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2017. PÜNKÖSD

XX. évfolyam 3. szám

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”
(Lukács 3,4)

Meghívó
A Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 

örömmel tudatja, hogy a hívek adományából, 
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával 

az Apor Vilmos Közösségi Ház

építési munkálatai befejeződtek.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, 

2017. június 18-án, vasárnap, 18 órakor 
ünnepi szentmisét celebrál templomunkban, 

majd megáldja a közösségi házat.
Szeretettel hívjuk az ünnepi eseményre.

A Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 
hívőközössége nevében: 

Györgydeák Márton
címzetes apát, pápai káplán, plébániai kormányzó
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Újabb jelentős eseményhez ér-
kezett egyházközségünk. Június
18-án Bíboros úr megáldja az
újonnan elkészült közösségi há-
zunkat.Az elmúlt 20 esztendőben
sok tekintetben megújult plébáni-
ánk. A külső, a fizikai megújulás is
fontos egy közösség életében a lel-
ki megújulás mellett.

20 év nem kis idő! Ezalatt egy-
házközségünk megvásárolta a mu-
latót és természetesen a területet
is. Felújítottuk a plébánia épüle-
tét, urnatemetőt alakítottunk ki a
megvásárolt ingatlanban. Templo-
munkat kívül-belül felújítottuk.

Orgonánkat is teljesen átalakí-
tottuk. Új járdákat alakítottunk ki

a templomkertben. Szaletlit állí-
tottunk a kertben, fákat ültettünk.
Most pedig kialakítottuk új közös-
ségi házunkat, amelyet Apor Vil-
mos püspökről neveztünk el.

Ezeket a komoly átalakításokat
javarészt a kedves testvérek ado-
mányaiból hoztuk létre, megkö-
szönve az egyházmegye és a pol-
gármesteri hivatal támogatását. Pá-
lyázatokon is részt vettünk, siker-
rel. Hozzávetőlegesen kb. 750-800
millió forint értékben történtek
ezek a munkák.

Köszönet mindazoknak, akik
adományukkal támogatták plébá-
niánk külső megújulását. Tovább-
ra is bízunk benne, hogy minde-
zek mellett lelki megújulásnak is
lesz jele közösségünkben.

Márton atya

Visszatekintés
1997-2017

És a jövő... Elsőáldozóink 2017-ben
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Szeretettel köszöntelek titeket
Pünkösd ünnepe alkalmából! 

Mit is jelent számunkra ez az ün-
nep? Ahhoz, hogy megértsük ennek
az ünnepnek a lényegét, szükséges,
hogy egy kicsit hátratekintsünk Izra-
el népének történetében, mivel-
hogy maga az ünnep onnan ered. A
„Pentekosztész” szó azt jelenti görö-
gül, hogy az ezen a napon tartott
ünnep a Húsvét utáni ötvenedik na-
pon volt. Ennek az ünnepnek a tár-
gya fokozatosan fejlődött ki. Kez-
detben mezei ünnep (aratás), ezt
követően pedig a szövetségkötés
történelmi tényének emléknapja.
Végül a Lélek kiáradásának, azaz
ajándékának az ünnepévé válik, aki
megalapítja a földön az új szövetsé-
get. 

A Pünkösd a Húsvéttal, vagyis a
Pászka és a sátoros ünneppel annak
a három ünnepnek az egyike, ame-
lyeken Izraelnek meg kellett jelen-
nie Jahve előtt azon a helyen, ame-
lyet ő választott neve lakóhelyéül
(vö. Mtörv 16,16). 

Kezdetben az aratás ünnepe, az
öröm és hálaadás napja (vö. Kiv
23,16; Szám 28,26; Lev 23,16kk).
Ezen a napon ajánlották fel a föld
termésének zsengéit, – (vö. Kiv
34,12) ahol az ünnepet „heteknek”
nevezik, mert hét héttel a Húsvét és
az első kéve felajánlása után ünne-
pelték – (vö. Lev 23,15). 

Azután az ünnep évforduló. A
szövetséget a Húsvéttal ünnepelt
egyiptomi kivonulás után ötven
nappal kötötték (Kiv 19,1-16), így a

Pünkösd a szövetségkötés évfordu-
lója lett, kétségkívül a Krisztus előt-
ti II. századtól, mert időszámításunk
kezdetén már általánosan el van ter-
jedve a rabbinikus írások és a
qumráni kéziratok szerint. 

