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2020. Veni Sancte

XXIII. évfolyam |  4. szám

„Ember így még nem beszélt!” – ez a megállapítás
hangzik századról-századra egészen korunkig. Hívők és
hitetlenek, vallásosak és vallástalanok egyaránt vallják,
hogy Jézusban megjelent a tökéletes ember. Az Isten is
kinyilvánítja róla Szent Pálnál: „Úgy tetszett az Atyának,
hogy benne lakjék az egész teljesség.” (Kol 1,19) Ég és
föld tanúsítja, hogy Jézusban megjelent az emberség
teljessége. A modern teológia ezt úgy fogalmazza meg,
hogy a problémákkal teli mai ember számára a kérdések
kulcsa Krisztus. Aki rátalál Krisztusra, az rátalál az Istenre
is, az emberre is. Akinek van Krisztusa, annak van Istene,
és van embersége. És eligazodik az élet döntő
helyzeteiben. Jézus gondolatait igyekszünk befogadni,
megérteni a világról vallott felfogását, és tanulmányozni
Istennel való kapcsolatait. Ahogy az élet nagy fordulóira
egy-egy szentséget állított, úgy akarjuk e fordulókra adott

szentségi válaszból
kiolvasni a krisztusi

felfogást, a jézusi lelket. Ahogy az üvegprizma a napfény
izzó fehérségét színekre bontja, úgy tükröződik a hét
szentségben az emberi élet alapterületeire sugárzó
krisztusi felfogás. A Krisztusban megjelenő teljesség a
szentségi kegyelmekben bomlik számunkra
megfigyelhetővé és hozzáférhetővé. Higgyük el, hogy
minden alapvető emberi kérdés szerepel ebben a teljes
emberségű Krisztusban. Magáról azt mondta: „Én vagyok
az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és
legelőre talál” (Jn 10,9). Az életünket kínzó kérdések zárt
ajtói kinyílnak, és mi a krisztusi ígéret értelmében
otthonosan mozgunk a sokak számára lezárt titkok között,
ha nem is kapunk tetszetős megoldásokat. 

A híres magyar szentírás-tudós, püspök és lelkivezető
gondolataival kívánunk tanároknak, nevelőknek,
szülőknek, diákoknak egy tartalmas - vírusmentes -
tanévkezdést és folytatást! Ehhez kérjük a Szentlélek
segítségét - Veni Sancte Spiritus! 

Dr. Pákozdi István atya

Belon Gellért: Jézus lelkülete

Plébániai hittancsoportok indulnak szeptember 15-ével: 
Hétfő este 19 órától „Punctum saliens” - gimnazisták és egyetemisták csoportja, 

Kedd 18 órakor: a bérmálkozók megkezdett csoportja, 
Kedd 19 órától „Egy óra a Szentírással” felnőttek minden korosztályának, 

Csütörtökön 17 órától elsőáldozók megkezdett csoportja, 
Csütörtök 18.30 (a szentmise után) Zsolozsma-kör. 
A foglalkozások helyszíne a plébániai hittanterem.
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Az elmúlt nyár a korábbi évekkel ellentétben nem
jelentett „uborkaszezont”, hiszen több fontos változás
történt a Plébánián. 

25 évi szolgálat után, augusztus 1-jei hatállyal Dr. Erdő
Péter bíboros úr nyugállományba helyezte volt
plébánosunkat, Györgydeák Márton atyát, egyúttal volt
káplánunkat, Lőrincz Zoltán Péter atyát a Budapest-
Törökőri Lisieux-i Kis Szent Teréz plébániára nevezte ki
plébániai kormányzónak. Bensőséges körülmények
között, ünnepi szentmiséken, illetve az azokat követő
agapékon vettünk búcsút szeretett papjainktól júliusban.

Új plébánosunkat, Dr. Pákozdi István atyát, ismerősként
üdvözölhettük, hiszen évek óta ő tartotta a vasárnap déli
szentmiséket. Hivatalos beiktatása szeptember 6-án, az
esti szentmise keretében történt, az eseményhez méltó
ünnepélyességgel.

Változás történt több más, környékbeli plébánián is: a
Városmajorban Lambert Zoltán atya nyugállományba
került, utóda Forgács Alajos atya, aki korábban
Kelenföldön szolgált; Tihanyi Péter káplán atya új
szolgálati helye a Kelenföldi Plébánia, ugyanakkor Máté
János Kristóf idén felszentelt atya a Városmajorba kapta
kápláni kinevezését. Féléves átmeneti időszak után
bíboros úr Tampu-Ababei József atyát nevezte ki
plébánosnak „Alsó-”Krisztinavárosba, a Havas
Boldogasszony Plébániára. Egykori káplánunk, Szőcs
László atya is új szolgálati helyre került, Nyergesújfalu
után a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosa lett,
egyúttal a Tokodi Szent Márton Plébániát, a Sárisápi Szent
Imre Plébániát és az Annavölgyi Szent Borbála
Lelkészséget is el kell látnia.

Lényegében befejeződött az Apor Vilmos Közösségi Ház
hosszú évek óta folyó építése.  Mindannyiunk számára
örömteli, hogy immár hivatalosan is használatba vehettük.
Reményeink szerint nemcsak a Plébánia közösségei
találnak benne helyet, hanem alkalmi rendezvények is
megtarthatók lesznek. Az üzemeltetési szabályok és
bérleti díjak hamarosan véglegessé válnak és közzétételre
kerülnek. 

Augusztus 13-án, immár az új plébánosunk vezetésével,
rendkívüli ülést tartott a Képviselő Testület. István atya
beszámolt a szentmiséken történő liturgikus változásokról
és ismertette az új miserendet. Be kell látnunk, hogy
egyetlen papként képtelenség a vasárnaponként
megszokott hat szentmise megtartása, és ugyancsak

megterhelő lenne minden hétköznap két szentmisét
tartani. Egyszerűsíti az időpontok megjegyzését, hogy a
továbbiakban nem lesz téli-nyári időszámítás szerinti
változás, és megszűnik a nyári miserend is. Hétfőtől
szerdáig minden reggel 7.30-kor, csütörtöktől szombatig
pedig 18 órakor lesznek szentmisék, a vasárnapi
időpontok pedig 7.30, 9, 11 és 18 óra. A vasárnap reggeli
szentmisét Urbanek Rudolf piarista atya tartja.

Újdonság, hogy a vasárnapi 9 órás, a 11 órás és a 18 órás
szentmisék a kisgyerekes családok és más érdeklődők
számára kivetítőn követhetők lesznek a közösségi házban,
egyúttal a szentmise megfelelő részében ott lehet
szentáldozáshoz járulni is. Ezzel csökkenteni lehet a
kevesebb miseszám miatti esetleges zsúfoltságot.

István atya kezdeményezte lektorok (felolvasók) és
akolitusok (áldoztatók) csoportjának létrehozását.
Képzésük szeptember elején kezdődött. 

Az őszi időszak tervezett programjai között szerepel az
október 18-án, a 9 órai szentmisén tartandó elsőáldozás,
november végén bérmálás, illetve egy Katalin-bál,
valamint egy zarándoklat is Mátraverebély-Szentkútra.
Reméljük, hogy a járványügyi előírások nem
akadályozzák ezek megtartását.

És egy örvendetes hír: Hernády Eszter Krisztina,
egyházközségünk egykori ministránsvezetője – két
társával együtt – augusztus 8-án örökfogadalmat tett az
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek
rendjében. Imáinkkal kísérjük őket! Személyében
egyházközségünk első szerzetesnővérét köszönthetjük. A
szentmise főcelebránsa Dr. Veres András püspök atya volt,
aki éveken keresztül mutatta be nálunk a vasárnapi
reggeli fél 8-as miséket. 

Kovács Ádám

Krónika



Búcsú papjainktól

A nyári papszentelést követő dispozició-változások rendre érzékenyen érintik az egyházközségeket. Így voltunk
mi is ebben az évben. Bár megszoktuk, hogy káplánjaink – annak rendje és módja szerint – rendre cserélődtek, de
most Péter atya elhelyezése mellett Márton atyát, aki 55 éves papi szolgálatából 25 évet töltött nálunk, szolgálva,
tanítva, gondoskodó szeretettel irányítva egyházközségünket, nyugdíjba küldte a Főpásztor.

Elfogadva Bíboros úr döntését, fájó szívvel, de nagy szeretettel búcsúztunk júliusban két egymást követő
hétvégén papjainktól. Márton atya búcsúmiséjén köszönt el tőlünk unokatestvére, Györgydeák Lajos atya is. Ő évente
jött hozzánk Erdélyből és töltött nálunk néhány hetet. Kedves, közvetlen személyiségét hamar megszerettük és ez a
szeretet kölcsönös volt. Elérzékenyülten köszönt el tőlünk, de reméljük, hogy azért magyarországi látogatásai során
még sokszor meglátogat bennünket. Az alábbiakban a búcsúmiséken elhangzott beszédeket közöljük.

Márton atya búcsúztatása
2020. július 19.

Kedves Márton Atya!
Hálát adni jöttünk ma össze: Veled és Érted. Hálát adni
Veled együtt, 55 éves papi szolgálatodért és egész eddigi
életedért. És hálát adni Érted a nálunk töltött 25 évedért.

