadik éve 
folytatja lelkesen- egyszer talán ő is csatlakozik 
hozzátok. 

Isten áldása legyen a szolgálatotokon!
Szeretettel: Vidácsné Csiszár Boglárka
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Október második szombatján a
plébánia közösségével az Ismerd +!
program keretében meglátogattuk
Szentendrét és Miklós atyát. Szikrázó
napsütésben kezdtük sétánkat a
szentendrei Városházánál. Először a
Várdomb tetején álló, ide menekült
és letelepült dalmátok által épített,
szintén Keresztelő Szent Jánosról 
elnevezett templom történetét 
hallgattuk meg. A szentélyben talál-
ható freskók érdekessége, hogy Jézus 
életének sarkalatos momentumait a
szentendrei házak és táj, valamint a
szentendrei emberek arcának 
másával ábrázolja. Ismételten kivált-
ságosnak éreztük magunkat, mivel 
lehetőséget kaptunk arra, hogy fel-
jussunk a már használaton kívül lévő
– egyszerű hívő számára megközelít-
hetetlen - szószékre, valamint - az
összes templomlátogatós Ismerd +!

program kihagyhatatlan részét képe-
ző – toronymászásra. Örömteli volt,
hogy az idősebb testvérek is vállal-
koztak arra, hogy a meredek és 
nehezen járható falépcsőn felme-
részkedjenek a harangokig.

Ezt követően a Fő téren keresztül
az eredetileg görögkeleti szerb temp-
lomként épült Péter-Pál templomhoz
sétáltunk el. A szerbek hazavándorlása
után használaton kívülivé, veszélyes-
sé vált és kiüresített templomot előbb
az ortodox egyház a Honvédelmi 
Minisztériumnak adta el, majd 
később megvásárolta a római katolikus
egyházmegye. Mivel a templom 
eredeti berendezéséből szinte semmi
nem maradt meg, ezért a helyi 
művészek lélekemelő, modern 
műalkotásai díszítik azt jelenleg teljes
egészében. A templomban oltárkép
helyett a védőszenteket, Szent Pétert
és Szent Pált ábrázoló faragványok
kerültek elhelyezésre. Szent Pétert a
háló kivetésekor, Szent Pált pedig f
ejjel lefelé ábrázolja, amikor a 
damaszkuszi úton éppen lezuhan a
lováról, kifejezvén azt, hogy „amikor
a feje tejére áll a világ, a dolgok 
akkor kerülnek a helyükre”.

Takács-Váry család

Október egy verőfényes napsüté-
ses szombatján ismét útra kerekedett
az „Ismerd +” csapata, hogy két 
legyet üssön egy csapásra: csatangol-
junk egy jót - jó társaságban, szép 
helyeken ÉS! találkozzunk Miklós
atyával!

Az egész heti eső után nagyon jól
esett a ragyogó napsütés, Kriszta 
remek helyismeretével tévedhetetle-
nül vezetett el a célhoz.

A gyerekek azonnal Miklós atya
nyakába ugrottak, de mindenkinek
fényes lett a szeme...

Először a Keresztelő Szent János
templomba mentünk a zegzugos 
sikátorokon keresztül, és már tudjuk,
hogy az az igazi szentendrei, aki nem
botladozik a macskaköveken!

Igazi gyöngyszem, csodálatos 
barokk szobrokkal, a freskók egy ré-
szén a jelenetek hátterét szentendrei
környezetben ábrázolták a helyi 
művészek.

A bátrabbak felmehettek a to-
ronyba, de lent is maradt néznivaló:
az 1300-as évekből származó napó-
ra és a lenyűgöző panoráma minden
irányba.

Következő állomás a Péter-Pál
templom, amely eredetileg szintén
görögkeleti szerb templomként épült,
és a XX. században került a Római 
Katolikus Egyház birtokába.