Péter apostol Joel prófétát idézve
(vö. Joel 3,1-5) rámutat arra, hogy a
pünkösd beteljesíti Isten ígéreteit: a
végső időkben a Lélek mindenkinek
megadatik (vö. Ez 36,27). Ez meg-
valósul abban, hogy a Lélek adomá-
nyai véglegesek, s így jön létre, a
„messiási” közösség egybegyűjtése,
amely már minden nép számára
nyitva álló közösség: az Egyház.
Ezáltal jut el a tanúságtétel a föld
végső határáig. Az apostolok már fé-
lelem nélkül legyőzve emberi gyen-
geségeiket a Szentlélekben hirdetik
Krisztus feltámadását. Ez a kerigma,
a közösség küldetésének kiinduló-
pontja. Péter apostolnak a „tizenegy
kíséretében” elmondott beszéde
(vö. ApCsel 2,14-36) a Jézustól ka-
pott küldetés első tette: „De meg-
kapjátok a Szentlélek rátok leszálló
erejét, és tanúim lesztek Jeruzsá-
lemben s egész Júdeában és Szamá-
riában, sőt egészen a föld végső ha-
táráig” (ApCsel 1,8). A Szentlélek ál-
tal Isten összegyűjti az ő szétszóró-
dott fiait. Ennek a műnek lettünk
mi is részesei. És most Krisztus min-
ket is küld az ő aratásába. Legyünk
hálásak testvérek az Úrnak, aki szá-
mít ránk, bízik bennünk, szeret min-
ket, s Lélek kiáradása által meghí-
vott mindannyiunkat az üdvösségre! 

Péter atya

Kedves Testvérek! 

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj,
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!

Jöjj, ki árvák atyja vagy,
jöjj, ki szívek lángja vagy,
ajándékos jóbarát!

Jöjj, áldott vigasztalás,
drága vendég, lelki társ,
legédesebb enyhülés:

fáradtságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!

Jöjj, és töltsd be híveid,
legtitkosabb szíveit,
boldogító égi tűz!

Semmi, semmi nem lehet
az emberben nélküled
semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep,
Öntözd, ami eleped,
Seb fájását csillapítsd.

Ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos, melengesd,
ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom!
Osszad osszad pazaron
hét szent ajándékodat:

adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimúlást,
s örök vigasságot adj!

(Babits Mihály fordítása)

Veni Sancte 
Spiritus

Róbert király 
himnusza 

a Szentlélekhez
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Barta Andor, Benyó Júlia, Bu-
dai Gergő, Budai Kincső, Deák
Levente, Dobner Farkas, Dózsa
Emma, Dunay Máté, Fonódi Já-
nos, Földeák Levente, Füleki Gyu-
la, Gerendai Eszter, Kassai Zsó-
fia, Kenesey Hajnalka,  Kilián
Abigél, Kiszel Balázs, Korsós Ben-
ce, Lekka Liliána, Lőkös-Birdal
Zétény, Mihályfi Róza, Mike Zsó-
fia, Pattantyús-Szabó Domonkos,
Pintér Emese, Proano-Szepesi
Francesca, Seenger Márton, Sipos
Kolos, Szakács Boglárka,
Szaplonczay Balázs, Szecskó Mar-
cell, Szentirmay András,
Szentirmay Márton, Tatai Bulcsú,
Tomcsányi Márton, Tornyossy
Flóra, Tóth Panna, Török Bori,
Träger Benedek, Vashegyi Bálint,
Végh Pál, Vidács Levente

Nálunk készült fel az elsőáldo-
zásra Mázi Júlia is, aki ugyanezen
a napon a budapesti Lengyel Plé-
bánián járult a szentséghez.

Az első olyan tanév, amelyben
már csak az iskolában tanítottunk
hittant, örömünkre és meglepeté-
sünkre váratlanul nagy létszámot
hozott: 41 gyermek készült fel a
plébániai foglalkozásokon az első
gyónásra és a szentáldozásra.  Kü-
lön öröm az is, hogy a féléven át
tartó felkészülés során senki sem
maradt ki a népes csapatból.

A szentségi felkészítést Péter
atya tartotta, a plébánia körzeté-
hez tartozó iskolákban Bircsák Il-
dikó, Oláh Enikő és Stipkovits Ma-
rianna végezték a gyermekek hit-
oktatását.

Szeretettel hívjuk és várjuk
vissza a családokat és a gyermeke-
ket templomunkba és közössége-
inkbe!

Elsőáldozóink
2017. május 14.

Az idei tanévben a diákmisén a
rejtvény témája „Ahol Jézus lakott”
címmel a Szentföld volt. Arra töre-
kedtünk, hogy a gyerekek a képek
és a feladatok alapján jobban meg-
ismerjék, és el tudják képzelni azt
a helyet, ahol Jézus élt és tanított,
a nagyobbak pedig meg is értsék,
hogy ezek a városok, hegyek, a
Genezáreti-tó és a Jordán ma is lé-
tező, valóságos helyek, amelyek
nemcsak a Biblia leírásaiban sze-
repelnek. A feladatok, a tudás bő-
vítésén túl, mindig igyekeztek lel-
ki tartalmat is nyújtani. 

A rejtvényfejtésben összesen 42
gyerek, illetve család vett részt. 

Éves összesítésben a legjobb
eredményt a következők érték el:

Kicsik (óvodások, 1-2. osztályo-
sok):

Dósa Júlia és András, Imrik
Ágoston, Hauser Anna, Dóra és
Katalin, Balog Franciska és Lujza,
Borosnyay Balázs, Szőkefalvy-Nagy
Nóra és Levente

Nagyobbak (3. osztályosok és
fölötte):

Imrik Domonkos, Tulassay An-
na, Dóri és Réka

Családi kategória
Szilágyi család

Gratulálunk az ügyes megfej-
tőknek! Jutalmazásukra, június
11-én, a Te Deum-on kerül sor.