Köszönjük, hogy az Úr kiválasztott magának
téged, és szüleid, lelkipásztoraid segítségével vezetett a
számodra kijelölt úton. Megáldott erényekkel, adott
neked talentumokat, hogy azok segítségével vezesd az
embereket hozzá. Hosszú papi pályafutásod sokak
számára ismert. Nagymarostól a Bakáts téren, Varsányon,
Zuglón, Balassagyarmaton át a Karolina úti kápolnáig és a
Damjanch utcáig. Életed vezérfonala a hűség. Hűség az
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Atyához, az Egyházhoz, és a hazához, magyarságunkhoz. Talán ez vezetett a Regnum Marianumba is. Erre
tanítottad a regnumi atyákkal együtt a fiatalokat, vállalva érte és elveidért a meghurcolást is. Számodra mindezen
értékek közösségben élhetők meg.

Ezért is hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Paskai bíboros úr által hozzánk küldött. Életünk olyan szakaszában
jöttél közénk, amikor Nagy Imre atya és az akkori kiváló papjaink távozásával kissé zavarossá vált életünk. Imre
atya, Antal atya, János atya, Pálmai Péter atya elkényeztetett bennünket, és akkor még Gál professzor úrról nem is
szóltam. 
Ekkor jöttél Te.  És miként egy későbbi riportban mondtad: „jól érzem magam, bár sok a tennivaló”...legnagyobb
problémának a közösségi élet hiányát tekintem.” És hozzákezdtél formálásunkhoz. 
Emlékszem: egyik testületi ülésünkön, amikor „ontottuk” az ötleteket, mit és hogyan kéne csinálni, ezt válaszoltad:
„az ötlet jó, csináld meg.”  Így született meg például a plébániai újság. Vagy a házasok köre. Szóltál, hogy van itt
néhány fiatal házaspár… És Tóth Zoliékkal,  Hernády Ritáékkal és még néhány házaspárral megalakult az első kör,
majd követte a többi.  De a Te kezdeményezésedre született meg „Szállást keres a Szent Család” lánc is, amely az
adventi készület mellet a közösségek létrejöttét is szolgálta.

Hasonlóan a testületi, majd plébániai lelkigyakorlatok sora.  Megtaláltad azt a személyt, aki a
közösségépítésben segítségedre lehetett, illetve felkaroltad az ötleteket. Így jött létre a Baba-Mama Klub Vörös
Terike vezetésével, a Csongor által vezetett ” Felsőkrisztina Kör” sok tartalmas előadással. De támogattad a már
meglévő, vagy kibontakozó közösségeket.  A Karitászt, az Apor Vilmos Idősek Klubját, és kezdeményezésedre újjá
alakult az Oltáregylet is.

Így nőtt fel és vált plébániánk büszkeségévé Tőkés Tünde vezetésével a kis gyerek szkólából egy nagy és
elismert Kórus: a nagybetűs SZKÓLA. 

Hasonlóképpen gitárosaink is Madocsay Ákostól Hernády Balázsig.
És még folytathatnánk a sort. Ki ne emlékezne a plébániai majálisokra a Szabadság-hegyi reptéren, amit Rajkai
Jánossal szerveztél. Elsők között tartottunk plébániai zsinatot, missziós napokat, vettünk rész a Karizmák Ünnepén.
De szintén a Te bíztatásodra tartottuk meg az első plébániai napot is. Több évig tartó nógatásodra szerveztük meg
tíz évvel ezelőtt az első plébániai tábort, amit azóta sem tudunk megunni. 
Emlékszem: a testületi elnökök összejövetelein, amikor ki-ki beszámolt plébániájáról, gyakran mondták: „Ó, hát a
Felsőkrisztinában nagy élet van”.  És e mögött Te voltál! 

De nem csak közösségeinket, hanem lelkünket is építgetted. Szerettük homíliáidat, amelyek mindig
tartalmaztak egy-egy gondolatot vagy éppen megoldandó feladatot a következő hétre. Ugyanígy a felnőtt hittant,
ahol kötetlen formában tanítottál, a Szentírásról, egyháztörténetről, a liturgián át a szentmise részeiről és a minket
foglalkoztató hitbeli és erkölcsi kérdésekről.

A 25 év alatt több fiatal káplán kezdte papi pályáját nálunk. Őket is nevelted, irányítottad, miközben
engedted, hogy tehetségüket szabadon kibontakoztassák, felkészüljenek arra, hogy később egyedül vezessenek egy-

egy plébániát.

Kedves Marci Atya! Miközben lelkünket és
közösségünket építgetted, a rád bízott
anyagiakra is gondot viseltél. Szauer Tibor és
Müller Ferenc mérnökök támogatásával és
hathatós munkájával felújítottad a Plébánia
épületét előbb belül, majd kívül is. Ezt
követően a templomot is előbb belül, azután
kívülről is, és azóta is gondját viselted, hogy
egyre szebb és otthonosabb legyen. Majd
következett a kert rendbetétele, útjainak
felújítása.
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Ügyes diplomáciával elérted, amit addig nem sikerült: kerítést kapott a plébánia.
És még hátra volt a legnehezebb. Az örökség! Híveink akaratából és adományaiból, Paskai bíboros úr támogatásával
visszavásároltuk az egykori templom-kezdeményt: a későbbi Hully-Gully-t.  Miközben szorgalmasan gyűjtögettük a
rávalót, azon gondolkodtunk, hogyan lehet és kell úgy hasznosítani az épületet, hogy a kor követelményeinek,
közösségeink igényeinek leginkább megfeleljen. Így jutottunk arra a következtetésre, amit azután, Erdő Péter
bíboros úr is támogatott, hogy épüljön közösségi ház. Előbb az urnatemetőt alakítottuk ki, majd elkezdődött egy hat
éve tartó építkezés. 
És elkészült!! Akik már építkeztek, tudják, hogy napi feladataid mellett ez mekkora plusz terhet jelentethetett
számodra. Sok küzdelemmel a vállalkozókkal, álmatlan éjszakákkal. Elviselted a meg nem értéseket, a sokszor
alaptalan vádakat, kritikákat, a papi és emberi méltóságodban megalázó sértést is. Mi, akik közvetlen közeledben
voltunk, láttuk és tudtuk, de híveid felé mindezt nem mutattad. …Elviselted.
 És elkészült a ház!!
Amikor erre a beszédre készültem és leperegtek előttem ennek a 25 évnek történései, arra gondoltam, ami most a
fejedben járhat: „Íme, a mór megtette kötelességét, a mór elmehet!” 
De Kérlek, ne ez maradjon meg benned, hanem azok, amiket itt nálunk átéltél és elértél! Kórusaink, ministránsaik
szíves szolgálata. Fiataljaink szeretete, akik kezed alatt nőttek fel, s talán már gyermekeikkel együtt ülnek itt. A fél
nyolcas hívek és az imacsoportok hűsége, akik a télen kiimádkozták gyógyulásodat, közösségeink, akik a te
irányításoddal jöttek létre, egyszóval híveid szeretete, ami ezután is megmarad.

Most, amikor hálát adunk érted és kérjük az Úr áldását és kegyelmeit további életedre, Túrmezei Erzsébet
gondolataival köszönünk el.

Határkőnél megállni,
határköveknél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!

Meglátni, hogy minden utunkat
hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette:
csodákra emlékezni jó!

Látni, hogy át viharon, vészen
hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!

határköveknél hálát adni, 
és hallelújás köszönetben 
méregetni, mi mérhetetlen:
csodákra emlékezni jó!

Messzi évekre visszanézni,
számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást:
csodákra emlékezni jó!

Hallelújás hálaadással 
leborulni egy határkőre,
és elindulni hittel előre,
amerre hív az égi szó.

Béres György



Péter atya búcsúztatása
2020. július 25.

Kedves Péter Atya!
Minden pap életét Krisztusnak szenteli, az ő parancsát követi, ami
így szól: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az
evangéliumot…(Márk 15) Ez azzal jár, hogy akár csak hajdan a
tanítványok, úgy ők is különböző helyeken, különböző
közösségekben végzik lelkipásztori tevékenységüket.
Különösen így van ez pályájuk elején, káplán korukban. Püspökük
elgondolása szerint, vagy szükség szerint kerülnek egyik vagy másik
plébániára. Ez számukra lehet jó is, hiszen így többféle közösséget,
sokféle ember ismernek meg, és az így szerzett tapasztalataik
később segítségükre válhatnak. 
Hasonlóan vannak ezzel az egyházközségek, így a mienk is, bár

számunkra az elválás talán mindig egy kicsit fájdalmasabb. Jön egy fiatal pap, megismerjük, elfogadjuk,
megkedveljük, azután egyszer csak elmegy.