Egy nagyon kedves hölgy várt
minket, aki rengeteget mesélt a régi
időkről, a jelenről, az ott található
Szent Korona másolatról, és elisme-
rését fejezte ki, hogy ilyen sokan 
eljöttünk „meglátogatni Miklós atyát”.

Az obligát csoportkép után kicsit
a búcsú szelleme telepedett ránk, de
reméljük, barangolunk még együtt
érdekes helyeken, megtartó élmé-
nyekkel, jóízű beszélgetésekkel!

Mikófalvy család

Ismerd + Szentendrén
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Ismét zarándokútra
hívott plébániánk, ez-
úttal Mátraverebély-
Szentkútra. 2015. 
november 7-én, egy
hűvös-borús őszi 
napon indultunk el,
Márton atya búcsú-

szavaival, Péter atya vezetésével. Az úton a zsolozsma
szombat reggeli dicséretét imádkoztuk. Az idő és a busz
gyorsan szaladt, hamar megérkeztünk a nemzeti kegy-
helyre. Egy ferences atya fogadott minket. Szentmisénk
11 órakor kezdődött, ezért volt időnk szentgyónásra és
megnézni az újjáalakított szabadtéri részeket: az új oltárt,
padsorokat, keresztutat és a beépített forrást. Péter atya
miséje után egy ferences atya részletesen ismertette a
kegyhely történetét és a közelmúltban lezajlott felújítást.
A kegyhely eredete a hagyomány szerint a XI. századig,
Szent László királyig nyúlik vissza. Egy 1714-ben lejegy-
zett írás szerint 1100 körül egy néma gyerek csodás 
gyógyulásával kezdődik a kegyhely története.

1258-ban Szentkút az apostoli Szentszéktől már bú-
csús engedélyt kapott. Vereb Péter erdélyi alvajda 1370
tájékán rendezi a környéket, a völgyben utat vágatott, a
sziklákat áttörette, a források vizének árkot ásatott. A
mátraverebélyi kolostor pálos atyái és testvérei kísérték a
zarándokcsoportokat ide a kegykúthoz. 1540-ben 
Szentkút is török kézre kerül. A török uralom alatt nehéz
idők jártak a kegyhelyen is. A török uralom után fellen-
dült a búcsújárás. 1772-ben költöztek ide a ferencesek,
és építették tovább a kolostort, búcsússzállásokat, a 
Lourdes-i barlangot, kálváriakápolnát és ők látták el a 
lelki gondozást. 

1756-63 között épült a mai kéttornyú templom 
Almásy János kegyúr és a búcsúsok adományából. A
kegyszobor a Szűzanyát ábrázolja karján a kis Jézussal,
balkezében a királyi jogarral. Valószínűleg a pásztói 
ciszterci atyák menekítették ide még a török időkben. 
VI. Pál pápa 1970-ben „Basilica Minor” rangra emelte a
templomot, és teljes búcsút engedélyezett az év minden
napjára. A Magyar Katolikus Püspöki Kar a zarándok -
helyet 2006-ban Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította. 

A templomot és a kolostort többször felújították, és
átalakították (pl. az 1930-as években), a legutolsó teljes
felújítás idén fejeződött be. A kegyhely felújítása igen 
jelentős mértékű volt és mintegy 2,7 milliárd Ft összegű
európai uniós támogatásból nyílt rá lehetőség. 

A kötelező jellegű
karban tartáson túl sok új
résszel is bővült a létesít-
mény, így az ott lakó atyák és
civil munkatársaik sokkal
jobb és korszerűbb körülmé-
nyek között élhetnek és 
dolgozhatnak. A látogatókat
és zarándokokat is jobb 
körülmények között tudják
fogadni és ellátni lelki, 
hitéleti és „testi” szempontból egyaránt. Pl. új konyha és
zarándokszállások létesültek, közös terem szállókkal, de
van szálloda szintű szálláslehetőség is. A felújítás lezárá-
saként Erdő Péter bíboros szeptember 5-én ünnepi
szentmise keretében megáldotta a Mátraverebély-
Szentkúti Nemzeti Kegyhely új létesítményeit, és fel-
szentelte szabadtéri oltárát. A kegyszobor előtt nemze-
tünket a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta. 