Októbertől újra várjuk a diák-
misén a régi és az új rejtvényked-
velőket!

A rejtvényes csapat: 
Ritvay Dorottya, Török Zoltán,

Lukách Krisztina

Ahol Jézus lakott
- éves rejtvénysorozat a diákmisén -

Hauser Katalin:
Nyolc Boldogság

Szilágyi család: Puszta

A vándorbiblia
Szőkefalvy-Nagy Nóra:
Kafarnaumi százados
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Már túl voltak a meghívás
kezdeti élményén, túl jó pár
prédikáción, láttak csodás gyó-
gyításokat, hallottak sokaságot
lenyűgöző tanítást, különös ta-
lálkozásokban megrendítő val-
lomásokat, megéltek személyes
sikereket, és tapasztaltak konf-
liktusokat. Azt gondolhatták,
hogy már eléggé ismerik Őt, és
eléggé ismerik önmagukat is.
Bíztak magukban: Vele járnak,
hozzá tartoznak, ők a kiválasz-
tottak, a belső kör, a bennfen-
tesek, a „Mi”. Rendjén való,
hogy külön kiképzést kapnak,
hogy külön élményekben van
részük.

Ő pedig kérdésével „Kinek
tartják az emberek az Emberfi-
át?” (Mt 16,13) – mintegy a
közvélemény felől érdeklődve
– mintha csak erősítette volna
a mi-ők választóvonalat. A vála-
szok azonban csak felütések az
igazi kérdéshez: „Ti kinek tar-
totok engem?”. Akkor Simon az
ihletett válaszára dicséretet, a
Szentlélekre való nyitottsága
miatt új nevet és új küldetést
kapott. Kisvártatva azonban
ugyane szájból hallja majd a le-
forrázó szavakat: „Távozz elő-
lem Sátán!”, még később pedig
saját maga szembesül önmaga
állhatatlanságával, s omlik ösz-
sze benne egy egész világ. Új-
ból és újból – élethossziglan –
az odaadottságból, az Őrá ha-
gyatkozásból merít erőt a felál-
láshoz.

Nincs ez másképp ma sem!
Ha Krisztus követője akarok
lenni és életcélom az üdvös-
ség, az atyai házba eljutás, a
Szentháromság szeretetvilágá-
nak közvetlen szemlélése, ak-
kor hagynom kell, hogy az Atya
képmása és küldötte alakítson.
Hadd adjam oda Neki magam
időről időre a csendes jelenlét-

ben, a szentségimádásban! En-
gedjem, hogy a nagyon egysze-
rű, puszta együttlét során be-
lépjen a világomba, mintegy
besugározza, pünkösdi Lélek-
áradással átjárja testemet, gon-
dolat- és érzésvilágomat! Hadd
vonzzon egyre közelebb magá-
hoz, és Ő maga rajzolja ki ben-
nem arcát, alakítsa ki bennem
érzületét!

Akkor egyre inkább fölisme-
rem Őt az igében és a kenyér-
törésben, vagyis a szentmisé-
ben. Akkor egyre jobban ráta-
lálok igazi, legmélyebb, föl-
emelt önmagamra. Akkor felfe-
dezem a küldetést, ami a köz-

vetlen környezetemhez szólít.
Megerősödöm, hogy ne bot-
ránkozzam a kultúra, a társada-
lom, a család, a házasság, ön-
magam és az Egyház válságain.
Akkor ígérete egyre inkább va-
lósággá válik számomra: „Aki
engem lát, látja az Atyát is.” (Jn
14,9)

Kezdjem el a csendes jelen-
létet havi egy órával!

A csendes szentségimádás
templomunkban minden hó első
keddjén, 19-20 óra között van.

Az országos lehetőségeket a
www.szentsegimadas.hu olda-
lon lehet keresni.

Bartal Péter

Aki engem lát
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Énekkarunk oszlopos tagja, Vörös Attila énekli
2011 óta a nagyheti passiókban Jézus szerepét. Jáki
Teodóz bencés atyától tanultuk, hogy az a szerep,
amit valaki a Passióban énekel, összeforr vele, egy
életre megjelöli személyét. Annak jártunk utána, ki az
az ember, aki már hatodik éve azonosul Jézus szere-
pével, Virágvasárnap és Nagypénteken Jézust jeleníti
meg nekünk. 

Hogyan kerültél a Felsőkrisztinába, milyen kötő-
désed van plébániánkhoz?

1976-ban költöztünk a Márton-hegyre. Feleségem
attól kezdve a Felső-Krisztinavárosi templomba járt
misére. Én – református lévén – eleinte ritkán for-
dultam meg ott, de három gyermekünk már itt lett
buzgó templomjáró, ministráns, cserkész. Mikor Bo-
gi lányom elindult a zenei pályán és Tünde hatására
oszlopos szkóla-tag lett, elindult egy folyamat, ami
engem is magával sodort. Akkoriban Tünde minden
adventben létrehozott egy produkciót a templo-
munkban. Klasszikus oratóriumok egy-két tételét ad-
ta elő a kerületi zeneiskola kamarazenekara és a he-
lyi szkóla. Persze, a gyerekkórust felnőtt énekhang-
okkal kellett kiegészíteni – ezért toborozta össze
Tünde ilyenkor a „szülői kórust”. Ebbe az alkalmi kó-
rusba engem is meghívott, és ennek kapcsán a plé-
bánia életéhez is közelebb kerültem. Aztán 2000-ben
Tünde vezetésével létrejött egy stabil felnőttkórus,
ami – velem együtt – fokozatosan beleolvadt a most
is működő, többgenerációs szkólába.

Mi a foglalkozásod, hivatásod, mit jelent szá-
modra a kóruséneklés?

Geológusként diplomáztam, majd paleontológiá-
val, földtörténettel foglalkoztam. A lassú, de biztos
tudományos „karrier” során egyetemi magántanár és
a Magyar Tudományos Akadémia tagja lettem. De a
zene és az éneklés szeretete végigkísérte az életemet.
Az 50 éves korom után elkezdett, rendszeres kórus-
éneklés sokrétű és mély változást hozott az életem-
ben. Egyrészt, a lelkem kinyílt, színesebbé vált, mint
mikor tavasszal virágba borul minden. Másrészt, az
állandó tanulás, a megfelelési kényszer komoly kihí-
vást jelentett számomra és alázatra késztetett. Mindez

– a sűrűn megszólaló tiszta akkordok csodája mellett
– bízvást jelentősen lassítja öregedésem tempóját.

Mit jelent számodra a Passióban énekelni? 
A Passióban szólót énekelni leírhatatlan és meg

nem érdemelt megtiszteltetés, és ugyanakkor óriási
kihívás is. Teodóz atya magasztos gondolatát azonban
csak részben tudom a magamévá tenni. Azt, hogy Jé-
zus szerepe összeforrt-e velem, talán a hívek, azt pe-
dig, hogy a szerep egy életre megjelölte-e a szemé-
lyemet, azt a jövő döntheti el. Meg kell mondanom,
hogy ha tenor hangom lenne, Pilátus szerepét szin-
tén odaadással énekelném el. Ám az isteni kegye-
lembe vetett hitem erősítéséhez mindenképpen hoz-
zájárul ez a próbatétel. Hangbéli adottságom korlá-
tait megtapasztalva, megélhetem a belső alázat eré-
nyét, melyet életem során csak igen ritkán gyakorol-
tam. Az alázat tisztító ereje óriási adomány, amit a
passióéneklésnek is köszönhetek.

Tőkés Tünde

„Az alázat tisztító ereje óriási adomány”
Interjú Vörös Attilával

Templombúcsúnk ünnepi szentmiséjét 
június 25-én, vasárnap ½ 11 órakor 

dr. Bolberitz Pál professzor celebrálja. 
A szentmise után a templomkertben 
agapéra várjuk a kedves testvéreket.

A kérdőívekről
Nagyon köszönjük, hogy sokan kitöltötték 
és visszaküldték az előző szám kérdőívét. 
Sok hasznos javaslatot, ötletet kaptunk.
Az újság szeptemberi számában fogunk 

részletesen visszatérni rá.
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Közösségi házunk építéstörténete

1941. - Elődeink megkezdik 
az új templom építését 

(fotó: ismeretlen szerző)

1969. - A történelem viharai után 
szolgáltatóház épül 

(fotó: ismeretlen szerző)

1986 körül - Megnyílik a Randevú diszkó 
(fotó: Peter Haseldine)

1990 körül - Élet a Hully-Gully diszkóban
(fotó: ismeretlen szerző)
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Közösségi házunk építéstörténete

1998. - Boldog Apor Vilmos 
vértanú püspök 

„Megállj!”-t parancsol 
(fotó: Seidl György)

1999. - A megvásárolt épület 
birtokbavétele

(fotó: Seidl Györg)

2000. - Az urnatemető építése 
(fotó: Müller Ferenc)

2000-től - Várakozás a folytatásra 
(fotó: ismeretlen szerző)
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Közösségi házunk építéstörténete

2014. - A felesleges részek lebontása 
(fotó: Müller Ferenc)

2014. - 45 év után előbújnak 
egy félbehagyott torony részletei 

(fotó: Müller Ferenc)

2014. - Ez volt kívül… 
(fotó: Müller Ferenc)

2014. - …és belül 
(fotó: Müller Ferenc)
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Közösségi házunk építéstörténete

2016. - Közösségi ház épül kívül… 
(fotó: Müller Ferenc)

2016. - …és belül 
(fotó: Müller Ferenc)

2017. - Mutatja magát 
a végső arculat…

(fotó: Müller Ferenc)

2017. - … és a belső kialakítás 
(fotó: Müller Ferenc)

Az épület elkészült. Ami még
hátra van: a kert- és környezetren-
dezés, a belső falburkolatok és be-
rendezések az ősz folyamán várha-
tók. 

Hála a Jóistennek, hogy meg-
kaptuk ezt a lehetőséget!

Köszönet mindenkinek az imá-
kért, az adományokért, a munká-
ért, a türelemért!

Hogy mivel töltjük meg, az
mindannyiunkon múlik.
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Plébániánk ebben az évben is
képviselteti magát az évente meg-
rendezésre kerülő egyházmegyei
Szent Tarzíciusz Ministráns Foci-
kupán, ahol már állandó résztve-
vőnek számít, hiszen idén már zsi-
nórban hatodik alkalommal lepik
el egyházközségünk ministránsai -
játékosok és szurkolók - a torná-
nak helyet adó pestszentlőrinci
Havanna lakótelepet. Az elmúlt
években több korosztályban is in-
dítottunk csapatokat, ez minden
bizonnyal idén sem lesz másként.
S ha már a különböző korosztály-
oknál tartunk, hadd említsem
meg, hogy a legutóbbi két évben
két különböző korosztályban, két
különböző csapattal tudtunk dia-
dalmaskodni és ez mindenképpen
kuriózumnak számít a torna törté-

netében. Egy éve a 7-8. osztályo-
sok között tudtuk megnyerni a ku-
pát, de ez a csapat idén már egy-
gyel magasabb korosztályban, a
gimnazisták között fog versenyez-
ni. Ez a társaság a tanév során, ok-
tóbertől decemberig egy körmér-
kőzéses rendszerben zajló, baráti
társaságok közti tornán is részt
vett, amelyet utcahosszal meg is
nyert. Ez az eredmény bizakodás-
ra adhat okot, de azt is szem előtt
kell tartanunk, hogy ezúttal 2-3 év-
vel idősebb ellenfelekkel kell majd
farkasszemet nézniük. Remény-
kedjünk hát, hogy idén is a lehető
legtöbb korosztályban tudunk
majd jó eredményeket felmutatni,
és hogy egy jó közösségi élményt
követően fogunk hazatérni!

Juhász Bálint

Ministráns Focikupa beharangozó
(a tornát 05.27-én rendezik)

Immár hagyomány, hogy min-
den évben Húsvét hétfőn a minist-
ránsok összegyűlnek a plébánián,
hogy az oly kedves népszokást
életben tartsák, a ministráns lá-
nyokat pedig felfrissítsék, nehogy
elhervadjanak.

Idén a ministráns verseny ered-
ményhirdetése is ezen a napon
volt. Ezek után pedig egy kis
eszem-iszom és egy nagy társaso-
zás,  valamint csocsózás volt a
program a délután további részé-
ben. Az együttlétet misével zártuk.

Szabó Péter

Idén vettem részt először szerve-
zőként az esztergomi ministránstalál-
kozón, és egy abszolút pozitív él-
ményként maradt meg bennem. A
szokásos mise után - amit most Erdő
Péter  bíboros tartott, mert 450. év-
fordulója volt a szemináriumnak -
megebédeltünk, amit meglehetősen
gyorsan kellett végrehajtani, mivel
még össze kellett rakni az állomást.
Mi egy mozgós, sportos állomást csi-
náltunk, aminek nagy sikere volt.
Azoknál a csapatoknál, akik keveseb-
ben voltak, csak két részből állt, vala-
kik darts-oztak, a többiek pedig ketté-
osztva kosaraztak két palánkra és a
pontjaik összeadódtak. Ezeket nem is
volt nehéz levezényelni, jóformán
csak számolni kellett. Akkor lepőd-
tünk igazán meg, mikor több csapat
is egyszerre érkezett, és kb. négyszer
annyian voltak, mint kellett volna. Ak-
kor beüzemeltük az állomásunk har-
madik részét is, ami emberdarts volt,
azaz két ember eldobott egy harma-
dikat, aki jó esetben talpra esett. Még
így is eléggé átláthatatlan volt a hely-
zet a sok ember miatt, de egy fokkal
jobb. Miután minden csapat járt min-
denhol, egy kisebb templomban
gyűltünk össze eredményhirdetésre. 

Gábriel Zsófi

Locsoló móka 
ministráns módra

Egy állomás gazdái
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Plébániánkon idestova húsz
éve működik a Baba-Mama Klub.
Örömmel tölt el bennünket, hogy
korábban soha nem látott nagy
részvétellel folytatódnak a kisgyer-
mekek és anyukáik összejövetelei.
Szerda délelőttönként immár 10-
15 gyermek és édesanyja jár rend-
szeresen a klubba (az eddigi csúcs
18 gyermek volt), így sokszor már
szűkösnek bizonyul a terem. Re-
méljük, hogy az új közösségi ház
hamarosan a mi számunkra is
megnyílik.

A kétórányi együttlétben a kö-
tetlen beszélgetést, játékot, rajzo-
lást, gyurmázást két közös foglal-
kozás szakítja meg: egy énekes-
mondókás-tornázós-körjátékos, és
egy ölbéli játékos-lovagoltatós. Ez
utóbbit különösen nagyon élvezik
a gyerekek. Nagy öröm látni,
amint az egyre cseperedő gyere-
kek fokozatosan bekapcsolódnak
ezekbe a játékokba. Teázás és gyü-
mölcsevés teszi kellemesebbé az
együttlétet.

A foglalkozást imával, énekkel
zárjuk; ekkor a gyerekek kapnak
egy-egy égő gyertyát, amit az ima
végén nagy lelkesen elfújnak.
Megköszönjük Jézusnak az együtt-
létet, imádkozunk a betegekért, és
kérjük, segítse a gyerekeket, hogy
jók legyenek, szót fogadjanak,
mert ezzel szüleiknek, nagyszüle-
iknek és Jézusnak is örömet sze-
reznek. 

A Baba-Mama Klub nevében a
közelgő nyári szünetre testi-lelki
felüdülést kívánunk a plébánia
egész közösségének!

Szeptembertől szeretettel vár-
juk a klubba a régi és – remélhe-
tően – az új tagokat.

Vörös Teri néni 
és Takács Gabi néni

Hírek 
a Baba-Mama 

Klubból

Május 18-án, szerencsére, nap-
sütéses, szép időben Martonvásárra
látogattak el az Apor Vilmos Idősek
Klubjának kalandos kedvű tagjai.
Rendhagyó módon történt a kirán-
dulás, ugyanis nem bérelt autó-
busszal, hanem a Déli pályaudvar-
ról induló és Martonvásárig közle-
kedő alacsonypadlós vonattal men-
tünk, így útiköltséget nem kellett fi-
zetni. 

Martonvásárt a Brunszvik-család
tette ismertté, a látnivalók is mind
az ő nevükhöz kötődnek. Elsőként
a későbarokk stílusú Szent Anna-
templomot látogattuk meg, melyet
idősebb Brunszvik Antal építtetett,
akit a város „harmadik honalapító-
jaként” tisztelnek. A kastélypark
gyönyörűséges és hatalmas arboré-
tum, a kastélynak azonban csak egy
része, a Beethoven múzeum láto-
gatható, az épület többi részében
mezőgazdasági kutatóintézet mű-
ködik. A város főterén modern épü-
letben található az ország egyetlen
Óvodamúzeuma, mivel az első ha-
zai óvoda megalapítása Brunszvik
Teréz nevéhez fűződik és éppen itt,
a közelünkben nyitotta meg, a Vér-
mező melletti Mikó utcában. 

Kora délután végül egy fagylalto-
zás adott erőt a hazafele útra.

A klubnak a nyári szünet előtti
utolsó összejövetele június 15-én,
csütörtökön, délután 3 órakor lesz
a plébánián, várunk mindenkit
szeretettel!

Martonvásárra kirándult az Idősek Klubja
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A nagyböjti lapszám megjelenése óta sem állt le az
élet nálunk, gitárosoknál. Idén második éve szervez-
tük meg a ministránsokkal együtt most már hagyo-
mánynak számító fáklyás keresztutunkat a budaörsi
Kálvárián. Két nappal később, Virágvasárnap nagy-
böjti gitáros áhítatunkon Szőcs László atya volt ven-
dégünk, vezette gondolatainkat és adott szellemi-lel-
ki táplálékot a Nagyhétre. Ebből idéznénk pár mon-
datot, mely a szent 40 napot elhagyva is aktuális és
bennünket is megfogott: „Minden szentmisén Jézus
minket is arra a találkozásra hív, hogy ismerjük fel Őt,
ismerjük fel embertestvéreinkben, akik várják a se-
gítségünket, vagy egyedül vannak!”; „Meg kell újul-
nunk! Nem lehetünk a magunk módján kereszté-
nyek! Akkor leszünk felnőtt keresztények, hogyha kö-
vetkezetesen próbáljuk megélni a hitünket.”; „A sze-
retet olyan, mint a hegymászás – fáradságos”.

A magyar népszokásokhoz híven, Húsvéthétfőn
locsolómókára indultak a gitáros legények. A lányo-
kat végiglátogatva szódavízzel locsoltuk őket, majd
este egy közös filmnézéssel és egy jó hangulatú be-
szélgetéssel zártuk a napot. A szünetek nagy előnye,
hogy több időt tudunk barátainkkal együtt tölteni.
Ezt az alkalmat (no meg az áprilisi rendhagyó hava-
zás előtti jó időt is) kihasználva Húsvétkedden este
szalonnát is sütöttünk, így aztán szerdán fokozottan
jó hangulatban készülődhettünk a vasárnapi misére.
A tavaszi szünet után, a tanítás kezdetével bár csök-
kent közös csapatépítő programjaink sűrűsége, így is
szakítottunk időt egy mozizásra és megnéztük az új
magyar filmet, a Kincsemet.

Az év végéhez közeledve, nem árt visszatekinte-
nünk az elmúlt esztendőre. A sok közösségépítő
program mellett sokat fejlődött az együttes zeneileg
is. Az új dalosfüzeteknek, melyekből hétről hétre ját-
szunk, és a hangszeres szólók rendezésének köszön-
hetően egységesebb lett a hangzás, több új dalt ta-

nulhattunk és taníthattunk, valamint előkerültek
olyan művek és hangszeres szólók is, melyeket a je-
lenlegi együttes tagjai írtak, és már játszottuk is mi-
séken vagy közös énekléseken.

A tanítás befejeztével mi is letesszük a gitárt pár
hónapra, hogy aztán szeptemberben újult erővel és
reméljük, megannyi új taggal folytathassuk az
(öröm)zenélést az Úr dicsőségére.

Szép nyarat kívánunk minden kedves Olvasónk-
nak!

Hernády Balázs

Tavaszi szél vizet áraszt!
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Tavaszi portyánkat idén Komá-
romban tartottuk, ahová a teljes
korosztállyal túráztunk. Szállásunk
egy helyi iskola tornaterme volt,
ahol az előtérben étkeztünk. A
részvételi létszám meghaladta az
ötven cserkészt, így a két nagy lá-
bosnyi chilis bab, amit főztünk, az
utolsó babszemig elfogyott szom-
bat este. A misét Nanu atya (Laka-
tos Bence atya) tartotta (csapatunk
korábbi cserkésze és tiszteletbeli

tagja) a szabad ég alatt, festői szép-
ségű kilátással a Dunára. Mivel a ki-
rándulás alatt eleredt az eső, az
idei próbát átütemeztük estére,
amit immáron a három nagy őrs
segítségével szerveztünk meg a ki-
sebbeknek. Az útvonal a városból
kivezetett az erdőbe, majd onnan
visszakanyarodva ismét a szállás-
hoz. A keretmese Shrekkes volt,
amit mind a vezetők, mind a gyere-
kek nagyon élveztek, főleg Mézi és
Shrek élethű jelmezeit. 

Az idei nyári táborunk Tésa kör-
nyékén lesz, ahová a korosztályok
szerinti bontásban, három
altáborba fogunk szerveződni, a
korosztályos programok és igények
kielégítése végett. 

Örömmel vettük, hogy csapa-
tunkból idén is három őrsvezető
jelölt (Mikófalvy Franci, Csépány
Réka és Bukovszky Bálint) nyert tu-
dása és egész éves munkája folytán
részvételi lehetőséget a nyári őrs-
vezetőképző táborba. Nekik innen
kívánunk nagyon sok sikert és fe-
ledhetetlen élményeket! További
örömre ad okot, hogy ismét két fel-
nőtt cserkészünkkel gazdagodott a
különböző cserkészkerületek vk-

inak (őrsvezetői és segédtiszti kép-
zés) szervezésében részt vállaló
cserkésztestvéreink száma!

A 314-es számú Czuczor Ger-
gely cserkész csapat mindenkinek
gazdag nyári élményeket és feltöl-
tődést kíván!

Várjuk az újoncok érdeklődését
és jelentkezését szeptemberre a
kemplersoma@gmail.com email cí-
men!

Kempler Soma

Tavaszi portyán a cserkészek

Az Oltáregylet
szeretettel hívja és várja
azokat a testvéreket (első-
sorban hölgyeket), akik-
nek van idejük és kedvük
az Oltáregylet munkájában
segíteni. Jelentkezni:
Cziglina Editnél személye-
sen a plébánián minden
pénteken 9-12-ig, vagy te-
lefonon a 70/5970403 szá-
mon lehet. A feladatot és
munkát személyesen be-
szélnénk meg.

Várjuk jelentkezésüket!
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Keresztrejtvény felnőtteknek

1. Boldog Özséb által alapított
szerzetesrend

2. Zsinati helyszín, 1545-63 között
gyűltek itt össze az egyház ve-
zetői a katolikus egyház meg-
újítására

3. Az „utazó pápa”, 2014-ben avat-
ták szentté

4. Skolasztikus filozófus, domon-
kos szerzetes, a Summa
Theologiae megírója

5. 1209-ben alapított kolduló
rend, nevük latinul: Ordo
Fratrum Minorum

6. Az öt ősi patriarchátus egyike
7. Jeruzsálem szent hegye

8. Az áruló Júdás származására
utaló jelzője

9. Görög eredetű név, jelentése:
’szikla’

10. „Magyarország szép nemes
csillaga”, a szolgáló szeretet vé-
dőszentje, jelképe a rózsa

Megfejtés: a ’pünkösd’ szó latin el-
nevezése, jelentése: „ötvenedik”

Egyik vasárnap a Gondviselés-
ről szóló evangéliumi részt olvas-
sák fel a falusi templomban:

„Nézzétek az ég madarait! Nem
vetnek, nem aratnak, csűrbe sem
gyűjtenek – mennyei Atyátok táp-
lálja őket!”

Erre az egyik atyafi félhangosan
megjegyzi:

Könnyű Neki – az enyémből!
*

Egy, a Szentszékhez újonnan ki-
nevezett diplomata bemutatkozó
látogatása alkalmával megkérdez-

te a pápát, hogy mennyien dol-
goznak a Vatikánban. XXIII. János
némi iróniával válaszolt: A fele.

*
Milyen „időszámítást” haszná-

lunk, ha mi kérünk valamit em-
bertársainktól?

„Adj Uram, de mindjárt!”
És ha nekünk kell mások kéré-

sét teljesítenünk?
„Minden sietség az ördögtől va-

gyon!”

* 
Láttad az előttünk ülő nő elegáns
kosztümjét? – kérdezi a feleség. –
És a másik padsorban balra mel-

lettünk annak az asszonynak a ka-
lapját? Meg a jobbra melletted

ülőnek a kék fodros blúzát?
- Nem, drágaságom – válaszolja

a férj – tudod, egy kissé elbóbis-
koltam.

Mire az asszony felháborodot-
tan:

- És ezért jársz templomba!... 

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

XX. évfolyam, 3. szám 2017. Pünkösd.
Szerkeszti: Lukách Krisztina, Muhi András, Tőzsér Ágnes, Hernády Balázs, Máriáss Mihály

ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

Az Egyház új tagjai:
Mike Zsófia
Szerdahelyi Lilla
Papp Máté
Torjai Móric Gábor
Megyesi  Ambrus Mihály
Szőnyi Erik
Fórika Benedek
Frenyó Boglárka Mónika

Akiktől búcsúzunk:
Muszkás Ottóné  (85)
Ajtony Istvánné  (96)
Marót István  (77)
Dienes Gedeonné  (88)
Gubó Gáborné  (83)
Szederkényi Miklósné  (90)
Stadler József  (79)
Dr. Skultéty Lászlóné  (93)
Horváth Balázs  (72)
Szőllősi Antal József  (69)
Szilágyi Gáborné  (76)
Fogarasiné Bem Alíz  (79)
Boda Ferencné  (83)
Kellér Sándorné  (93)
Dr. Szabó Kálmánné  (88)
Princesz Istvánné  (93)
Veri Dénesné  (97)
Kuhár György Jenő  (83)
Zsuffa Lászlóné  (75)
Somorjai Gyuláné  (92)
Rohály  Gábor  (55)
Gál Pál  (90)
Őry Ferencné  (86)
Bernscherer Károlyné  (88)

Egyházközségünk sokak által
ismert, megbecsült tagja,
Rohály Gábor, 2017. április 22-
én hazatért az Úrhoz. 

A Naphimnusz Teremtésvédel-
mi Egyesület elnökeként az Egy-
ház teremtésvédelmi tanításának
megismertetésén fáradozott. Plé-
bániánk életének is tevékeny tag-
ja volt. Újságunkban többször is
szerepelt az a fotómontázs, ame-
lyet ő készített: az újságban meg-
jelent sok-sok képből, vagyis ró-
lunk és eseményeinkről, mozaik-
szerűen formálta meg templo-
munkat. Gondolkodása, élete is
ezt tükrözte, óvni, védeni a te-
remtett világot, közösséggé for-
málni az abban élőket. 

A búcsúztatón elhangzott
egyik verssel emlékezünk rá.

Domb közt, dombon át 
hosszú fehér út keresi honát, 
túl a piros kicsi házakon 
odaforr az ég peremére - 

Széljárta málomi út, 
fehér homokú országút, 
ringasd gömbölyü fáid! 
Ragyogó porodba vetem szivemet, 
sírjon mint el nem küldött izenet, 
széljárta málomi út! 

Húzódj a húnyó lángban 
csillogó por-ruhában, 
rajtad a nyulak átfutnak ősszel, 
rajtad a szekerek elmennek ősszel 

Széljárta málomi út, 
öledbe hanyatlik a lomb már, 
az évszak ünnepi oltár, 
mit mondasz az ittmaradóknak, 
mit viszel a mennynek innen? 

Ragyogó porodba vetem szivemet, 
sírjon mint el nem küldött izenet, 
széljárta málomi út!

Weöres Sándor:
A málomi út

(Rongyszőnyeg 95.)

A Hegyvidéki Önkormányzat
„Otthon megöregedni 2017” elne-
vezéssel pályázatot hirdet, amely-
nek segítségével támogatni kívánja
a XII. kerületi 70 év feletti idősek
otthonának akadálymentesítését.

A pályázat célja a kerületi idő-
sek önálló életviteléhez szükséges
akadálymentesítési munkák elvég-
zése – saját otthonukban –, az el-
végzendő munkák költségének
teljes vagy részleges támogatásá-
val. A keret vissza nem térítendő

támogatást nyújt.
A pályázati feltételek a május-

ban megjelenő Hegyvidék újság-
ban és az Önkormányzat honlap-
ján is elolvashatók vagy tájékozta-
tás kérhető keddenként délelőtt
10-12 óra között a plébánián, a ka-
ritász fogadóórán, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti Irodáján,
a Kiss János altbgy. utca 33/b.
szám alatti Gondozási Központ-

ban és a Böszörményi úti Kulturá-
lis Szalonban.

A pályázatok benyújtási határ-
ideje 2017. július 14.

További Karitász-hírek:
• A karitász ruharaktár július

és augusztus hónapokban zárva
lesz. Kérjük, ebben az időszakban
ne tegyenek le ruha adományokat
a plébánián!

• A kedd délelőtti fogadóóra
is szünetel július és augusztus hó-
napokban.

Karitász hírek