Így volt ez Veled is, Péter atya. Mikor jöttél, még Miklós atyát
sirattuk és őt kerestük benned is. Azután elfogadtuk, hogy Te Te vagy,
azaz Péter atya, más adottságokkal, más talentumokkal. Felismertük és
megszerettük közvetlenségedet, nyitottságodat, amellyel felénk fordultál.
Bekapcsolódtál plébániánk közösségi életébe is. Állandó szerzőtársa lettél
újságunknak. Vezércikkeidben az egyházi év adott időszakaihoz
igazodóan írtál tanításokat, elmélkedéseket.  Szoros kapcsolatod lett
gitárosainkkal, hiszen vasárnaponként ők énekeltek esti miséden.
Örömmel vettél részt plébániai táborainkban, vezetted az ottani lelki
életet. 

Nagy gondot fordítottál a liturgiára és igyekeztél a ministránsoknak
is ezt tanítani, erre nevelni őket – több-kevesebb sikerrel.
Most utolért Téged is a káplánok sorsa. Főpásztorod úgy látta jónak,
hogy rád bízza a Törököri plébánia vezetését. Változatos pályád
során most visszatérsz arra a környékre, ahol nevelkedtél, ahol
megtaláltad hited, ahol talán először ért szívedig a hívó szó: „Jöjj,
kövess engem”! 
Bár tudjuk: „az aratni való sok, de a munkás kevés”, mégis
szomorúan éljük meg, hogy ismét elhagy minket egy atya, akit
megismertünk, elfogadtunk, megkedveltünk.
Vigaszunk csak az, hogy olyan helyre kerülsz, ahol régi ismerőseid,

lelki közösséged vár. Eddigi életed során sokfelé jártál, sok embert,
közösséget ismerhettél meg, sok tapasztalattal lettél gazdagabb. Az
elmúlt hét esztendőben pedig beleláttál két plébánia napi életébe
is. Reméljük, hogy az itt szerzett tapasztalatok hozzásegítenek
ahhoz, hogy új állomáshelyeden virágzó közösséget tudj létrehozni.
Reméljük azt is, hogy a nálunk eltelt idő alatt több örömben és
megértésben volt részed, mint meg nem értésben, kritikában. Mi
szeretettel emlékezünk vissza az elmúlt őt évre és kérjük, te is csak
szépre emlékezz!
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A szentmisék után mindkét esetben az új közösségi házunkban
tartott agapékon folytatódott a búcsúzkodás, ajándékok
átadásával, kötetlen beszélgetésekkel, most már
felszabadultabban, jó hangulatban. Az ajándékokat úgy
választottuk meg, hogy azok emlékeztessenek plébániánk
közösségére, másrészt adjanak némi segítséget, támogatást az
atyáknak az új élethez. 
Márton atya Simon András „Keresztelő Szent János”
kifejezetten neki dedikált képét, „A katolikus Budapest” című
négykötetes könyvet, Orient Enikő művésznő ötlete és az általa
vezetett hívek által készített Rózsafüzért, valamint gyógyfürdő

utalványt és vásárlási utalványt kapott, és még számtalan egyéni ajándékot híveitől.

Péter atya egy kifejezetten neki hímzett stólát, Baska Görgy művész által készített „Szentlélek” c. festményt, és
szintén vásárlási utalványt kapott a sok-sok egyéni
ajándék mellett.
Továbbá mindkét atya kapott egy-egy művészi gyertyát,
melyeket Andrejszki Kati készített.
Mindkét alkalommal sok fénykép is készült, amelyek a
plébánia honlapján megtekinthetőek.

Végezetül mindkét atyára kérjük Isten áldását,
imádkozunk értük, ígérjük, hogy az általuk elindított jó
kezdeményezéseket tovább folytatjuk és új
plébánosunkat, Pákozdi István atyát is szeretettel,
hasonlóan odaadóan – vagy jobban… – fogjuk segíteni
plébániai közösségünk építésében, formálásában.

Béres György
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Fotók: Bodó Imre

Változások 2020. szeptember 1-étől:

A szentmise rendje:
Hétfőn, kedden, szerdán reggel 7:30 órakor  Csütörtökön, pénteken, szombaton este 18:00 órakor
Vasárnap 7:30, 9:00, 11:00 és 18:00 órakor.  A 9:00 órai a gyerekmise, a 18:00 órai pedig mindig gitáros mise lesz. 
A jövőben nem lesz változás a téli-nyári időszámítással, illetve nem állunk át nyári miserendre sem.
Egyben a 9 órás, a 11 órás és az esti szentmise – próbaként bevezetve – a kisgyerekes családok és más érdeklődők
számára kivetítőn követhetők lesznek a közösségi házban úgy, hogy a szentmise megfelelő részében ott járulhatnak
szentáldozáshoz is.

Szentgyónási lehetőségek:
Vasár- és ünnepnapokon a fél 8-as szentmise alatt, a többi szentmise előtt (a gyónási szándékot ilyenkor jó bejelenteni
a sekrestyében), valamint péntekenként az esti szentmise előtt.

Az irodai szolgálat rendje:
Hétfőn, szerdán és pénteken 9:00 -12:00 óra között       Kedden és pénteken 16:00 – 17:00 óra között



Új plébánosunk beiktatása
2020. Veni Sancte8 Felsőkrisztina

Főtisztelendő Esperes úr, Plébános úr, Kedves Testvérek!

Plébániánk, a közel másfél milliárd hívet számláló
katolikus anyaszentegyház egyik alapközössége ma
fontos állomáshoz ért.
Az egyház alapítása óta Krisztus urunk földi helytartói

sorában Ferenc pápa a 266., vagyis 2000 év alatt
ennyien váltották egymást a római püspöki székben. Az
1020 éves Esztergomi vagy újabban nevén az
Esztergom-Budapesti érsekség élén a magyar egyház
alapítása óta 82  érsek követte egymást. 
A mi plébániánk, a Felső-Krisztinaváros az előbb

említett nagy egységekhez képest fiatal. Mindössze
nyolcvan éves. De az se kevés. A mai napon iktatják be
plébániánk 8. vezetőjét, Pákozdi Istvánt. A pápák neve
előtt, ha hasonló nevűek voltak már, sorszám szokott
állni, például IV. Pál. Az esztergomi sematizmus is
sorszámozza az érsekeket keresztnév szerint,
Mindszenty bíboros például III. Józsefként szerepel az
évkönyvekben. Így immár mi is mondhatjuk, írhatjuk,
mivel nekünk is van történelmünk, hogy Pákozdi III.
István. Ugyanis első és harmadik plébánosunk Szelényi
és Berzsenyi atyák is azt a patinás keresztnevet viselték,
mint Pákozdi atya. Szóval nekünk is van történelmünk,
és akinek történelme van, annak jövője is. Ezért
vagyunk most itt. 

Kedves István atya, régóta ismerlek. Egyidősek vagyunk.
Először kispap korodban, valamikor az 1970-es évek
közepén találkoztunk az esztergomi szemináriumban,
ahol kispap voltál, és én egyik gimnáziumi
iskolatársamat, kispap társadat mentem meglátogatni.
Utána Hollókőn, Vincze Zoli bácsinál, egy nagyon
kedves és bölcs falusi plébánosnál is összefutottunk,
akitől mindketten sokat tanultunk. Azóta követem
életutadat. 
Itt, a plébánia területén, a Tartsay Vilmos utcában éltél
gyermekkorodban. A mi templomunkban voltál
elsőáldozó, de a már lebontott Csörsz utcai kápolnához
kötődnek ministráns élményeid és az ott szolgáló papi
életpéldák voltak számodra meghatározóak. 

A pesti Piarista Gimnázium után az Esztergomi
Szeminárium következett. Itt már megmutatkozott a
szent zene és a liturgia iránti szereteted és érzéked,
ugyanis öt éven át a szeminárium kántora is voltál. 
A három pápa évében, vagyis 1978-ban szenteltek

pappá. Első állomáshelyed a palócföld fővárosában,
Balassagyarmaton a szalézi plébánia volt, majd két éven
át a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként Rómában
továbbtanultál és teológiai doktorátust szereztél.

Rómából hazatérve 1982-től egy évtizedig az
Esztergom Szemináriumban és Hittudományi Főiskolán
prefektus és teológiai tanár voltál.

A rendszerváltozást követően, mikor már az

egyetemisták között is legálisan lehetett lekipásztorkodni,
budapesti egyetemi lelkész lettél, ami sikertörténet. 28
évig, mostani plébánosi kinevezésedig végezted ezt a
munkát, vezetted az egyre népesebb, több száz fős
értelmiségi közösséget. 

A tanítást közben sem hagytad abba. A Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi kara egyaránt számított,
számít tudásodra, tapasztalatodra. Számos könyved,
cikked jelent meg az évtizedek alatt. Főszerkesztője vagy
a Praeconia című liturgikus szakfolyóiratnak és sok éven
át a püspöki kar tévéreferenseként pápai és főpapi,
valamint egyéb katolikus események magyar hangja és
közvetítések szakértője voltál.