Ebéd után ismét volt szabadidőnk, ezt azt útitársaink
kihasználták, egyesek a templomban imádkoztak, mások
a kegyszerárusoknál néztek körül és emléktárgyakat 
vásároltak. Néhány zarándoktársammal felsétáltam a
kegyhely feletti középkori remete barlangokhoz, ahon-
nan szép kilátás nyílt a szépen színesedő őszi tájra. E 
barlangokban még az 1700-as években is éltek szerzetesek.

Hazaindulás előtt még megnéztük egy kiállításon a
Szűzanya ruhagyűjteményét, ugyanis a kegyszobor 
ruháit az ünnepeknek megfelelően cserélik. 

Hazafelé menet még betértünk Mátraverebély község
XIV. századból való gótikus templomába is. A templom
1332-ben már állt, valószínűleg ciszterci építőműhely
építette, amit későbbiek során többször átalakítottak. 

Meghallgattuk a szakszerű idegenvezetést, 
megcsodáltuk a szép gótikus templomot, majd közös
énekléssel vettünk búcsút tőle. 

Budapest, 2015. november 16.
Arató Csabáné Marika

őszi zarándokúton Mátraverebély-Szentkútra
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Nagyon nagy segítséget jelentene,
ha mindazok, akik szerették és rend-
szeresen látogatták az Apor Klub
programjait, illetve a  jövőben csatla-
kozni szeretnének hozzánk, elmon-
danák, leírnák, milyen programokra
volna  igény: kirándulás, vetítés, 
irodalmi és zenei előadás, játékok,
vetélkedők.

A hittanórák rendje is változott
ebben az évben, így a megszokott
időpont – a hónap utolsó csütörtökje
- sem biztos, hogy tartható a nagy
hittanterem foglaltsága miatt.

Kérem, hogy aki segíteni tud akár
a vetítéseknél, akár kirándulások
szervezésében, keressen meg telefo-
non vagy emailben. A programjavas-
latokat, kéréseket, kérdéseket írásban
is (névvel, telefonszámmal) le lehet
adni a sekrestyében, de szívesen 
beszélgetek bárkivel a klub jövőjéről.

Molnár Zsuzsa
70/ 317 6543    

molnarnezsu@gmail.com

erőből nem tudjuk biztosítani mind-
azt, amit Kati és férje, Iván tettek a
klub programjai érdekében. Most
úgy gondoljuk, hogy többen vállal-
nánk megosztva a programok szerve-
zését, de külső segítőket is keresünk.

Segítőt (segítőket) keresünk első-
sorban az igen kedvelt közös filmné-
zéshez és a zenei előadásokat színe-
sítő vetítésekhez, olyanokat, akik 
értenek a műszaki berendezések 
működtetéséhez.

Nagyon népszerűek voltak az
egésznapos buszos kirándulások is,
amelyeket Katiék előre lejárva, a
program minden részletét előre
egyeztetve készítettek elő. Egyelőre
ezt a feladatot jelenlegi tagjaink közül
senki nem tudja vállalni. Nagyon
örülnénk, ha közösségünk szélesebb
köréből, bármely korosztályból 
vállalná valaki a tavaszi időszakban 
2 – 3 kirándulás megszervezését és
vezetését.

Karitász csoportunk és mindany-
nyiunk nagy szomorúságára Füredi
Kati bokros családi teendői miatt a
jövőben nem tudja vállalni az Apor
Klub vezetését, szervezését. Sokunk
nevében mondunk Katinak szívből
köszönetet az eddigi munkájáért és a
sok színvonalas, érdekes összejövetelért. 

Mivel hosszú évek óta plébániánk
egyik igen népszerű és jól ismert
programja volt ez a klub, nagy kár
lenne, ha nem folytatódhatna. 
Többen jelezték is már, hogy igen
szomorúak lennének, ha le kellene
mondani róla. 