Egy szó mint száz, gazdag életút van mögötted,
fiatalságodat, humorodat megőrizted és egy új kezdet vár
rád. Életedben először vagy plébános, de a liturgiát, az
egyházközségi élet szervezését, adminisztrációját
kispapoknak és leendő világi munkatársaknak tanítottad,
tanítod. 
Most élesben kipróbálhatod, megvalósíthatod mindazt,

aminek szakembere vagy. Külön érték és ígéret
számunkra a fiatalok között szerzett lelkipásztori
tapasztalatod. Azt hiszem, ezen a területen van leginkább
szükség itt rád.
Jó pár éve már hazataláltál hozzánk. A 12 órai miséket

vasárnaponta telt ház előtt celebráltad. Tömör, világos,
szemléletes szentbeszédeiddel már régóta itthon vagy
szülőfölded plébániáján. Isten hozott, immár
plébánosként.  

Közösségünk megújulásra, megerősödésre vár.
Köszönjük, hogy elvállaltad a feladatot. Melletted, veled
leszünk valamennyiünk és a még hozzánk utat nem talált
olyan felebarátaink érdekében, akik várják a meghívást a
Krisztus-hívők közösségébe. Nehéz, de szép szolgálat vár
rád.  Nagy reménységgel állunk rendelkezésedre, hogy
vonzó, megtartó és missziós lelkületű egysége legyünk
egyházunknak.

A pákozdi csatát vezetéseddel szeretnénk ismét
győzedelmesen megvivni, kedves Pákozdi III. István atya!

Szerdahelyi Csongor



Bemutatkozás – István atya

Mint azt már többször elmondtam, „hazajöttem” a plébániára. A Tartsay Vilmos utcában laktam a szüleimmel egész
gyermekkoromon át. Bár nem itt ministráltam – akkoriban még állt a Csörsz utcai kápolna, ahol egy kiváló képességű
és vértanú-sorsú, illegalitásban lévő pap gyakorolt rám nagy hatást: Abai Imre. Ő tanított latinra, nála olvastam fel
először a szentmisén, ő támogatta papi hivatásomat. Mivel azonban ebben a kápolnában tilos volt a hitoktatás,
elsőáldozás, bérmálás, a Felsőkrisztina-i templomban voltam elsőáldozó.

Teológiát Esztergomban tanultam, ahol azután összesen tizenöt évet töltöttem, mivel római tanulmányaimat befejezve
ugyanott lettem prefektus és teológiai tanár, ahol kispap voltam. 1992-től lettem egyetemi lelkész itt a fővárosban és
a püspöki kar megbízásából TV-referens is. Sok felejthetetlen közvetítésben segíthettem (pápalátogatás, szentatya
halála, új pápa megválasztása stb.). Az egyetemisták között számtalan utat szerveztünk, zarándokoltunk, báloztunk,
kirándultunk, sportoltunk. Minden csütörtökön az MKK (Műegyetemi Katolikus Közösség) majdnem 200 fővel volt
jelen a számukra a Magyar Szentek temploma mellett épített közösségi teremben (ami legalább tíz éven át készült el).
Papi életem meghatározó élménye a három kis kollégium működtetése, ahol egyetemista fiúk és lányok találtak
otthonra. Főként az idei karantén idején ottmaradt öt egyetemistával szinte egy családot alkottunk. Nem volt könnyű
őket otthagyni.

Fő érdeklődési területem, teológiai szakterületem a liturgia. Szerkesztője vagyok a magyar liturgikus szakfolyóiratnak,
a Praeconiának, tanítom a liturgikát és több könyvet, cikket, tanulmányt írtam már ebben a témában. Szívügyem a
templomi istentisztelet szépsége, méltósága, a hagyományoknak megfelelő hűséges művelése.

Új plébánosi szolgálatomban fontosnak tartom minden réteggel a kapcsolatteremtést, minden csoporthoz, kisebb vagy
nagyobb közösséghez szeretnék eljutni, mi több ott jelen lenni. Máris igen jól sikerült a szkólások nyári tábora, amit
meglátogattam. Fontosnak tartom a gyóntatást, annak ellenére, hogy bilokálni nem tudok, a szentmisék alatti gyóntatás
legtöbbször nem valósítható meg. Híve vagyok az új, modern formáknak: a közösségi házban is követhető lesz a
szentmise, ottani szentáldozással. A plébánia első emeletén lakom (Gál Ferenc professzor volt lakásában – minden

alkalommal a legnagyobb tisztelettel lépem
át a küszöbét, mert szerettem őt…). Ferenc
pápa sem költözött a pápai lakosztályba, az
ún. plébánosi traktussal más terveim
vannak…

Azzal az őszinte kéréssel fordulok a plébánia
valamennyi hívéhez: beszéljünk, ha
mondanivalójuk, véleményük, kérdésük van,
nekem mondják el (ne a hátam mögött
találgassanak)! Remélem, hogy Buda egyik
kimagaslóan értékes katolikus közössége
életében aktív szolgálatommal adhatok
valamit aktív papi életem utolsó évtizede
során! Imádkozzunk egymásért – pro
invicem!

Dr. Pákozdi István
érseki tanácsos, pápai káplán, teológiai tanár, plébános 
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A plébánia egyházi hozzájárulásait (régen egyházi adónak hívták) és önkéntes adományokat ezentúl a CIB
banknál kezelt bankszámlánkra várunk:
11100104-19818908-36000001 bankszámlaszámra! Hálásan köszönjük!
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Bemutatás – Urbanek Rudolf atya

Az idén nyártól a vasárnapi első szentmisét Urbanek

Rudolf piarista paptanár tartja. 1938-ban született,

1956-ban lépett a rendbe, 1964-ben szentelték

pappá. Biológia és földrajz szakos, de pedagógiai

pályáján inkább mint közösségteremtő osztályfőnök

vált híressé. Kecskeméten és Budapesten élt és tanított.

Nagy világjáró és cserkész. Kedves mondata: aki

szereti, amit csinál, az nem dolgozik. (Beceneve a piar

diákok között Süni volt.) 

Pákozdi István atya

Bemutatkozás – dr. Egri László
diakónus

A tények röviden: 1960-ban születtem, 1986-ban

végeztem a budapesti orvosegyetemen, azóta kis

megszakítással az Országos Baleseti Intézetben

dolgozom kézsebészként. Feleségem Merza Katalin

gyógyszerész, 1983-ban házasodtunk össze. 3

gyermekünk már kirepült, saját lábukon állnak. Egy

négyéves unokánk van. 

Az orvosi diploma mellett klinikai lelkigondozói és a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem levelező szakán

szerzett teológiai diplomám van. 2003-ban

szentelt Bíró László püspök atya állandó

diakónussá a Budapesti Egyetemi és

Főiskolai Lelkészség közösségében. Pákozdi

István atyával mintegy 25 éve dolgozunk

együtt. Ezek az egyetemisták között töltött

évek sok-sok élménnyel, találkozással,

kapcsolattal, barátsággal ajándékoztak meg. 

2014 óta feleségemmel a tihanyi bencés közösség

oblátusai vagyunk.

Néhány kicsit „líraibb” gondolat: bizonyos mértékig

nekem is visszatérés az új szolgálati hely – a 70-es

években Haid Árpád atya káplánsága idején családunk

idejárt vasárnapi misére, illetve mi, gyerekek hittanra.

Emlékszem a Pemet nevű bábúra, aki Árpád atya

prédikációinak állandó szereplője volt – így lett Árpád

atya családi beceneve „Pemet-atya”. 

Családunk később a Rókus kápolna közösségéhez

csatlakozott, Kállay Emil atya lett a lelkivezetőnk. Őt

követtük a Szent Imrébe – így találkoztam leendő

feleségemmel. A gitáros kórusban énekeltünk együtt,

én gitároztam is. Ezért is örülök annak, hogy István

atya a vasárnap esti 6-os misében kéri szolgálatomat –

úgy tudom, ez is gitáros-énekes mise. 

A 90-es években egy jegyeskurzus során találkoztunk

István atyával, ahol mi is előadók voltunk

feleségemmel. Azóta töretlen a barátság és a közös

munka, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, közös

utazások, számtalan beszélgetés kötnek össze

bennünket. Amikor arra kért, hogy jöjjek vele az új

szolgálati helyére, nem kellett gondolkodnom,

töprengenem – a válasz számomra magától értetődő

volt. 

Az egyetemisták közösségében nagyon jól

éreztem magam – remélem, hogy itt is megtalálom

majd helyem, feladatom. Egyelőre a vasárnapi

szentmiséken való szolgálatra, illetve a jegyesoktatás

segítésére kért István atya, aztán majd lépésről lépésre

kialakulnak új feladataim. Ehhez kérem a hívek imáját

és türelmét - ahogy mostantól az én napi imáimban is

ott lesz a plébánia közösségéért való könyörgés.

Dr. Egri László

orvos-diakónus
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Gondolatok a karitász munkával kapcsolatban

Az új tanév kezdetén, a járvány okozta bizonytalanságok miatt ismét át kellett gondolnunk, hogy miként tudjuk
teljesíteni a karitász szolgálat elvárásait.

Az egyértelmű, hogy patronáltjaink támogatása folyamatos kell legyen. Ha a járványügyi szigorítások
megakadályoznának minket, akkor meg kell találnunk a segítés más lehetőségét.
A karitász ruharaktár működtetése nem ennyire szükségszerű, bár éreztük az igényt, hogy egyre többen
szerették volna leadni a feleslegessé vált ruhákat. Ezért most szeptemberben ismét megadjuk ezt a lehetőséget
és rendelkezésre is állunk mindaddig, amíg szigorú „Maradj otthon” utasítás nem érkezik az operatív törzstől.
Köztudott, hogy raktárunkban dolgozó karitász tagok valamennyien a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak,
ezért mindannyiunk felelőssége, hogy vigyázzunk rájuk.

Tény, hogy egyre kevesebb helyen fogadnak el használt ruhákat, úgymond telített a „használtruha-piac”, ezért egyre
kisebb a fogadókészség azokon a vidéki plébániákon is, ahová korábban továbbítottunk ruhacsomagokat. Nem
szeretnénk senkit megbántani azzal, hogy nem vesszük át a felajánlott ruhákat, miként ezt az adományboltok teszik,
kiválogatják, hogy mit vesznek át, mit nem, de kérjük, hogy csak valóban használható és jó állapotú adományokat
adjanak le és szigorúan csak a raktár nyitvatartási idejében. Célunk, hogy örömet szerezzünk azoknak, akik veszik a
fáradtságot, időt és pénzt nem kímélve eljönnek az adományokért, amelyeket mi nem tudunk elszállítani.

Karitász raktárunk 2020. 09.02-től nyitva lesz
kedden: 10 – 12 óra között, szerdán és pénteken: 16 – 18 óra között

Bizonyára közismert, hogy kerületünkben is működik egy adománybolt, ahol most „ruha stop” van, de egyéb dolgokat,
kiegészítőket, lakásfelszerelési tárgyakat is befogadnak, olyan adományokat,  amelyeket mi nem tudunk kezelni.

Pakk Adománybolt - Alkotás utca
Közösségi Szociális Szövetkezet

1123 Budapest, Alkotás u. 39/A. | +36-30-624-0060
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe ezt a lehetőséget, nekik több helyük van, és az ő működésük is jó célt szolgál. 

Foglalkozunk a gondolattal, hogy megszervezzük a mozgásukban korlátozott, idősebb testvéreink templomba
szállítását. Igaz, a járvány miatt ez most nem annyira aktuális, de örülnénk, ha együtt gondolkodnánk, bízva
a normális élet visszatérésében. Lennének autóval közlekedők, akik segítenének ebben a szolgálatban?
A Terefere levelezőlistán kértem, hogy jelentkezzenek, akiknek segíthetünk beiskolázási támogatással. Sajnos,
nem tudom, kik olvassák a listát, mert felhívásomra senki nem jelentkezett. Milyen fórumon kellene
megszólítani a nagycsaládokat? Minden javaslatot köszönettel fogadunk.

Molnár Zsuzsa

Karitász napló járvány idején

A múlt ködébe vesző élménynek tűnik, pedig csak néhány hónapja volt, hogy a Karitász csoportunk tagjai összegyűltek
a plébánia földszinti hittantermében – a dátum: 2020. február 26. 

Miket is terveztünk? Leányfalusi lelkigyakorlaton való részvételt március végére, önkéntes képzésre lehetett jelentkezni
Domaszékre augusztusra, eligazítást kaptunk, hogyan regisztráljunk a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra,
zarándoklatot terveztünk június 10-re Soroksár-Újtelepre. Szó esett a húsvéti élelmiszergyűjtésről, az idősotthoniak
megajándékozásáról. Apor klubot terveztünk március 19-re. 

Ki hallott addig a kínai Vuhanról, ahol már 2019 végén felütötte a fejét egy titokzatos járvány? Pedig a magyar
egészségügyi hatóságok már jó előre figyelmeztettek, 11 pontba foglalták, hogyan kell kezet mosni. Ugyan már... felnőtt
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embereket akarnak kezet mosni tanítani? 
De a járvány egyre közeledett Európához, neve is volt
már a vírusnak: Covid-19, koronavírus, csak koronaként
emlegetjük. 

Az állami hatóságokkal szorosan együttműködve a
Magyar Katolikus Püspöki Kar is időben lépett,
útmutatást adott ki a templomok, az egyházi iskolák és
egészségügyi intézmények részére. 
2020. március 15. után a közleményekben szereplő
leggyakoribb szó az „elmarad” lett. Tévén keresztül
vettünk részt a szentmisén, ha nem okvetlenül volt
szükséges, nem hagytuk el otthonunkat, és az idős,
leginkább veszélyeztetett korosztály tagjai hálásan
fogadták a fiatalok segítségét bevásárlásban,
ügyintézésben. Karitász csoportunk tagjainak nagy része
is idős, ezért érthető, ha személyes találkozásra nem
kerülhetett sor. 
A járványveszély enyhülésével végre újból bólinthatunk
egymásnak a templomban a Miatyánk elimádkozása
után, és az utcán vagy a boltban is összefutunk néha. 
Egyre kapjuk azonban a figyelmeztetést a maszk
használatára, a fertőtlenítésre, a távolságtartásra, ezen a
téren a szakemberek szerint a helyzet mit sem változott,
jó lesz eszünkbe vésni. 
Végül álljanak itt Csaba testvér megszívlelendő szavai: 

„Úgy tűnik, hogy a lét és a nem lét nagy kérdéseit
ma nem a tanárok, a papok, a filozófusok teszik fel
okvetetlenkedve, hanem maga a mindennapi élet!
25-30 évenként minden generációt az idő megrostál.
„Az idő igaz, - mondja Petőfi Sándor - és eldönti, ami
nem az”!! 
Reméljük, hogy erőnkön felüli feladatokkal nem fog
terhelni ez a járvány és a nyomában járó
szegénység, zűrzavar! Vállaljuk váll a váll mellett a
létünkkel együtt járó kihívásokat, a mostani és az
eljövendő nehézségeket, Istenben bízó lélekkel,
alázattal, vasakarattal tegyük meg mindazt, mi
tőlünk telik!

Bízzunk magunkban, egymásban, Teremtőnkben,
mert az áldott hajnal egészen biztos, hogy ránk
virrad!”

Takácsi Nagy Klára

80 éves plébánia a 80 éves
kerületben

Plébániánk kerületünkkel egyidős, mindkettő az idén
lett 80 éves.  A főváros kerületeinek átszervezése
során  1940-ben jött létre a XII. kerület és kezdte meg
működését a kerületi elöljáróság. Ugyancsak 1940-
ben lett önálló plébánia az itt már korábban is
működő helyi lelkészség, melyet Serédi Jusztinián
hercegprímás, esztergomi érsek emelt plébániai
rangra 1939 decemberi határozatával:

„Budapest Székesfőváros lakosságának
fokozatos növekedése és a hívek lelki ellátásának
szempontjából már régebben szükségesnek látszott a
budapesti krisztinavárosi plebánia területén egy önálló
helyi lelkészségnek szervezése, mely […] tényleg fel is
állíttatott ‘Felsőkrisztinavárosi helyi lelkészség’ címén.
Az ottani hívek buzgósága arra késztet bennünket,
hogy a nevezett helyi lelkészséget önálló plebániává
szervezzük át […]. Ezért szándékunk
megvalósításaként meghallgatván mindazokat, akiket
az Egyházi Törvénykönyv 1428. kánonjának 1.§-a
szerint meg kellett hallgatnunk, jelen sorokkal
kijelentjük, hogy a felsőkrisztinavárosi helyi lelkészséget
Keresztelő Szt. Jánosról nevezett Plebánia címen 1940
január 1-én kezdődő hatállyal plebánia rangjára
emeltük, kijelölvén határait a következőkben:

A Sashegyi út és Budaörsi út érintkezési pontjától
kiindulva a Sashegyi út, Érdi út, Törökbálinti út a
főváros határáig; a főváros határa a Kakuk hegyig;
innen az Istenhegyi (Svábhegyi) egyházközség határa  a
Denevér utcáig, a Denevér utca a Mártonhegyi útig,
Csonka út, Költő u., Orbánhegyi árok, Fodor u. az
Istenhegyi útig (a városmajori egyházközség határáig). 
Az Istenhegyi út lefelé menve a Böszörményi útig, a
Böszörményi út az Ugocsa utcáig, az Ugocsa u. Fery
Oszkár u. az Alkotás utcáig, az Alkotás u. a Csörsz u.
kereszteződéséig, s ennek folytatásaként a Budaörsi út
a Sashegyi úttal való találkozásig, azaz a fent jelzett
kiindulópontig.

Ezen határok kijelölésével a Keresztelő Szt.
János plebánia kiszakíttatott a krisztinavárosi plebánia
területéből s ezt a részt az érdekelt plebániától
véglegesen elszakítottnak jelentjük ki olyan
értelemben, hogy az itt körülhatárolt részen lakó
katolikus hívek felett a plebánosi jogokat a jövőben
minden tekintetben függetlenül az új Keresztelő Szt.
János plebánia gyakorolja, s a krisztinavárosi plebános
joghatósága saját plebániájának határozat szerint
módosult területére korlátozódik.”

Tőzsér Ágnes
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A Gondviselő Isten, tucatnyi felnőtt kórustársunk és néhány segítő szülő közreműködésével gyerekek és ifik, 52-en
szép és emlékezetes Schola tábort töltöttünk Péliföldszentkereszten Nagyboldogasszony után. Idei vezérfonalunk a
szokásosan megkezdődő énekpróbák mellett a liturgikus színek voltak (fehér, zöld, piros, lila) 

Íme, a köszönetbe burkolt színes mozaik:

Alice: Reggel 7:10-kor kedvesen
vártad frissítő tornára a legényeket,
leányokat. 

Ági, Patrik, Réka: Nagyszerű,
odaadó munkátokat az tükrözte
legjobban, hogy a szentmisén
mennyire szépen és egységesen
zengett az Istent dicsőítő ének! Az
meg különösen sokatmondó és
szívet melengető volt, amikor
valamelyik kisebb fiúnk a cipőfűző
kötése közben is a zsoltár sorát
dúdolta-énekelte...! 

Családfők - Hanna, Flóra, Zsófi,
Zita, Virág, Doma, Gábor, Anna,
Bogi, Soma: Nagy köszönet a
megelőző készületért és a nem könnyű helyszíni terelgetésért! Példaadásotok nagyon sokat ér: észrevétlenül csepeg
bele a rend, a szép, a jó, az odaadás a kisebbek lelkébe!

Alice írja: „Megható volt, ahogy a nagy lányok és fiúk (!!!) segítettek fürödni, öltözködni, fésülködni a kisebbeknek.
Olyan szeretettel és türelemmel viseltettek irányukban, hogy semmi kétségem nincs afelől: jó anyák-apák válnak
majd belőlük. Mert a Schola-tábor ebbe a szerepbe is beavat!” 

Előénekesek Laudes - Barta Gábor, Végh Soma: Nagy tiszteletem a bátor vállalásotokért, hogy utolsó nap önállóan
akartátok és vezettétek a liturgiát!
Méltán érdemeltétek ki a
Gregorián Góré megtisztelő címet! 

Vesperás - Réka, Alice, Kati:
Táborban újonnan végzett imádság
volt ez, amit felnőtt módon nagyon
biztosan, egységesen vezettetek
mindannyiunk örömére!

Completorium - Hanna, Flóra,
Zsófi, Virág, Zita, Anna, Bogi: Réka
vezetésével bizsergetően angyali
hangon szólaltatok meg! A
gregorián oly természetes
számotokra, mint a lélegzés:
Magától értetődő, de egyben csoda
is! Idén a Schola Szépe díjat Bodó
Hanna nyerte el egész éves
munkájáért. 

Szentmise a Szent Keresztről: Nagy
örömünkre új plébánosunk, István

atya egy napra ellátogatott hozzánk, és szentmisével ünnepelhettük a különösen is megtapasztalt egységet. 

Patrik pazar, őrangyali ajándék orgonazáródarabja méltán váltott ki a hallgatóságból dübörgő tapsot és élénk
érdeklődést az orgona iránt! 

Schola tábor Péliföldszentkereszten
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Patrik írja: „Az idei tábor egyik elsőtáborozója voltam. A méltán elhíresült 9-es szoba
rangidős fiataljaként igyekeztem szigorú szobaparancsnok lenni, és tartani a rendet.
Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a keddi szentmisén kísérhettem a kórust, és
játszhattam a templom csodás 1937-es Angster orgonáján.”

Jelenetek liturgikus színről: Minden évben eltűnődöm: Mit lehet az adott témából
előadni? Aztán csak állok lenyűgözve a hatalmas kreativitás láttán! Létbe hívó fehér
fény, prizma törte kalandos, színes, egyéni életút, s hófehér győztesként célba érés.
Megismertük a zöld szentmisét, és bepillanthattunk a zöld sekrestyés szolgálatának –
valahonnan kísértetiesen ismerős – prózai fordulataiba (Doma, abszolút hiteles volt!).
Életünk bűnbánati dimenziója kapott új lendületet az együttérző és irgalmas gyóntató
atyát játszó Gábor révén, aki nem rejtette véka - csak széke - alá természetes
vonzódását a bíbor színű búfelejtőhöz. A piros jelenet egyszerre éreztette meg velünk
a Lélek enyhet adó, megújító finom szellősusogását és a végsőkig elmenő hitvallás
bátor áldozatvállalását. 

Kati, Enikő: Végeláthatatlan sorok kígyóztak
a kézműves pultok és sallangos paripák
közelében; a nemezgolyós nyakbavaló, a
liturgikus színű kesztyű, a gyöngyfűzés, és
újdonságként a bőrözés az elutazás előtti
utolsó pillanatig mágnesként vonzották a
rendkívül fantáziadús ifjakat, felnőtteket!
Sok készítmény vált őrangyal ajándékká.

Toncsi, Kati, Alice, Mariann és Flóra, Zsófi:
Honnan-honnan nem, a levegőből
varázsoltatok szendvicset, zöldséget,
gyümölcsöt, italt mindannyiunk
felüdülésére! Nem szenvedtünk hiányt
semmiben! 

Andrea: Hasznos volt, hogy képezted az ifjakat a légzés és éneklés alapjainak
megértésére, a jó gyakorlat elsajátítására! 

Misi: Köszönöm a segítséget a „Jutasi alapokon” nyugvó körletzsűrizéshez! 

A legrendezettebb, 7-es szoba lakói az utolsó nap ágyba kapták a reggelit! 

Gyerekszáj:

Andris még hazautazás közben: „Anya el is felejtettem rád gondolni, eszembe
se jutottál, csak egyszer, amikor ajándékot készítettünk neked, mert annyira jó
volt a tábor!” 

Szilvia lelkesen: Szeptembertől ő is be fog ülni próbára, és lehet, hogy nem olyan sok idő múlva már az oltár mellett
is fegyelmezetten tud majd szolgálni. 

Alice: Az unokáim már most kijelentették,
hogy jövőre is nagyon szeretnének részt
venni, annyira jól érezték magukat. 

Győző: A csocsózás volt a legjobb! 

Ákos: A táborban az őrangyalozás volt a
legjobb! 

Csenge: Azért volt jó a Schola tábor, mert
sokat kézműveskedtünk, és új énekeket
tanultunk! 
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Utolsó nap a Lourdes-i barlang előtt elénekeltük a Boldogasszony anyánk himnuszunkat hazánkért, plébániánkért,
papjainkért és a Scholáért .

Egész évünk, így táborunk is a liturgiára épül, aminek magját a Filippi levél hangsúlyos szavaival fejezte ki a szentmise
egyik könyörgése:

Krisztusunk, te engedelmes lettél mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig; adj nekünk engedelmes és türelmes szívet
a nemsokára kezdődő új iskolaévben!

Hálatelt szívvel és köszönettel
Bartal Péter

A Szalézi Szent Ferenc Kollégium ministráns táborának beszámolója

A nógrád-megyei Patakon tartotta táborát a Szalézi Szent Ferenc ministránskollégium. Harry Potter és társai elkísérték
a ministránsokat, akik a beosztási ceremónia után megkezdhették tanulmányaikat a híres-neves Roxfortban.
Mindenféle próbatételt kellett kiállniuk, melyekben nagyon ügyesnek bizonyultak, és különféle órákon vehettek részt,
ahol izgalmas feladatok vártak
rájuk, és sok újat tanulhattak.
Egyen-, de mégis egyedi ruhát is
készítettek, és saját
varázspálcájukat festették meg.
Sok vidámság, nevetés jellemezte
a tábort, élettel töltötték meg a
gyerekek a falut.

Gábriel Zsófia
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A Házas Csoportunk a 2019–2020-as évre 
Jézus példabeszédeit választotta beszélgetéseinek tárgyául.

Szeptember: Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,30-37)
A választás oka: mert jól jellemzi Jézus és a közgondolkodás viszonyát a szeretet parancsán keresztül. A példabeszéd
a főparancsról, az Istenszeretetről, (amely a megtapasztalt legjobb jó) és a felebaráti szeretetről szól, amely az
Ószövetségben csak mint ajánlás szerepel. Beszélgettünk az Isten iránti, a szülői, a testvéri, a felebaráti szeretetről, a
tiszteletről, az irgalomról és hogy tudjuk-e szeretni az ellenségünket. Az irgalom az az erkölcsi erény, mely képessé tesz,
nehézségek ellenére is, a segítségnyújtásra. A Tízparancsolat 4. pontja a szülők iránti tiszteletet írja elő, de a többi
törvényt is csak azzal a hozzáállással lehet betartani. Jézus azt a tiszteletet, amely nem csak elfogadás, hanem érzelmi
töltete is van, a szeretet rangjára emeli.  Ezzel teljessé tette a törvényt, ld. Mt. 5,17

Október: A tékozló fiú (Lk 15, 11-32) – Rembrandt azonos c. festményének segítségével.
A választás oka: nagyon „erős” mondanivalója van. – A történet hangsúlya az apa (Krisztus) személyén, szerepén van,
aki felmutatja nekünk saját szívét. Nem a nyomorúság a lényeg, hanem a könyörület, a megbocsátás.  (Az ötalakos
kép bal oldalán az apára és az előtte térdeplő bűnbánó fiúra esik minden fény.) Az idősebbik fiú (aki félhomályban
van) a szűkkeblű farizeusok reakciójával reagál, megsértődik. Az Atya őt is belátásra, megértésre ösztökéli egy nehezen
érthető mondattal: „mindenem a tiéd”! Szerepjátszós este volt. Arról beszélgettünk, ki kihez áll közel, kinek az
„üzenetét” tartja meghatározónak, fontosnak. Az Atya mindent megbocsátó szeretete mellett nagyon fontos a tékozló
bűnbánata, mert az a bocsánat kérés és a megbocsátás alapja! Nem valószínű, hogy a „mindenem a tiéd” ígéret Jézustól
származna. Betoldás, gesztus a zsidók felé, hiszen Ő azt mondta: „Atyám házában sok hely van”! Ez a példabeszéd
Evangélium az Evangéliumban.

November: Királyi menyegzőre (Mt 22), ill. nagy lakomára szóló (Lk 14) meghívások
A választás oka: kettős. Érdekesnek találtuk összehasonlítani a két eltérő kultúrájú célközönségnek íródott szövegeket,
másrészt érdekelt a „menyegzős ruha” mibenléte. A példabeszéd legfontosabb gondolata Istennek az emberi logikától
eltérő reakciója az Őt elutasító közeledésre: még szélesebbre tárja a kaput. Az érdemtelenek, kiválasztottak (zsidók)
helyett egyre többeket hív, végül is mindenkit, aki szeretetét befogadja. A lakoma kész, most kell részt venni rajta, nincs
alkalmasabb idő. Lépésről-lépésre tártuk fel, hogy a szereplők és a történések kire, mire utalhatnak. A menyegzős ruhát
vagy a vendéglátó adja, vagy szerény, rendes ruházat viselése mellett állandóan készen kell lenni az elhívásra! (övezd fel
magad!)  
Az Úr felkínálja az asztalát. Tőlünk függ, leülünk-e és elfogadjuk azt, amit ad, és ahogy adja.
Tulajdonképpen a mindennapi kenyeret kínálja!

Január: A hűtlen intéző (Lk 16)
A választás oka: Mert nem értettük a szereplők viselkedését és félreérthetőnek találtuk néhány elemét.
Jézus nem azért hozza ezt a példát, hogy tisztességtelenségre, hanem hogy leleményességre biztasson. Hangsúlyozza:
„Az úr dicsérte a hamis intézőt, mert furfangosan járt el”, vagyis okosságnak és ravaszságnak azzal a keverékével, amely
lehetővé teszi, hogy kilábalj a nehéz helyzetekből. Egész életünkben Isten ideiglenes vagyonkezelői vagyunk. Amit
kaptunk, kapunk, azzal el kell számolni. Lehetőleg úgy, hogy a dolgok, az idő ne csússzanak ki kezünkből, a mérleg
pozitív legyen. Beszélgetésünk egyrészt a kapott ajándékok, feladatok mibenléte, értelmezése körül forgott. Nem biztos,
hogy mindig megértjük Isten szándékát, hogy azzal másokat szolgáljak, vagy magamat kell alakítanom. Sok szó esett
erről a „találékony” megoldásról, amely mélyen erkölcstelen, ez maga a korrupció. „Aki kicsiben hűtlen, az nagyban is
az”!

Február: A Missziós kereszt ünneplésére három hittanos csoport együttes találkozót tartott.
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A következő három „találkozót” Kovács Ádám jóvoltából Skype-kapcsolattal tartottuk.
Március: Konkoly a búzában (Mt 13,24-30; 36-43)
A választás oka:  nagyon ellentmondásos példabeszéd, könnyen félreérthető, ellenkezést érez az ember az
elsődlegesen látszó üzenettel szemben. Kérdések, amire a választ kerestük: 1.  Ki az ellenség? Hol keressem? 2. Hogy
lehet a gazda olyan nyugodt? 3. Nekem, a szolgának mi a feladatom? kell-e gyomlálni, és mit? találunk-e feloldást a
példabeszédben megjelenő drámai feszültségre?
Beszélgetésünk ezeket a kérdéseket vitatta meg. Beszéltünk a gonosz jelenlétéről a világban, a szabad akaratról a
választásunkban; Isten, a gazda türelméről, aki időt hagy a tévelygőnek is a megtérésre, és csak ő képes a jó és a rossz
tökéletes különválasztására, mivel ez az emberben együtt van jelen; arról, hogy Isten Uralma az idők végezetekor
mindenképpen megvalósul, ez nem a mi erőfeszítésünk eredményeképpen jön létre, hanem ajándék; hogy a rossz
jelenlétére fordított túlzó aggodalom gátolja a növekedést a jóban, és bizalommal kell élnünk Isten felé; hogy az egyik
élet védelmében nem szabad a másik életet kioltani.
A fő jelszó a bizalom Istenben!

Április: Az igazságtalan bíró és az özvegyasszony (Lk 18, 1-8)
A választás oka: az érintettség. Valamennyien kerül(he)tünk abba a helyzetbe, amikor ostromolnak valamivel, amit
nincs szándékunkban megtenni, de a békesség kedvéért mégiscsak elvégezzük. Mindnyájan kerültünk már nehéz
helyzetbe, amikor segítségre volt szükségünk.
Jézus korában, a férfi dominanciájú zsidó társadalomban, az egyedül maradt özvegyek nagyon kiszolgáltatott
helyzetben voltak. Csak magukra, a kitartásukra számíthattak.
Körbe mindenki elmondott egy-két, számára kellemetlen esetet, amikor végül is beadta a derekát. Valahogy nem tud az
ember mindig erős lenni. Sok szó esett a kérésekről, imákról, különösen a kérő imákról. Előfordulhat, hogy a kérés,
amelyért oly buzgón imádkozunk, nem igaz szándékú, még ha mi annak véljük is, akkor az Úr nem fogja teljesíteni. Ez
az özvegy is azt kéri: szolgáltass nekem igazságot. Nem az ügyében, hanem neki. A bíró a kényelem kedvéért letért az
igazság útjáról. 
Az Úr (sors) döntéseit nem tudjuk mindig jó szívvel fogadni, de csak Ő tudja, valójában mi jó nekünk, ezért csak azt
mondhatjuk: Legyen meg a te akaratod!

Május: A magvető  (Mk 4, 3-9; Lk 8, 4-15)
A választás oka:  mint az év utolsó témafelelősei, összegeztük a példabeszéd műfaji sajátosságait, hangsúlyozva, hogy
a példabeszéd független történet, egyes mozzanatait nem érdemes önállóan értelmezni, a maga egészében akar egy-
egy gondolatot megvilágítani. Jelenits István atya tanulmányából emeltük ki, hogy a magvető példabeszéd háromféle
kudarcot sorakoztat fel, amelyek egymásra tetőződnek, hosszú ideig lefoglalják az olvasó figyelmét (útfélre, kőre hulló,
tövisek közé eső mag). A hármas kudarc után Máténál és Márknál egyetlen tömör mondat azonban hármas
eredményről tudósít. „Más mag a jó földbe hullott, kikelt, kifejlődött, termést hozott: harminc-, hatvan-, sőt
százszorosan.” (Mk 4,8). A szövegben egyensúly van a három balsiker s a három eredmény között, de
aszimmetrikusan. A balsikerek bemutatására hasonlíthatatlanul több szót szán az elbeszélő, késlelteti a jó hír
bejelentését, míg végül egyetlen mondatban kimondja az örömhírt. A „siker” mértéke sokkal nagyobb a kudarc
mértékénél. A jó és a rossz küzdelmében erősebbnek látszik a rossz, nagyon gyengének, esélytelennek a jó. Miközben
valójában fordított a helyzet, a jó sokkal hatalmasabb, csakhogy erői rejtve munkálkodnak.
Az este során megvitattuk, mit jelentenek a talajtipusok, nem minden mag jó mindenhová. Ez a gazda széles
mozdulatokkal vet, hogy a jó mag javítson a rossz talajon is, vagy legalább a madarak felszedhessék, még mielőtt
széttaposnák. A területet – magunkat, lelkünket, szívünket – elő is kell készíteni a mag fogadására, és a növény fejlődését,
ahogy csak lehet, segíteni kell. Csak ilyen jó gazdaként tudunk üdvösségre alkalmas életet élni.

A csoport tagjainak egyetértésével összeállította: 
Baska György 
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Most arról kéne írnom, milyen jó volt az idei nyár, voltunk a plébániai táborban, majd a Balaton mellett töltöttünk
közösen egy hétvégét, végül pedig célegyenesbe érkeztünk és a lehető legnagyobb nyugalommal várjuk az október
10-i 30 éves jubileumi koncertünket.
Ezzel szemben a nyári, de méginkább az őszi hónapjainkat leginkább a bizonytalanság jellemzi. Mire számíthatunk?
Lesznek-e újbóli szigorítások? Ha igen, milyen mértékűek lesznek, és egyáltalán meg tudjuk-e tartani októberben a
koncertet? És ha ez is igen, akkor milyen körülmények között?

A legtöbb, amit Együttes szinten tehetünk ebben a helyzetben, hogy továbbra is becsülettel készülünk erre a jeles
napra és alkalmazkodunk a hatályos előírásokhoz. A koncert biztonságos megrendezése nekünk is szívügyünk, amiért
igyekszünk mindent megtenni. Szerencsére, mint kiderült, közösségi házunk klímaberendezése külső légbeszívásos,
ami azt jelenti, hogy a belső terekben lévő levegő nem kering az egész házban, hanem folyamatosan frissre cserélődik.
A folyamatos légkondicionálás mellett a nézőtéren a székeket elszórva helyezzük majd el, hogy családonként közösen,
de másoktól biztonságos távolságot megtartva lehessen leülni. Továbbá a koncert kezdési időpontját előrehoztuk 15
órára, hogy jó idő esetén a koncertteret megnyithassuk a kert felé is, ahol kivetítőn keresztül lehet követni a házban
zajló eseményeket. Tervek szerint online közvetítés is lesz a plébánia honlapján és a Gitáros Együttes Facebook oldalán
(facebook.com/fege1990) keresztül. 

A gondtalan ünnepléshez viszont kérjük a kedves Testvérek együttműködését is! Kérjük a kedves Testvéreket, hogy
14:30 körül már érkezzenek meg azok, akik szeretnék a közösségi házból követni a koncertet, mert pont a megfelelő
ültetés végett, mi fogjuk beengedni a vendégeket családonként, egyenként, ami időigényes. Kérjük, hogy egy esetleges
járványügyi gócpont kialakulásának elkerülése érdekében csak egészségesen jöjjenek el a koncertre, illetve hozzanak
magukkal szájat és orrot eltakaró maszkot, valamint használják a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő állomásokat
is! Ezek betartását előre is köszönjük!

Bár sok az óvintézkedés, igyekszünk a Lényeget szem előtt tartani. Tartalmas zenei programmal készülünk, mellyel
hálát szeretnénk adni Istennek az elmúlt három évtizedért és kérni segítő kegyelmét a következő évek, évtizedek
szolgálatához.

Kívánjuk mindenkinek, hogy egy, a jelenlegi helyzetben
felüdítő szombat délutáni koncertet élhessünk meg!
Addig is vigyázzunk egymásra és magunkra!

Mert ami biztos: FeGE30! Amit pedig remélünk:
2020.10.10-én találkozunk!

Hernády Balázs
kórusvezető
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A 30 éves évforduló alkalmából a koncert után
lehetőség lesz az ez alkalomból készített bögrék

támogatói áron való megvásárlására.

Szeretettel hívunk Téged a Felső-krisztinavárosi
Gitáros Együttesbe! Amennyiben szeretnél egy
fiatalos közösséghez tartozni, valamint szeretsz
hangszeren játszani és/vagy énekelni, ezáltal pedig
dicsőíteni az Urat, nálunk a helyed! Jelentkezni
lehet a vasárnap esti gitáros misék után vagy a
próbák ideje alatt, szerda este 8 órától.
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„Szabadba, fiúk! A nap arca nevet...”
A cserkészek júliusi tábora a Gerecsében

Ha egy évvel ezelőtt - amikor
csapatunk vezetőivel az éves
programokat terveztük - megmondják,
hogy 2020 nyarán rendben meg
fogjuk tudni tartani csapatunk nyári
táborát, akkor ez túl nagy feltűnést
nem keltett volna, hiszen nincsen nyár
cserkésztábor nélkül. Fél éve viszont
már az egész csapat nagyon örült
volna egy ilyen jóslatnak, amikor a
nyári táborok elmaradása egy
lehetséges és nagyon szomorú
forgatókönyvnek tűnt számunkra,
hiszen a cserkésztábor rendszerint a
nyár egyik fénypontja.
Talán pont a bizonytalanság miatt,
talán azért, mert a tábor sok
őrsünknek több hónap után az első
alkalma volt a találkozásra, sosem
éreztem másokban és magamban
ekkora örömet és hálát azért, hogy
idén is táborban lehetünk. Ennek és a szülők támogatásának, továbbá a vezetők áldozatos munkájának köszönhetően
sok nagyszerű élménnyel, egy sikeres táborral zárhattuk az évet.

Táborunk idén a Gerecsében volt, 65 cserkésszel töltöttünk el 10, fiatalabbakkal 4-5 napot csodálatos környezetben.
Először tartottunk ilyen hosszú tábort, az eddigi 7 napos táboraink már rövidnek bizonyultak ahhoz, hogy mindazt
megvalósíthassuk közösen, amit évközben nyárra elterveztünk.

Idén a sok játék, kihívás, lelki program és a természetben eltöltött idő mellé újításként érkezett, hogy idősebb
őrseinknek több teret engedtünk, hogy bemutathassák főzőtudományukat. Ennek részeként utolsó este a tábor méltó,
ünnepi zárásaként az őrsök a vezetőség tagjait is vendégül láthatták egy vacsorára őrsi körleteikben.
Külön öröm, hogy a táborban többen is kiscserkész ígéretet, illetve cserkészfogadalmat tettek, Isten áldását kérjük
további cserkészmunkájukra.

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

XXIII. évfolyam, 4. szám 2020. VENI SANCTE

Szerkesztik: Lukách Krisztina, Tőzsér Ágnes, Muhi András, Hernády Balázs, Máriáss Mihály
Felelős kiadó: Dr. Pákozdi István plébános

ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 100Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

Csató Domonkos Sándor

Csató Boróka Éva

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagjai:

Dr. Hatvani István Gábor – Nagy Dóra

Farkas Péter - Laposa Tímea

Házasságot kötöttek

Anyakönyv
2020. június - augusztus

Nagy Katalin  (71)

Horváth Csaba László  (85)

Hupján József  (79)

Neumayer Józsefné  (90)

Kapitány Sándor  (79)

Éber Károly  (87)

Dr. Detky Jánosné  (94)

Magyar Tiborné  (97)

Dr. Szalontai Anna (81)

Bartal Lajos  (75)

Szabó Lászlóné  (92)

Tibély Zoltánné  (72)

János Sándorné  (89)

Juhász József  (89)

Vincze Gáborné  (87)

Murakeözy Boldizsárné  (75)

Kovács Ferenc  (85)

Dr. Nagy Ervinné (96)

Várunk/várjuk közösségünkbe:
Új tagokat vár nagymúltú missziós imaközösségünk, amelyet közel 20 éve a
verbiták alapítottak. A kétheti imák időpontja még kérdéses.  Aki csatlakozni
szeretne, az kérjük, hogy Muhi Zsuzsánál érdeklődjön: 30/488-3364.

_ 
Minden szerdán a 7.30-as szentmise után közösen imádkozunk, imádva az
oltáriszentséget és elmondva kéréseinket. Mindenkit szeretettel várunk
ezekre az alkalmakra.

_
Új tagokat vár Élő Rózsafüzér csoportunk. Az imákat ki-ki otthon mondja
beosztás szerint.  Aki csatlakozna, keresse Muhi Zsuzsát: 30/488-3364.

_
A plébánián működő cserkészcsapatunk lányokat és fiúkat toboroz
szeptember folyamán induló új őrseibe! Szeretettel várjuk 1-2-3. osztályosok
jelentkezését!
Érdeklődni és jelentkezni a toborzas@314czuczor.hu címen vagy a
314czuczor.hu/csatlakozz oldalon lehet.

_
Templomunk énekkara, a Schola szeretettel vár új  tagokat csoportjaiba: 
A kóruspróbák péntekenként lesznek: az alsó tagozatosok próbája este 6-tól, a
felső tagozatosok és gimnazisták próbája szintén este 6-tól, a felnőtteké pedig
este 7-kor kezdődik. Helyszíne a plébánia új közösségi háza. Jelentkezés a 9
órás szentmisék után, illetve a pénteki próbák előtt. 
Közösségünk legfontosabb feladata a liturgia zenei végzése, s abból élve - erős,
összetartó közösségként - egymás katolikus keresztény hitének erősítése,
valamint az élet minden területén egymás segítése.

_
Kedves Szülők!

Örömmel hirdetjük, hogy új ministráns kollégiumot indítunk, amelynek
védőszentjéül Szent Kristófot választottuk. Reméljük, szívesen csatlakozik
gyermekük, hogy egy új közösség tagjaként életre szóló barátokat szerezzen
és velük szolgáljon az oltár körül. Elsősorban harmadikos és negyedikes
gyerekeket várunk.
A kollégium vezetőiről pár szóban:
Most végeztem a Szent Gellért gimnáziumban. Jövőre Gödöllőn folytatom
tanulmányaimat a Szent István Egyetemen. Templomunkban közel 10 éve
ministrálok a Don Bosco kollégium tagjaként.                      Hernády Miklós
A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, jövőre valószínűleg az ELTE
jogi karán kezdem meg egyetemi tanulmányaimat. Miklóshoz hasonlóan én
is 10 éve ministrálok a Felsőkrisztinában.                             Juhász Márton
Idén végeztem a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Szeptembertől
a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulok tovább. Gyerekkorom óta a
plébániai közösség tagja vagyok, és 10 éve ministrálok a Don Bosco kollégium
tagjaként Miklóssal és Marcival.                                               Takács Kinga
Elérhetőségünk: E-mail: szt.kristof.kollegium@gmail.com 