Csoportunkat váratlanul érte Kati
lemondása, nem tudtunk kellően 
felkészülni erre a váltásra, ezért 
elmaradtak a szeptemberi és októbe-
ri programok, amit sajnálunk, és 
amiért elnézést kérünk.

Sajnos, csoportunk majdnem
minden tagja Katinál korábban szüle-
tett, és  leterheltsége igen jelentős,
ezért, bármennyire szeretnénk, saját

apor Vilmos Idősek Klubja, vezető és programváltás

Karácsonyi jótékonysági vásár

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy 

2015. december 13-án  8.00 - 13.00 és 16.30 - 19.00 között tartja karitász csoportunk 

idei jótékonysági vásárát a plébánia hittantermében, melyre várjuk ép, tiszta, 

árusításra alkalmas ajándéktárgyak, játékok, könyvek felajánlását december 12-ig. 

Az adományok a sekrestyében, a plébánia hivatalban, illetve a karitász raktárban adhatók le.

Egyúttal kérjük  a kedves Testvéreket, hogy sütemény adományaikkal segítsenek, hogy a 

Mártonhegyi úti idősek otthona lakóit Karácsony előtt megajándékozhassuk. 

A süteményeket december 12-én, szombaton és december 13-án, vasárnap gyűjtjük 

a sekrestyében és a karitász raktárban.

Kérjük, ne feledkezzenek el a cukorbetegekről sem !

Az adományokat előre is köszönjük.

Molnár Zsuzsa
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Az Úr három eljöveteléről 
tudunk. Ez a harmadik fajta eljövete-
le a másik kettő között van. Az a két
megjelenése látható, ez a harmadik
azonban nem látható. Első megjele-
nésében Urunk megjelent a földön,
és társalgott az emberekkel 
(Bár 3,38), amikor – mint maga is
mondja – látták őt az emberek, és
gyűlölettel fogadták. A végső meg -
jelenésekor pedig minden ember
meglátja az Isten üdvösségét (Lk 3,6),
és feltekintenek arra, akit keresztül-
szúrtak (Jn 19,37). A kettő között 
levő harmadik fajta megjelenése: 
titokzatos megjelenés, egyedül csak a
választottak tapasztalhatják meg 
magukban, és üdvözíti is lelküket. Az
első eljövetele tehát testben és 
emberi gyöngeségben lett nyilvánva-
ló, a közbeeső időbeli pedig lélekben
és erőt árasztva, míg a végső eljöve-
telekor dicsőségben és fönségben 
jelenik majd meg. Ez a közbeeső
időben való Úrjövet, mintegy átívelő
út az első megjelenésétől a végső 
eljöveteléhez. 

Az elsőben Megváltónkká lett
Krisztus, a végső eljövetelekor pedig
megjelenik, mint a mi életünk, 
akiben megtaláljuk megnyugvásunkat
és vigasztalásunkat. De nehogy vala-
ki csak képzelődésnek tartsa, amit a 
középső adventról állítunk, ezért
hallgassuk meg magát az Urat: Ha
valaki szeret engem – mondta –, az
megtartja tanításomat, Atyám is 
szeretni fogja őt, és hozzá megyünk
(Jn 14,23). Másutt pedig ezt olvassuk:
Aki Istent féli, jót cselekszik 
(vö. Sir 15,1). Úgy érzem, hogy aki
szereti őt, többet tesz, mert hiszen az

meg is tartja Krisztus tanításait. 
Hogyan kell azt megtartani? Nem
kétséges, hogy saját szívünkben, mint
ahogy a Zsoltáros tanítja: Beírtam 
szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne
vétkezzem ellened (Zsolt 118,11). Így
tartsd meg az Isten igéjét, mert: 
Boldogok, akik, hűségesek maradnak
hozzá (Lk 11,28). Rejtsd el lelked
bensejében, járja át érzéseidet, hassa
át egészen életedet. Töltekezzél 
ennek javaival, hogy gyümölcseinek
is örvendezhessék lelked. Ne feled-
kezzél meg róla, hiszen szükséged
van rá, mint a mindennapi kenyérre. 
Nélküle kiszárad a szíved, ez viszont
betölti, és gyümölcsözővé teszi a 

lelkedet. Ha így tartod meg az Isten
igéjét, biztos lehetsz, hogy az is meg-
őriz majd téged. Eljön majd hozzád
Atyjával együtt a Fiú, a nagy Próféta
szerepében, hogy megújítsa Jeruzsá-
lemet, és újjáteremtsen mindent. Ez
az eljövetele valósítja meg azt, hogy
ahogy a földi ember alakját magun-
kon fogjuk hordozni, a mennyeinek
az alakját is magunkon fogjuk 
hordozni (1Kor 15,49). Amint a régi
Ádám kiáradt emberségünkre, és 
birtokba vette teljesen, úgy fogja azt
majd egészen betölteni Krisztus is,
aki teremtette az egész emberiséget,
és meg is váltotta az egészet, és 
üdvözíteni is fogja az egészet.

Szent Bernát apát beszédeiből

Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3: Opera Omnia, Edit. cisterc. 4 [1966], 188-190)
Eljön hozzánk Isten Igéje

December 3-án, csütörtökön, du. 5-kor
a Mikulás látogat el a templomba

December 13-án, vasárnap, 
8-13, 16,30-19 Karácsonyi jótékonysági vásár

December 16-án, szerdán 15 órakor
Apor Vilmos idősek Klubja Adventi délután

December 19-én, szombaton, du. 4 órakor 
Egyházzenei áhítat

December 20-án, vasárnap, este 7 órakor
Gitáros áhítat

December 24-én, délután 3 órakor Pásztorjáték

Minden hétfőn, szerdán, szombaton Rorate szentmise!

Hétfőnként a schola énekel, az 1. és a 3. szerdán a gitárosok,
szombatonként népénekes mise reggel 6 órakor.

Adventi programok a 
Felső-krisztinavárosi egyházközségben 2015-ben:

GYERE,
VÁRLAK



Anyakönyv
2015. szeptember-november

Felsőkrisztina 2015. ADVENT16

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: adventre, nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra

XIX. évfolyam, 1. szám 2015. Advent
Szerkesztik: Lukách Krisztina, Muhi András, Máriáss Mihály

felsokrisztina@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

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

Hajdu András  (87)

Füzes Endre János  (83)

Bánki Júlia  (86)

Csernoczky Józsefné  (89)

Bernád Bálintné  (92)

Horváth Ödön Tiborné  (85)

Kósa Tiborné  (88)

Schönauer Sándor  (75)

Zsiray Károlyné  (92)

Bánáti Baumann Sándor  (93)

Vörös László Károly  (90)

Székely József  (85)

Namesnik Géza Andrásné  (69)

Balázs János  (78)

Schmeczy Hubert  (83)

Simon Mihályné  (91)

Gergely Ágnes  (83)

Gyüre István  (88)

Koronthály Jenőné  (94)

Dr. Andor Miklósné  (81)

Pozsonyi Lajos  (93)

Georgi Erzsébet  (74)

Kreváchy Andorné  (89)

Vajna László  (63)

Bereczky Pálné  (81)

Szabóné Tusnádi Ildikó  (74)

Reinhardt  Jenőné  (81)

Kisfalusi Jánosné  (89)

Farkas Andor Gyula  (88)

Ferenci Lajos  (77)

Péter Máté

Ambrus Dóra Mária

Fehér Elza

Hartmann Bátor Mihály

Vörösváry Bálint  -  Holok Ildikó

Tóth Gergő  -  Bodonovich Márta

Élő Ferenc  -  Ütő Blanka

Honti András  -  Szádvári Anna

az egyház új tagjai: házasságot kötöttek: akiktől búcsúzunk:


