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Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089

Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd, szerda 7:30 

Csütörtök, péntek, szombat 18:00 
Vasárnap 7:30, 9:00, 11:00 és este 18:00 

Hivatali órák:

Hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00 – 12:00
Kedd, péntek 16:00 - 17:00

Homilia az Évközi 5. vasárnapra („B” év) - Mk 1,29-39

1919-ben Algériában, Timgadban egy ásatás
során egy őskeresztény templom romjai között találtak
egy kis kőtáblát, melybe ez a kifejezés volt bevésve:
„Christe tu solus medicus sanctis et penitentibus” vagyis:
„Krisztus a szentek és bűnbánók egyedüli orvosa”.

Az „orvos Krisztus” kifejezés az első
keresztényekig megy vissza. Első írásos említését
Antióchiai Szent Ignác Efezusiaknak írt levelében találjuk.
(Ignác 107-ben Rómában szenvedett vértanúságot.) Kicsit
kivonatolva így ír: „Az egyetlen orvos az Isten, aki testet
öltött Jézus Krisztusban, ami Urunkban.” Ugyanez az írás
említi az Úr vacsoráját, mint a „halhatatlanságot adó
gyógyszert, mely megment a haláltól,
hogy örökké éljünk Jézus
Krisztusban.” 

A hasonlat, a szimbolikus
kép végig követi az egyházatyák
korát, és Szent Ágostonnál éri el
végső formáját, aki a rá jellemző
tömörséggel így fogalmaz: „Christus
medicus et medicamentum est” –
„Krisztus az orvos és a gyógyszer”. A
hippói püspök egy írásában így
fogalmaz: „Kelettől a Nyugatig az
emberiség úgy feküdt, mint súlyos
beteg, aki a tévedhetetlen Orvost
szólongatja. Kezdetben az Orvos a
segítőit [a prófétákat] küldte el, de
amikor minden veszni látszott, 

Ő maga lépett közénk. Úgy tett, mint az orvos, aki először
asszisztenseit küldi, ha könnyűnek látszik az eset, ám ő
maga lép közbe, ha veszélyesen romlik az állapot”
(Discursus 340/A.5).

Fontos, hogy megtanuljuk így látni magunkat –
betegek vagyunk, akiknek egyetlen orvosa Krisztus.

A bűnbeeséssel elveszett az ember EGÉSZ-SÉGE.
Talán nincs még egy nyelv, ami ennyire szépen fejezi ki,
hogy az egészség több, mint pusztán a betegség hiánya.
Sokkal inkább egyfajta harmónia az ember létének
valamennyi síkján; ahogy Gyökössy Endre mondja:
„egyensúly befelé – kifelé – felfelé”. Harmónia
önmagammal, hogy el tudom fogadni, tudom szeretni
önmagam, de nem mindenek fölött. Harmónia kifelé, a
teremtett világgal, melynek szolgája és nem leigázója

vagyok. Harmónia a
kapcsolataimban, amikor sem
mások alávetettje, sem mások
diktátora nem vagyok, hanem
egyensúlyos szeretetkapcsolatban
tudok élni mindenkivel. Végül
harmónia Istennel, aki szerető
Atyám és igazságos Bírám. Csak
egyetlen adat, hogy mennyire
fontos ez a hármas egyensúly – egy
koronária-őrzőben 241 betegen
végzett felmérés szerint
tizennégyszeres volt azok halálozási
esélye, akik magányosak voltak és
semmilyen spirituális
kapaszkodóval, erőforrással nem
rendelkeztek. Mára kötetnyi

Krisztus, az orvos
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irodalma van annak, hogy a közösséghez tartozásnak, a
szeretettség érzésének, a személyes Isten-kapcsolatnak
egészségvédő, egészséget megőrző ereje van.

Amikor Jézus gyógyít, ezt az EGÉSZ-SÉGET állítja
helyre. Nemcsak a testi tünetek megszűntetése a célja -
jóllehet, akik hozzá fordulnak, ezt várják elsősorban -,
hanem a visszatalálás Istenhez. A gyógyítás elsősorban az
Isten és ember közti megromlott kapcsolat helyreállítása.
Annak igazolása, hogy közel van az Isten, közel van az
Isten országa, amit hirdet. A gyógyulást sokszor a hithez
köti: „Hiszel-e az Emberfiában?” – „Hiszek” – „Menj, a
hited meggyógyított...”

Jézus orvos – de nem, mint az orvosszakma
művelője, hanem mint a gyógyító szolgálat, a gyógyító
szeretet mintája. Nem gyógyító praxist folytat, nem
protokollok szerint gyógyít, hanem egészen egyéni
gesztussal fordul mindenkihez. A gyógyítás nem csak
személytelen, mechanikus érintés volt, hanem kapcsolat:
tekintet találkozott tekintettel, párbeszéd, megnyílás - és
az ebből fakadó felismerés, hit gyógyított. Ahol ez
hiányzott – Márk leírja, hogy otthonában, ahol
megbotránkoztak benne, nem is tudott csodát tenni –
„maga is csodálkozott hitetlenségükön...”

Amikor Jézus meggyógyít valakit, mindig új élet
fakad, új korszak kezdődik. Szolgálják őt, mint Péter
anyósa, követik, akár a kereszt lábáig, mint Mária
Magdaléna, hírét viszik, áldják, mint a gadarai
megszállott, tanúságot tesznek róla, mint Bartimeus. 

Jézus így lesz minden orvos példaképe. Fontos,
de nem elég az igazi, az EGÉSZ-SÉGET szolgáló
gyógyításhoz a szakmai tudás. Ahogy a szenvedés, a
betegség végső soron mindig Istenre kérdez rá – „Miért
engedi? Hol van? Van-e egyáltalán?” – úgy az igazi
gyógyítás mindig felvillant valamit Isten szeretetéből,
jelenlétéből. Talán csak annyit, hogy úgy köszönök el a
betegtől, „Isten áldja...”. De néha ennél mélyebben is
megmutatkozik az Ő szeretete, - tudok példát arra, hogy
valaki orvosával találkozva tért meg, keresztelkedett meg,
lett Krisztus hűséges követője. 

Boldog Batthyány-Strattmann László szemész
volt. A műtétek után rendre úgy vette le a kötést betegei
szeméről, hogy előbb a kertjének egy nagyon szép,
virágos részére vezette őket. Hogy amikor először
pillantják meg újra a világot, akkor ne egy rendelő kietlen
falaival, hanem a teremtett világ szépségével
találkozzanak. A zárójelentés mellé betegei kaptak egy kis
szentképet, mely arra hívta fel figyelmüket, hogy a

gyógyulást nem neki, hanem Istennek köszönhetik. Így
gyógyította az egész embert – hogy a test bajainak
múlásával egyben Istenhez is közelebb kerüljenek. 

Az egyházatyák azután bőségesen kiaknázták
ennek a metaforának minden mélységét. Láttuk, hogy
először Antióchiai Szent Ignác írásában jelenik meg a
gondolat: a bűnbeeséssel az egész emberiség
megbetegedett - Jézus az egyetlen orvos, aki ezt a
betegséget gyógyítani tudja. A betegség halálos – a halál
elleni egyetlen ellenszer az Eucharisztia, a feltámadt
Krisztus teste és vére. A bűn megmérgezi a lelket – a
beteg lélek, az elhomályosult látás, a rosszra irányuló vágy
megrontja a testet is, az egész teremtett világot. Jézus az
egyetlen orvos, aki képes a lélek és a test együttes
gyógyítására. Egyedül Ő mondhatja a betegnek: „Fiam,
megbocsátattak bűneid” és „Vedd ágyad, kelj föl és járj!”

A szintén antióchiai teológus, Teophylus
továbbviszi a hasonlatot. Azt írja: „csak az a beteg fog
meggyógyulni, aki bízik orvosában”. Jézus is csak akkor
tud gyógyítani, ha bíznak benne. Amikor újra meg újra
azt kérdezi, „Hiszel-e az Emberfiában?” lényegében azt
kérdezi: „Bízol-e bennem?” Számtalan tanulmány
igazolja, hogy a betegek nagyon gyakran azt a gyógyszert
sem veszik be, amiről bizonyított, hogy hatékony és amit
megfelelő szakmai indikációval írnak fel. Vagyis az ő
esetében bizonyítottan gyógyító hatása lenne. Ám
elolvasva a betegtájékoztatót sokan visszariadnak a
felsorolt mellékhatásoktól, másokat a szomszédasszony
tart vissza, hogy „neki sem hatott...”, megint mások
egyszerűen csak „ellene vannak minden gyógyszernek...”
– és nincs akkora bizalom az orvos felé, hogy ezt
legyőzze. Istenről, Jézusról, vallásról, papokról rengeteg
zavaros dolgot lehet olvasni, hallani - és sokan inkább
elvetik az egészet. Ha valaki azt gondolja, hogy a Biblia
buta, babonás emberek mesekönyve, biztos nem fogja
azt gondolni, hogy ebben találja meg elrontott,
boldogtalan élete megoldását. És bizony, sokszor a mi
felelősségünk is, hogy minket látva milyen kép alakul ki
másokban vallásról, hitről... Ha nincs bizalom, nincs
gyógyulás. 

Szent Iréneusz Lyon püspöke volt 200 körül. Ő
írja: „az orvosságot az orvos írja elő, és nem a beteg.
Bizony, a gyógyszer sokszor keserű, nem az, amire a beteg
vágyik.” Amikor helyi érzéstelenítést adok be, szoktam
mondani a betegeknek, „ez nem jó, de megéri”. Néha
átmeneti szenvedés, kellemetlenség árán jutunk valami
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nagyobb jóra – és ezt Isten látja előre. 
Emlékszünk a Bubó doktor sorozat mondatára:

„Diktál a beteg, írja a doktor...” Bizony, sokszor mi
szeretnénk előírni Istennek, hogyan gyógyítson, mit
csináljon. Isten sokszor megenged, ad valamit (vagy
éppen elvesz), amit nem kérnénk, ami szenvedést,
fájdalmat okoz – de nagyobb távlatban mégis a javunkra
válik, gyógyít. A gyógyítás nem egyszer fájdalmas,
kellemetlen folyamat, de ha elviselem, kitartok benne,
akkor van esély arra, hogy elmúljon a betegség. 

A kezelést az orvos írja elő – ő mondja meg, mit
kell szedni a magasvérnyomás és a cukorbetegség ellen.
Ő mondja meg, mikor mennyit, mit ehetek... és ha
cukorbeteg vagyok, és annyira jól esne az a francia
krémes - mégis csak el kell fordulnom tőle. Ha házas
vagyok, és annyira tetszik más felesége – ha élni akarok,
mégis csak el kell fordulnom tőle. Ha nem teszem, beteg
lesz az egész életem. Nem mondhatom, hogy ez a
parancs tetszik, ezt megtartom, ez nem tetszik, ezzel nem
törődöm. 

Ezt fejezi ki Órigenész, az alexandriai teológus
hasonlata is: „ha valaki nem követi az orvos utasításait,
nem fog meggyógyulni. Ha valaki az orvosi tanácsok
ellenére él, beteg lesz. És akkor erről nem az orvos tehet.”
Sokszor zsörtölődünk talán, milyen össze-vissza, beteg ez
a világ, mennyi baj, szenvedés, egymás bántása veszi
körül életünk. Elfeledjük, hogy a legtöbb dologra, ami
zavar, bánt, megvan az orvosság – ha úgy élnénk, mint
Jézus, ha az evangélium útmutatása szerint járnánk, a
szenvedések nagy tömege egy csapásra eltűnne. Csak
egyetlen, egészen konkrét dologra kihegyezett példa –
Szolzsenyicin egyszer azt mondta: „ha a Szovjetunióban
egyszerre mindenki abbahagyná a hazudozást, egyetlen
óra alatt összeomlana a szovjet rendszer”. A recept, az
orvosság megvan – csak be kéne venni. Ehhez az kell,
hogy bízzak abban, aki a receptet felírta, ehhez az kell,
hogy mindenben tartsam magam az orvos előírásaihoz. 

Mindent megkaptunk, hogy egészségesek
lehessünk. Még akkor is, ha orvosilag nem gyógyítható,
egész életünket elkísérő betegségben szenvedünk. Egy
alkalommal egy reumatológiai osztályon látogattam
betegeket. Egy kétágyas kórteremben két asszony feküdt.
Az orvosi állapotuk szinte teljesen megegyezett,
ugyanolyan görbe ujjakkal, duzzadt, fájdalmas ízületekkel
küzdöttek mindketten. Az egyikük a takarót a szeméig
húzva haragosan, mindenkire megsértődötten feküdt az
ágyában. A másik – ugyanolyan fájós ujjakkal – egy kis

pulóvert kötött az unokájának. Mosolyogva mutatta,
mennyit haladt az elmúlt napokban. Bár testileg
mindketten egyformán betegek voltak, mégis,
határozottan úgy éreztem, hogy ez a második asszony
sokkal egészségesebb, mint a szobatársa. 

És egy lépéssel tovább lépve - ebben az
értelemben mindannyian orvosok vagyunk. Mindannyian
meghívást kaptunk arra, hogy továbbadjuk Krisztust, hogy
vigasztaló szavakkal, szerető szolgálattal elvigyük azokhoz,
akik nélkülözik Őt. Hogy az Ő szeretetével gyógyítsuk ezt
a beteg világot, az Ő odahajló szeretetével kötözzük be
sebeit.

A VII.B. Eucharisztikus imában az Egyház így
imádkozik a mi nevünkben: „Nyisd meg szemünket, hogy
észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd, adj ajkunkra
vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett
emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel
segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket.” 

Itt bukkan fel előttem annak a kórházi önkéntes
asszonynak az alakja, aki több évtizeden át minden (!)
áldott vasárnap körbejár, hogy szentmisére hívja a
betegeket, megszervezve azt is, hogy ágyaikkal elvigyék
őket a szentmisére. Kezdetben sok ellenállásba ütközött,
a nővérek féltek, hogy rosszul lesznek a betegek, ki látja
el őket... ma már ők szólnak neki, ott is van még valaki,
akinek biztos jót tenne... Megtapasztalták, hogy egészen
máshogy érnek vissza a betegek a mise után, mint előtte:
békésebbek, derűsebbek... mondjuk ki;
egészségesebbek. Hiszem, hogy ez épp úgy gyógyítás,
mint az orvosok, nővérek szolgálata. 

Egy bűntől megsebzett, szeretethiánytól
szenvedő beteg világban vagyunk egyszerre betegek és
gyógyítók. A végső, ahogy Ignác mondja, az egyetlen
orvos Jézus. Amikor gyógyulunk, az Ő ereje gyógyít
minket is, mint egykor a betegeket Kafarnaum utcáján.
Amikor gyógyítunk, az Ő gyógyító erejét adjuk tovább,
azt a szeretetet, irgalmat képviseljük, amivel Ő fordult
minden nyomorult felé. A jövő hétre – mint vigaszt, és
mint küldetést – vigyük magunkkal ezt a mondatot:
„Jézus az orvos és az orvosság” – most is, itt is, nem csak
2000 éve, nem csak Kafarnaum utcáin. – 

Christus medicus et medicamentum est. Ámen!
Dr. Egri László

orvos-diakónus
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A járványhelyzet továbbra is nehezíti a normális
plébániai életet. A virtuális térbe került a szokásos
karácsonyi pásztorjáték, és emberemlékezet óta először
elmaradt az éjféli szentmise. Mindez azonban nem jelenti
azt, hogy ne történt volna említésre méltó esemény. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia 2020. december 3-i ülésén több más
mellett arról is döntött, hogy a katolikus kultúra
továbbadásában végzett kimagasló munkásságáért Pro
Cultura Christiana díjat adományoz plébániánk tagjának,
Orient Enikő textilművésznek.  Enikő elkötelezett katolikus
hívő és érzékeny képzőművész, aki alkotásain keresztül
vezeti be a közönséget a szakrális szövegek világába.
Munkásságát itthon és határainkon kívül is számos
alkalommal ismerték el különféle díjakkal. Alkotásai egyike
templomunkban is látható. Külön köszönettel tartozunk
azért, hogy tavasszal és most télen is szájmaszkokat
készített, amiket önzetlenül adományozott az
egyházközség tagjainak. A kitüntetettel készített interjú e
lapszámban olvasható.

Plébániánk egy másik elismert képzőművésze,
Szmrecsányi Boldizsár Keresztelő Szent János szobra új
helyére, a Közösségi Ház elé került. Aki a Jagelló úton akár
gyalog, akár gépkocsival felfelé tartva jobbra pillant, annak
azonnal feltűnik a keresztre mutató alak. Reméljük, hogy
az igazi Keresztelőhöz hasonlóan a szobor is állni fogja az
időjárás viszontagságait, és felhívja mindenki figyelmét
Arra, akinek a saruszíját sem volt méltó megoldani.

Változás történt a plébánia képviselő-testületében.
Plébános úr már az elmúlt nyáron joggal kifogásolta, hogy
a korábbi, 30 fős testület túl nagy létszámú, ugyanakkor
nem tartotta célszerűnek a teljes újraválasztást. Közbülső
megoldásként 2021. január 1-jei hatállyal lemondott a
testület öt, 70 év feletti tagja: Béres György, Cziglina Edit,
Horváth Lászlóné Anna, Kazatsay Imre és Péch Antal.
Béres György több ciklus óta volt a képviselő-testület világi
elnöke. Igazi vezetőhöz méltóan saját példájával mutatta
meg, hogy mit jelent a plébánia elkötelezett tagjának
lenni. Cziglina Edit az Oltáregylet vezetőjeként szívvel-
lélekkel szervezte és segítette azt a munkát, ami a
liturgikus teret szebbé, a plébániai közösséget pedig élővé
teszi. Horváth Lászlóné Anna a plébánia pénzügyeit
tartotta rendben. Szolgálati idejére esett az egykori

szórakozóhely megvásárlása, majd ennek helyén az
Apor Vilmos Közösségi Ház felépítése. Évente 100 millió
forint nagyságrendű összegekről kellett okosan,
felelősen dönteni. Kazatsay Imre a plébánia örök
ministránsa, azaz szolgája. Szó szerint és átvitt
értelemben is gyerekkora óta mindig az oltár mellett állt,
hogy segítse papjainkat, majd később szóval és példával
nevelje az ifjúságot. Péch Antal a legendás Seidl Fidél
halála után lett templomatya. Nemcsak az ezzel járó
„hivatalos” feladatokat (pl. urnatemető ügyintézés) látta
el, hanem nyugodt, kompromisszumkereső
magatartásával a hívek közötti békét és megértést is
segítette. Köszönet mindannyiuknak munkájukért,
kiállásukért, példaadásukért!

A plébánia életében vezető- ill. munkakörváltások is
történtek: az Oltáregyletet 2021. január 1. óta Kocsis
Ágota vezeti; az urnatemetővel kapcsolatos ügyintézést
az elmúlt év végétől Török Zoltán végzi; a plébániai
irodában Babikné Szép Edit lát el szolgálatot, aki egyben
január 1-je óta Hipszky Mária után a könyvelést is végzi.
Itt köszönjük meg Cziglina Edit és Péch Antal hosszú
éveken át végzett, lelkiismeretes, gondos irodai
szolgálatát.  További változás, hogy Molnár Zsuzsát Dr.
Hajnalné Morvay Zsuzsanna váltja a Karitász élén.

Nálunk eddig nem volt hagyománya, ugyanakkor
nagyon örömteli, hogy január 10-én, a Vízkereszt utáni
első vasárnapon, szentmise keretében keresztelt meg
plébános úr egy újszülött gyermeket.

Ismét gyászolunk: 2021. február 9-én, 86 éves korában
elhunyt Hajnal Róbert atya, aki plébániánkon 1968-69-
ben szolgált káplánként.

A képviselő-testület február 25-én online ülést
tartott. Ezen a 2020-as pénzügyi beszámoló és a 2021-
es költségvetés elfogadásán túl megválasztotta a testület
új világi elnökét. A választás eredménye alapján a
testület mandátumának lejártáig ezt a tisztséget
Szerdahelyi Csongor tölti be. Plébános úr javaslatára az
új templomatya Szőkefalvi-Nagy Gábor lesz. Szó esett a
templom felszenteléséről, illetve ezzel összefüggésben a
templom oldalfülkéinek kis átalakításáról is. Erről
további részletek olvashatók a lapban.

Kovács Ádám

Krónika



NAGYBÖJTI - NAGYHETI ALKALMAK ÉS SZERTARTÁSOK RENDJE

Nagyböjt péntekjein délután 17:15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk.
Nagyböjt szombatjain, a szentmise előtt 17:30-tól vesperást énekelünk.
Nagyböjti triduum március 12-én pénteken, 13-án szombaton és 14-én vasárnap az esti 6 órai szentmiséken. 
A triduumot tartja Molnár Miklós atya, plébániai kormányzó. 
A szentmisék alatt gyónási lehetőség lesz.
Gitáros áhítat március 21-én vasárnap 17 órakor. Az elmélkedést vezeti plébánosunk, István atya.
Fáklyás keresztút a gitárosokkal március 26-án, pénteken17:30 órától a budaörsi Kálvárián.

Virágvasárnap a 9.00 órai szentmisében a gyermekekkel a közösségi házban kezdjük a barkaszentelést, majd

felvonulunk a templomba, ahol folytatódik a szentmise.

Nagycsütörtök Gyónási lehetőség 17 órától 17:50-ig, majd a szentmise után, ameddig igény lesz rá.

18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére 

Nagypéntek Gyónási lehetőség reggel 7:00 órától 9:00 óráig.

15.00 órától keresztút, majd nagypénteki szertartások, utána szentsír-látogatás (záró időpontja az aktuális
járványügyi intézkedésektől függően)
Nagypénteken a kereszt előtti hódolat úgy valósul meg, hogy csak a pap csókolja meg a keresztet, a ministránsok és
a hívek eléje járulnak és fejet hajtanak.

Nagyszombat Gyónási lehetőség reggel 7:00 órától 9:00 óráig.

Szentsír-látogatás 12 óráig.
A Húsvéti vigília szertartásait és szentmiséjét 19.00 órakor kezdjük, ha a korlátozások megengedik, ha nem, akkor
18.00 órakor, és akkor nem lesz körmenet.

Húsvétvasárnap Ételszentelés a ½ 8 órai és a 9:00 órai szentmiséken.

Természetesen, valamennyi fenti időpont és a szertartásokon való részvétel lehetősége az aktuális járványügyi
intézkedéseknek megfelelően változhat.
Kérjük, figyeljék a vasárnapi hirdetéseket, valamint a plébánia honlapját és Facebook-oldalát!
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Templomszentelésre készülünk
További változások a templomban

Templomunk liturgikus és praktikus rendezésének első része megvalósult a szentéllyel. Mivel templomunk nem volt

felszentelve (a háború kitörése után), tervezzük - talán a templom búcsújára - annak ünnepélyes felszentelését. Ennek

alkalmából 12 márvány kis kereszt kerül majd a templom belső falaira. 

Ezzel egyidőben szeretnénk az oldalfülkéket is rendezni: minden fülkébe fix pad kerül, a képek és szobrok a hívekkel

szembe kerülnek (már amelyik nem ott volt eddig). A Mária-oltár kőszobrát szeretnénk a közösségi ház nagy termében

az ablak mellett elhelyezni, mivel itt szentmiseközvetítések vannak... A templom Mária-oltára – egyben a szentsír őrzési

helye–  a régi rézveretes tabernákulummal, 6 gyertyatartóval és az eddig oldalfülkében lévő szép Szűz Mária a gyermek

Jézussal olajfestménnyel együtt kerülne a hátsó kápolnába.

Ezzel  – illetve a vetítőtábla balra áthelyezésével és a vetítő kihelyezésével vele szemben – véget ér a templomban

történő változások sora egy jó időre!

Mindenkinek a megértését kérve:

István atya
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Kedves Testvérek! 

Az élet rendje szerint elértem azt a kort, amikor már a helyes önkritika azt sugallta, hogy a karitász csoport jobb,
eredményesebb munkája érdekében a vezetés feladatát és felelősségét egy fiatalabb munkatársnak adjam át. Hála
Istennek az elmúlt évben 3 új, nálunk fiatalabb társ is jelentkezett,  a legfiatalabbat kértük fel a csoport vezetésére,
amit örömünkre el is vállalt.
Megköszönve a közösség szeretetét, folyamatos támogatását, kérem, hogy Hajnalné Morvay Zsuzsannát is hasonló
szeretettel és bizalommal fogadjátok. A karitász csoport munkájában továbbra is részt veszek, de a frissítést, az új
ötleteket, a lendületet már a fiatalok hozzák majd. Bízunk benne, hogy a fiatalos vezetés további fiatalokat is vonz
majd a segítő munkához.
Mivel Zsuzsa még aktív dolgozó és gyermeket is nevel, nem tud a nap 24 órájában rendelkezésre állni, de fiatalos
lendülete biztos megtalálja majd a segítség megfelelő módját. Megértést és türelmet kérünk, amíg az új rendszer
kialakul és zökkenőmentes lesz. Mindannyian igyekszünk a jó cél érdekében minden segítséget megadni új
társainknak, hogy jól érezzék magukat közösségünkben és támogatásunkkal a nemes feladatokat el tudják látni és a
szolgálatot meg tudják újítani.

Köszönettel:
Molnár Zsuzsa 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS
karitász csoportunknál

Idézetek Teréz anyától

Nagy dolgokra nem mindenki képes. De kis dolgokat nagy szeretettel bármelyikünk megtehet.

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak,
amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr
ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük.

Az egyházközség hívei nevében köszönjük Molnár Zsuzsának hosszú időn át végzett önzetlen és hűséges
szolgálatát. Nyugdíjazását követően, 2000-ben lett a plébániai karitász tagja és 2009-től annak vezetője.
Nemcsak vezetője volt a szervezetnek, hanem mindenese. Maga is látogatta a betegeket, figyelemmel kísérte
a támogatásra szorulók életét, türelemmel és segítőkészen foglalkozott a kedd délelőtti ügyeletekre betérők
gondjaival. Jelen volt, pakolt a raktárban, irányította, szervezte az adományok megfelelő helyekre történő
eljuttatását. 
Figyelmes szeretettel vezette-segítette az Apor Vilmos Idősek Klubjának működését is. 
Az újság nevében hálásak vagyunk azért, hogy mindig pontosan, készségesen látta el információkkal
közösségünk lapját.
Biztosan tudjuk, hogy számítani lehet rá most is minden jószándékú cselekvésben. Kívánunk is hozzá jó
egészséget, örömöt, immár a vezetés felelősségének terhe nélkül.
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„Mindenfelé látjuk a sok rászorulót és szegényt, akik a mi segítségünkre várnak. Ne gondoljuk, hogy nem tudunk segíteni
vagy hogy a mi segítségünk keveset ér.” (Ferenc pápa)

A Karitászcsoport új vezetőjének bemutatkozása

Köszönöm a bizalmat a Karitászcsoport és István atya részéről, hogy elvégezhetem a vezetői munkát. Megbízatásom
a vírushelyzet következtében felszabadulttá vált időm révén került szóba, bízom abban, hogy a korlátozások elmúltával
is el tudom látni majd főállásom mellett a feladatot.

Fontosnak tartom hangsúlyozni és kiemelni elődöm, Molnár Károlyné Zsuzsa csoportvezető, és az évek alatt vele
dolgozó összes karitásztag (23 fő) nagyszerű munkáját.  Zsuzsa és társai sokéves munkájukkal tevékenyen részt vállaltak
a templom körüli fizikai és lelki szolgálatban, idősek látogatásában, a rászorulók segítésében, adományok gyűjtésében,
szeretetcsomagok készítésében és eljuttatásában. 

Nem lesz könnyű azon a szinten folytatni, ahol Zsuzsa abbahagyta, lévén, hogy a hátországát képező Karitász-tagok
sem lettek fiatalabbak. Ezúttal is köszönet az éveken át tartó odaadó, szeretetteljes munkájukért. Tapasztalataikra,
tanácsaikra továbbra is támaszkodni kívánok. Bízom abban, hogy István atya lelki útmutatása alapján sikerül
létszámban is gyarapodnunk, és fiatalabb hívők bevonásával folytatni a szeretet szolgálatot.

Magamról: férjemmel mindketten a Hegyvidéken, keresztény családban nőttünk fel. 12 éve költöztünk a templom
szomszédságába, lányom itt volt elsőáldozó. Végzettségem egészségturisztikai szakközgazdász, jelenleg személyi
asszisztensként dolgozom immár hatodik éve. Szabadidőmet olvasással, főzéssel, testmozgással és kertészkedéssel
töltöm. Szeretem a kellemes, tartalmas beszélgetéseket családi, vagy baráti társaságban. Törekszem hitem állandó
megújítására Krisztus követésével, a lelki béke és a szeretet állandó jelenlétére mindennapjaimban.

A Karitászcsoport felelőseként elsődleges célnak tekintem a fiatalabb önkéntesek megnyerését, akik az idősebb
munkatársaink tapasztalataira támaszkodva megteremthetik a csoport megújulását.  Hálásan fogadunk minden
személyes közreműködést, segítséget. Amennyiben valaki csak néha, rendszertelenül, egy-egy alkalommal tud segíteni,
vagy csak a kapcsolatai révén, akár csak egy ötlettel, az is hasznos számunkra. Terveim között szerepel egy közösségi
médiában kialakított felület is, amelyen megoszthatóvá válnának a felajánlások, felkérések, feladatok és a beszámolók.
Remélem, hogy minél több aktív korú testvérünk találja meg és használja majd az oldalt, elősegítve az egymás közötti
közvetlen kommunikációt.

Kérem, hogy mindazok, akik adományként jó állapotú, tiszta, idényjellegű
ruhaneműt, gyerekjátékokat tudnak felajánlani, azokat a raktár nyitvatartási
idejében hozzák el személyesen. A vírushelyzet miatt sokáig zárva tartottuk
a raktárt, februártól azonban korlátozottan, keddenként 09:00 és 11:00 óra,
illetve szerdánként 16:00 és 18:00 óra között nyitva vagyunk. Elektronikus
úton kapcsolatba tudnak lépni velünk a karitasz@felsokrisztina.net címen,
illetve telefonon a plébánia irodai számán: 356 0089.

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet gyakorlására minden
keresztényt szólít az evangélium, ugyanakkor ez az egész egyházközösség
feladata is. A Teremtő gondoskodó szeretetéért hálánkat a Karitász
keretében végzett szeretetszolgálatban kiteljesíthetjük.

Várjuk mindazokat, akik csoportunk közvetítése révén személyesen vagy
közvetve hozzá szeretnének járulni a környezetükben élők megsegítéséhez.

Dr. Hajnalné Morvay Zsuzsanna



Kocsisné Pávlicz Ágota vagyok, december óta az Oltáregylet vezetője. Óvodapedagógusként dolgoztam, 42 évig
műveltem ezt a gyönyörű hivatást, januártól új célok, feladatok várnak rám, hiszen nyugdíjas lettem.

Férjem saját faipari vállalkozását vezeti, három gyermekünk van, Zsófia gyógypedagógus, Ágota nemzetközi
kapcsolatok szakon, Árpád közgazdasági szakon végzett, s a mesterszak elvégzése után az édesapjával együtt dolgozik
a családi vállalkozásban.

1987-ben költöztünk a XII. kerületbe. Megkerestük a „körzetes” templomot, így kerültünk a Felsőkrisztinába.
Gyermekeinket itt keresztelték meg, harmadikos koruktól a ministráns csoportokban szolgáltak az oltár körül, majd
Zsófi lányunk a Szent Domokos ministránscsoport dékánjaként tanította, nevelte a kis utódokat és 2019-ben Zsófi és
Marci esküvőjét is itt a templomunkban ünnepelhettük.

A 2020-as év a sok nehézség mellett nekünk nagy örömöt is hozott, hiszen megszületett első unokánk.

Az Oltáregyletekről

Az első Oltáregylet megalapítása 1849-ben történt Brüsszelben az Oltáriszentség folyamatos imádására és a szegény
templomok oltárainak ellátására, megsegítésére. Hamar terjedt egész Európában, a brüsszeli példa követőkre talált.

Magyarországon 1859-ben alakult meg az első Oltáregylet a Váci utcai Angolkisasszonyok templomában. Az országban
önálló egylet csak ott lehetett, ahol a tagok a hónap 744 óráját kitöltötték folyamatos szentségimádással. 

Az alapítás utáni időkben hamar érezni lehetett az Oltáregyletek áldásos tevékenységét, mert a szegény templomok
ellátását liturgikus eszközökkel, ruhákkal az egyleti tagok oldották meg, maguk készítették, varrták a ruhákat.

Az Oltáregyletek működésének csúcspontja a két világháború közé esik. Plébániánkon is tevékenyen működött az
Oltáregylet, egészen 1946-ig. Első elnökének Gyulai Józsefnének márványtáblát állított emlékül az egyházközség a
templom előterében. 

1990-ben Paskai László bíboros biztosította az újrakezdés lehetőségét. Templomunkban 2000-ben került sor az
Oltáregylet újjászervezésére. Györgydeák Márton atya Csiszér Évát kérte fel az első egylet megalakítására. Megszervezte
a tagságot, kidolgozta a szentségimádás, az imaórák, a liturgikus ruhák mosását, vasalását, varrását és az agapék
feladatellátási folyamatát. Az Oltáregylet következő vezetője 2012-től Cziglina Edit volt, aki áldásos tevékenységével
munkálkodott ennek a folyamatnak továbbvitelében és egyletünk értékeinek megóvása érdekében.

Köszönetünket fejezzük ki Évi és Editke munkájáért, amit az elmúlt 20 évben végeztek templomunk érdekében.
Követendő példaként állnak előttünk, hiszen önzetlen szeretetükkel, áldozatkész, lelkiismeretes munkájukkal,
szolgálatukkal segítették az egylet működését.  De  mindig szerényen tették a jót.  

Szeretettel kívánunk nekik egészségben, boldogságban és örömökben teli éveket.

Köszönet illeti még minden Oltáregylet tagunkat az önzetlen helytállásukért, akik velünk voltak az elmúlt két
évtizedben. 

Ilyen példamutató elődök után nagyon megtisztelő számomra a felkérés, hogy vezetője lehetek a Felsőkrisztinavárosi
Oltáregyletnek. Örömmel és nagy várakozással tekintek az előttünk álló feladatok elé. Az igaz, hogy a 162 évvel
ezelőtti elvárásoknak már nem igazán tudnánk megfelelni, miszerint 744 órán keresztül, tehát, hogy éjjel-nappal
történjen a szentségimádás, de az elődök szellemiségét követve járjuk mi is saját útunkat. A tradíciókat követve, a
közösségvállalás, közösségépítés jegyében folytatjuk kezünk munkájával, közös imádságokkal és minden olyan
tevékenységben való részt vétellel munkánkat, amellyel segítségére lehetünk István atyának és szolgálhatunk templomi
közösségünknek. 

Szeretettel hívjuk és várjuk sorainkba azokat az ifjabb és a korábban született
hölgyeket, akik elhivatottságot éreznek az Oltáriszentség és az egyházközség szolgálata
iránt és akik jelenlétükkel, áldozatos munkájukkal tenni tudnak a mi kis közösségünkért.

Oltáregylet mise: minden hónap második csütörtökén az esti 6 órai mise.

„Úgy imádkozom, mintha minden Istenen múlna,

és úgy munkálkodom, mintha minden rajtam múlna.”

/ Avilai Szent Teréz /

K. P. Á.

2021. Nagyböjt8 Felsőkrisztina

Felsőkrisztinavárosi Oltáregylet
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
tavaly december eleji, online megtartott ülésszakán
Pro Cultura Christiana díjat adományozott Orient
Enikő nemzetközi hírű textilművésznek a katolikus
kultúra továbbadásában végzett kimagasló
munkásságáért. A művésznővel advent harmadik
hetében beszélgettünk a Párbeszéd Házában, ahol
Keresztút című alkotása látható.

– Az tiszta sor, hogyan
lesz valaki festő- vagy
szobrászművész, de
hogyan derül ki egy
fiatalról, hogy a
textilművészethez van
tehetsége?

– Nagyon szerettem
rajzolni kiskoromtól
kezdve, rajzszakkörre
jártam, nyolcadik után
egyértelmű volt, hogy a
kisképzőbe felvételizem. Három szakra lehetett beadni
a jelentkezést, harmadik volt a textil, erre vettek fel,
ettől kezdve ez határozta meg az életemet. Kiváló
szaktanárom volt, Rónai Éva gobelinművész, most is
tartjuk a kapcsolatot. Egy közelmúltban rendezett
kiállításán megkérdezték tőle, milyen érzés volt tanítani?
„Csodálatos – válaszolta –, mert olyan gyerekek jártak
ide, akik nagyon szerették a textilművészetet, minél
többet szerettek volna megtanulni, öröm volt őket
tanítani.”

– Mi volt az, ami különösen vonzotta Önt a
textilművészetben?

A textil elvezeti az embert egész életében, a pólyától a
szemfedőig.

A legszűkebben vett öltözködési textilektől kezdve a
lakástextilen keresztül a közvetlen és tágabb
környezetünkig. Mindenhez azt a melegséget tudja adni
fizikailag és lelkileg is, amire szüksége van az embernek.
Ez olyan terület, amivel érdemes foglalkozni.

– Mit jelent az, hogy Ön nyomottanyag-tervező?

– A Magyar Iparművészeti Főiskola Textil Tanszékén belül
a szakcsoport elnevezése. Konkrétan textilre festés, a
különféle mintacsaládok létrehozása, ez nagyipari
sorozatgyártást is jelent, és egyedi festést is. A főiskola
előtt és utána is néhány évig nagyipari tervező voltam,
menet közben felvetődött, elvállalnám-e egy péntek
délutáni szakkör vezetését. Ezt követően két évig

vezettem a Nádasdy
Kálmán Alapfokú Művészeti
Iskola képzőművészeti
csoportját. Akkor kaptam
egy felkérést, ha más
csoportokat is elvállalok,
akkor áthelyezéssel
átvesznek. 

Így is történt, tárgykultúrát,
kézművességet és textil
szakot tanítottam, innen is
mentem nyugdíjba.

– Önnek nagyon szoros volt a tanítványaival a
kapcsolata. Hogyan alakult ez ki?

– Kezdettől fogva így volt ez. Több tanítványommal
azután is megmaradt a kapcsolatom. Még a főiskolai
szakdolgozatuknál is felkértek néhányan, hogy legyek a
külsős konzulensük. Jó néhány kiscsaláddal folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot. Tavaly tavasszal, már a karantén
időszakban jelentkezett az egyik növendékem, hogy
bevásárolnak a nagyszülőknek, akiknek a közelében
lakom, így nekem is, most ősszel ugyanúgy. A rólam
szóló, 2012-ben megjelent albumot is grafikussá lett
egykori növendékem készítette. Itt, a Párbeszéd Házában
tartotta Kuklay Antal atya a könyvbemutatót.

– Tavaly szeptemberben az Ars Sacra Fesztivál
keretében kiállítása nyílt Mátramindszenten, mely
kapcsolódott Szigeti I. József domonkos szerzetes
Létdallamok című három kötetes könyvéhez és Kuklay
Antal A kráter peremén című, Pilinszky János
költészetéről szóló kötetéhez, amelynek ez volt az

Őrizni az örök értékeket  
beszélgetés a Pro Cultura Christiana-díjas Orient Enikő textilművésszel 

Egyházközségünk tagjai számára Orient Enikő személye és alkotásai egyáltalán nem ismeretlenek. Gyakran
találkozhatunk vele a templomban, egyik alkotása ma is látható itt. Decemberben rangos egyházi elismerésben részesült. 
Az interjú a Magyar Kurír szerkesztőségének szíves hozzájárulásával történő utánközlés. (a szerk.)
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ötödik kiadása. 

– Az 1956-os forradalom leverését követően
mindketten hosszú éveket töltöttek börtönben. Kuklay
Antal atya Mátramindszenten él, évtizedek óta
figyelemmel kíséri a pályámat. Valóban lelkiatyámnak
tekintem őt. Mindkettőjükre jellemző a feltétel nélküli
kitartás, és az Istenbe vetett bizalom, a hit. Tóni atya
többször nyitotta meg a kiállításaimat, aranymiséjére is
én készíthettem az emléklapokat, idén nyáron pedig
már vasmiséjét mutatta be. Szigeti József atya 2001-
ben, életének 94. évében tért meg Teremtőjéhez.
Három évvel ezelőtt, 2017-ben egy emlékszoba
létrehozásában vehettem részt, szintén az Ars Sacra
Fesztivál keretén belül. Sikerült egy cellát is
kialakítanunk. Néhány alkotásom is szerepelt, ebből
következett, hogy az életét, tanításait és gondolatait
tartalmazó Létdallamok című három kötetes könyvbe,
sőt a címlapra is kerülhettek munkáim. Rövid lelki
üzeneteinek sorát a III. kötetben találhatjuk, így
például: „A világban igazság-, jóság- és
szépségcsillámok között járunk, s ezek elvezethetnek
minket az ezektől, majd pedig ezek Teljességétől,
Istentől való lenyűgözöttséghez.”

Én is ezen az úton járok gondolatilag, művészileg, mert
olyan alkotásaim vannak, mint a Kenyér és bor színében
című képen, ahol a „Veletek vagyok a világ végéig”
betűi között, kirajzolódik a kalász és a kehely alakja. A
Miatyánk egy  kilencosztatú négyzet, három vízszintes,
három függőleges osztással. A középső függőleges
világosabb, az Ég és Föld kapcsolatát jelképezi. Tónus
átmenettel festettem meg, ami egy térbeliséget ad, mint
egy ölelő kar. Az Üdvözlégy imánk pedig olyan, mintha
egy ablakon keresztül a kék égre néznénk, ahol a
rózsafüzér folyamatossága pereg, pereg. Aki messziről
látja, annak az lehet a benyomása, hogy ott is van egy
ablak? Nem, nem! Megyünk közelebb, és nem a felhő
fénycsillanásai, hanem az Üdvözlégy szövege tűnik elő.
A mátramindszenti barakk kápolnában pedig látható a
Mária gyermeke nem vész el című alkotásom.

– Egyszer azt nyilatkozta, elvont témákon
gondolkodik. Mit jelent ez?

– A teremtéstől kezdve, a természet kialakulása Istentől
ered.

Talajon állunk, akkor jutunk előre, ha felnézünk, mert
úgy kapjuk a segítséget.

Nemcsak szakrális témával foglalkozom, de
munkáimon mindenképpen látszik, hogy nem az élet
fonákságait, hanem a jobbító szándékot próbálom
megfogalmazni.

– A Párhuzam I-II. című kiállításain Esztergomban,
majd Párkányban látható volt Teréz anya csatos
imakönyve, amelyet Rejtett üzenetek címmel
jelenített meg. A könyvet lezárta egy szív lakattal,
mintha arra akart volna utalni, hogy a könyvet csak
szívünket kitárva érthetjük meg.

– Teréz anya a szolgáló szeretet példaképe világszerte.
Éld az életed címmel megfogalmazott írását tekinthetjük
az élet himnuszának. A függőleges szálak, mint
vezérfonalak, vezetik életünket. Rejtett üzeneteket
tartalmaznak alkotásaim – így ez is –, vajon mivel telik
meg minden perc, sőt az élet. Rejtett azért is, mert a
Braille-írás is megjelenik. A szem számára láthatatlan a
lényeg, ez a lelki gazdagság, kulcs a zárhoz: a valóság
igazság, jóság, szépség, szentség. A lakat ezen a csatos
imakönyvön egy szív, ami életünk testi-lelki őrzője és
fenntartója minden dobbanásával.

– Prokopp Mária művészettörténész méltatása
szerint a kapcsolattartás Istennel és embertársaival
alkotásainak a központi eleme. Beszélne erről?

– Nagyon fontos, hogy a szemlélő lásson és ne csak
nézzen. Az idő pedig ne csak elmúljon, hanem teljen.
Ha az emberek hétfőn találkoznak a munkahelyükön,
ne azt mondják, hogy elmúlt a hétvége, hanem
beszéljenek arról, hogy mivel telt. Ezek nagyon
lényegesek, az embertársi kapcsolatok minőségét
mutatják. Soha nem készítettem cím nélküli képet.
Valami üzenete minden alkotásnak kell, hogy legyen.

Ha egy kiállításról csak egy kép marad meg az
emberekben, mint egy prédikációból egyetlen mondat,
az már erőt ad a következő hétre.

– A művészetben mindig időszerű, hogy megpróbálja
jobbá és többé tenni az embereket?

– Nem a nehézségekről szeretnék beszélni, hanem a
jobbító szándékokról, az örök értékeket vegyék észre az
emberek a művészetben, és próbáljanak azon az úton
járni. Előfordul, hogy valami égető problémára hívom
fel a figyelmet. 2015-ben a békéről egy olyan
kisplasztikát készítettem, három oldalú hasábot, aminek
a tetején egy fekete mélyedés van. Ez a békének a
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fekete doboza. Keressük, hogy a béke miért rendült
meg, miért vált kétségessé...

2020 karácsonyára digitális kiállításokkal készültünk. a
millecentenáriumra Az online látható Magyar Betlehem
című kiállításra készült  alkotásomat tovább
aktualizáltam 2020-ig, a címe Évgyűrűink himnusza.
Történelmi tárcsaként minden évszázadból kiemeltem
egy sorsfordító eseményt, és így kialakult egy nagy
körkompozícióm. Idén egy sötét csík indult be és egy
szakadás, ahová egy nagy csomót tettem, aminek a
megfejtése, kibontása vár ránk. Az egészet pedig egy
körgyűrű keretezi, amibe a régi himnuszunkat –
Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk – szőttem
bele, a tetején pedig a színátmenetekből a kék, a
Szűzanya tizenkét csillagával. Jobbító szándék vezérelt,
hogy mindenki érezze, merre kell most továbbhaladni.
Ami biztató, hogy Jézus a keresztfán édesanyját, Máriát
az Egyház édesanyjának nevezte meg, Szent István
pedig felajánlotta a Szűzanyának Magyarországot. Ő
végigkísér bennünket, nekünk a közbenjárását kell
kérnünk, és követnünk Őt.

– Művésznő megajándékozott bennünket,
fotóskollégámat és engem egy Emberhalász
elnevezésű maszkkal, amit nagyon szépen
köszönünk. Honnan jött az ötlet, hogy sorozatban
készíti a maszkokat, rajta a kereszténység egyik
jelképével, az ikhthüsz hallal?

– Amikor 2020 tavaszán elkezdődött a járvány, és
állandóan hallhattuk a figyelmeztetést, mivel védhetjük
magunkat, végiggondoltam, textilművészként mit
tehetek. Akkor még elég nehéz volt a maszkok
beszerzése. Elkezdtem kialakítani és varrni a
rendelkezésemre álló anyagokból.

A felsőkrisztinavárosi plébániánkra is
küldtem belőlük, és bár misék nem
voltak, akik betértek imádkozni, azok
hozzájuthattak, és mód nyílt érte a
templom javára adományozni. Azóta
is készítem és ajándékozom, hiszen a
tudás és a mosoly is akkor terjed,
akkor lesz éltető ereje, ha szétosztjuk.
Nyártól kezdtem az ilyen
halacskásakat, azóta nevezem
evangelizáló maszkoknak. A
keresztény hit számomra

gyermekkoromtól természetes, ebbe születtem bele,
ebben nőttem fel.

– A tavalyi év végén jött ki a nyomdából a Marburgi
kórház alapköve című alkotása, egy köszönő kártyán
Kuklay Antal képmeditációjával, amely hódolat a
testi-lelki gondozóink előtt.

– Ezt a köszönő lapon lévő üzenetet szeretnénk
eljuttatni mindazokhoz, akik a mostani járvány idején
Árpád-házi Szent Erzsébet nyomában egészségüket,
életüket veszélyeztetve tesznek meg minden tőlük
telhetőt embertársaik gyógyításáért. Szent Erzsébet
hozta létre Marburgban az első betegellátó kórházat,
ezért a H betűnél az összekötő szakasz Szent Erzsébet
kinyíló rózsája. Egy hófehér H betű, fekete alapon, ami
feketén-fehéren az életet, a halált, a halhatatlanságot és
a hitünket jelenti. 

– Milyen érzések vannak Önben, hogy megkapta a
püspöki konferenciától a Pro Cultura Christiana
díjat?

– Nagyon meglepődtem, először nem is tudtam
felfogni, amikor Varga Lajos püspök atya felhívott a
hírrel. Sok minden végigpergett előttem. Számomra  a
tavalyi, pandémiás év nem a bezártságot jelentette,
mint sokaknak. Sok tennivaló és élmény ért. Nyáron
három kiállításra is lehetőséget kaptam. Az egyik az
említett, mátramindszenti, könyvbemutatókkal
összekötött kiállítás volt. Meghívást kaptam
Martonvásárról is, ahol a Tér-idő távlata című tárlatomat
Prokopp Mária nyitotta meg. Ezek mellett egy maszk-
fotó kiállításom is nyílt a Józsa Judit Galériában, ahol
tavasztól Összetoborzó címmel nemzeti színű zászló
sorozatom várta a nyári újranyitást, míg én a három

méteres zászlók helyett az arasznyi
maszkokat, mint kisplasztikákat alkottam,
mint az aktuális üzenetek hordozóit.

Bár a nehézségeket én is megélem, de
észre kell venni a fényt az éjben.

Ezt a címet adtam annak az alkotásomnak,
ami a Szegedi Dóm Látogatóközpont
virtuális kiállításán gyertyaszentelőig látható.
Fantasztikus volt a tavalyi esztendő, végig
éreztem a Jóisten kegyelmét.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel / Magyar Kurír
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Nagyböjt és Nagyhét gyermekkoromban

Gyermekként a Csörsz utca elején korábban vámházként üzemelt egyemeletesből kialakított szegényes kis
kápolnában ministráltam; ma üres, fákkal beültetett háromszög van a helyén, utódja lett a Táltos utcai templom. Itt az
’50-es évek végén, a ’60-as évek elején több értékes papi egyéniség húzta meg magát, akiket az 1956-os
forradalomban vagy bűnösnek találtak és meghurcoltak, vagy a szerzetesrendek feloszlatása után kerültek utcára
(ferences, szalézi és világi atyák egyaránt). Nagyon szerettem ott lenni közöttük! A nagyböjti események azzal
kezdődtek, hogy lecsupaszították az oltárt, se virágok, se szép terítők nem voltak, a papok mélylila színű miseruhában
mondták a miséket, mi, kis ministránsok pedig latinul válaszolgattunk. Aztán a II. Vatikáni Zsinat idején jött a fordulat:
kedvenc lelkiatyám – aki különben kiváló latintanár, nagyhatású szónok és a liturgia szakértője volt – éppen egy
nagyböjti vasárnap előestéjén mondta nekem: „holnap te fogod felolvasni a szentleckét”. Ez akkoriban hatalmas nyitás
volt, a misékben korábban csak a pap olvashatta és általában latinul. Ma is beleremegek, mennyit készültem rá,
hányszor elolvastam előtte és hogy izzadtam, amikor fel kellett olvasnom a hívek előtt… Aztán lassan-lassan már a
Miatyánkot is együtt mondtuk (magyarul) a hívekkel és beállt a ma is szokásos forma, amelyben már mint nagyobb fiú
találtam meg a helyemet a liturgiában.

Nagyböjtnek egy különleges hangulata volt/van. Általában hideg van, régebben az első hetekben még az el
nem olvadt hó maradványai is ott voltak a járda szélén, a kertekben. Télikabátban jártunk, olykor erősen fújt a szél,
azt mondták az idősebbek: ez a böjti szél. Én élveztem, ma is szeretem, ha fúj és kitisztítja a levegőt, átjárja az ember
egész testét. Télutón mindig vártuk a hóvirágok, később a kék ibolyák megjelenését a bokrok alján. A kápolna mögött
kedvenc játszóterünk volt a Lourdes-i Grotta (magyarul lurdi barlang), körülvéve hatalmas orgonabokrokkal, melyeknek
levelei ekkor jelentek meg az ágakon. Ha egy kicsit enyhült az idő – nagyböjt ide vagy oda – mi fogócskáztunk, vagy
bújócskáztunk társaimmal. Ilyenkor egyik pillanatról a másikra elszállt a nagyböjti komolyság.

Aztán közeledett a Nagyhét. Virágvasárnap a miséző pap körmeneti keresztje nyelével megütötte az ajtót – ez
is a régi liturgia maradványa volt: megváltás következik még a börtönlakóknak is… A Nagyhét első napjain alig bírtuk
kivárni, míg a pap latinul halkan felolvasta Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, merthogy ez volt előírva a tridenti
miseforma szerint. Elérkezett Nagycsütörtök. A hosszú sötét violaszín után ennek miséjét fehérben mondta a pap,
nekünk gyerekeknek az oltárfosztás tetszett a legjobban (mise végén eloltották a gyertyákat és teljesen
lemeztelenítették az oltárt – Jézus getszemáni kerti magánya, szenvedése szimbólumaként). Este kietlen volt a kápolna,
csak a mellékoltárra átvitt, tabernákulumba zárt Oltáriszentség körül imádkoztak egy páran… Emlékszem,
hazamentem és áttanulmányoztam Szunyogh Xavér bencés atya kétnyelvű misekönyve (Misszálé) alapján a nagyheti
liturgikus történések értelmét, ezért azóta is hálás vagyok.

Nagypénteken csak „csonka mise” volt, azaz átváltoztatás nélküli. Ilyen egyszer egy évben fordul elő, Jézus
halála emlékére. Egyenként járultunk a leleplezett feszület elé, hogy megsimogassuk, megcsókoljuk. Közben az énekkar
elénekelte a legszebb bűnbánati énekeket. Aztán megnyílt a szentsír: fehér virágok, fehér kis mécsesek, fehér selyem
burkolat – semmi sem emlékeztetett a halál szomorúságára, de a küszöbön álló Húsvét, a feltámadás örömére igen.
Aznap spenótot ebédeltünk pofézlivel (bundás kenyér).

Nagyszombat délelőtt édesapám elvitt a főváros számos templomába szentsírt látogatni. Volt alkalmam
összehasonlítani az egyszerűbbeket a hatalmas, nemes alkotásokkal. A kis kápolnában nem volt feltámadási körmenet
(tilos volt), de a Húsvéti öröméneket (Exsultet) a lelkiatyám jó erős hangon énekelte, ma is borsódzik a hátam, ha
rágondolok. Húsvétvasárnap megszentelte a pap a sonkát, a tojást, az odahozott kis tál ételeinket. Aztán Húsvéthétfőn
mentünk locsolni (ebben nem nagyon tellett kedvem).

Az a tény, hogy Nagyböjt-Nagyhét-Húsvét az Anyaszentegyház legintenzívebb ideje, korán belevésődött a
lelkembe. Amikor otthon a házi oltáromnál magam „eljátszottam”, gyerekfejjel a legünnepélyesebbnek akartam:
pezsgőspohár, arany krepp papírból miseruha, sok kis gyertya… ezek kellettek a csúcs-ünnepélyességhez.

Ma sem gondolom mindezt másként. Örülök, hogy szüleim, papjaim, ministránstársaim bevezettek a titokba,
a megváltás misztériumába, ami minden évben egybeesett a tavaszi rügyfakadással, a hóolvadással, a böjti szelek
elszabadulásával, az emberi természet állandó megújulásával, feltámadásával.

István atya
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Ennek a cikknek az ad időszerűséget, hogy nemrég, ez év január 27-én volt a Futárgárda megalakulásának 75.
évfordulója.
A Futárgárda az 1940-es évek második felében működött az egyházközség keretében. Ekkoriban ministrálni jártam és a
tagság ebből a körből szerveződött. A következőkben néhány, a véletlen szerencse folytán fennmaradt dokumentum és
igen megkopott emlékezetem segítségével próbálom felidézni a történteket.

Megmaradt négy A4-es lapnyi gépelt másolat, melyek a futárgárdisták számára szükséges tudnivalókat, a jelölővizsga
anyagát, valamint egy 1948. január 21-én kelt hetiparancsot tartalmaznak. Ezeken kívül van még két tárgyi emlék, egy
pénz és egy fénykép.

A szervezet Felsőkrisztinavárosi Egyházközségi Futárgárda néven 1946. január 27-én alakult és Gulyás István
gárdavezető irányításával működött szigorúan vallásos alapon. Önmagát „életrevaló fiúk csapataként“ határozta meg,
célként pedig az ilyen fiúk toborzását és velük „jóság-hadjáratok“ végzését tűzte ki. A dokumentumok részletesen
tárgyaltak lelki dolgokat: lelki elsősegély, nagyigéret, főparancs, szentté válás, stb.
Kiderül, hogy tizenhárom parancs volt, ebből 3-3 vonatkozott a vallásra, a jellemre, az apostolkodásra, a derűs lélekre,
az utolsó pedig a kiválóságra. Ezt érdemes idézni: „Légy szent, lángész, alkotó és hős: az emberiség koronája!“
Volt a gárdának továbbá himnusza, indulója, jelvénye, pecsétje, pénze. Ezekből a himnusz és az induló nem ismert,
míg a jelvénye egy fekete kereszt, pecsétjén pedig a fekete keresztet körülvevő körben a gárda neve és alakulási éve
volt feltüntetve. A gárda pénze kétoldalas, házi nyomdával nyomott, pecsétekkel ellátott és kézzel számozott volt.
Minden „bankjegy“ bizonyos számú pontot ért, mint azt a fotón látható 100 pont értékű címlet is bizonyítja, de nem
ismeretes, hogy még milyen címletű pénzek léteztek és mire használták őket.
Voltak előírások a ruházatra, felszerelésre vonatkozóan is: egyenruha, sapka, karszalag. A másik fotó a cikk szerzőjét
ábrázolja 9 éves korában, sapkával és karszalaggal. Ha a képet összevetem a leírásokkal, szintén akadnak kérdések,
melyeket nem tudok megválaszolni, annyi azonban világos, hogy a szervezet tagja voltam, bár erről más igazolás,
tagkönyv vagy egyéb nem tanúskodik.
Szervezeti felépítésről, tagsági fokozatokról és tisztségekről nem sok derül ki. Szó van törzsi, csoport és fokozati
gyűlésekről, s ezeken ima- és énektanulás, jellemnevelés, pontkiadás, létszámjelentés, rendgyakorlat, parancsok és
utasítások kiadása, játék és játéktanulás, törzsi megbeszélés, rendcsinálás, sorakozó, induló, szentséglátogatás szerepel
különböző összeállításban, percre meghatározott időtartammal. Szerepel még a próbaanyag tanulása is.
Említésre kerül apród- és futárpróba, valamint keresztőr-, futár- és kisfutáravatás is, de ezek összefüggései nem
világosak. A program a gyűléseken kívül évfordulós megemlékezés, húsvéti és úrnapi körmeneten való részvétel,
különböző avatások, tavaszi próbatábor és nyári nagytábor, meg hasonlók voltak.
A sok hiányos ismeret dacára a Futárgárda biztosan jól működött és betöltötte hivatását, én legalábbis szép emlékeket
őrzök róla, most térjünk is át azokra.

Úgy emlékszem, hogy a gyűlésekre a templom végében lévő, azóta már egybenyitott teremben került sor, de voltunk
Gulyás István (a fiúk közt csak Pista bá’) Agárdi u. 11. szám alatti kertes, földszinti, hátsó lakásában is (azóta a házat
átépítették). Emlékszem a húsvéti szentsír őrzésére, ahol hosszú időn keresztül (talán egy órán át?) kellett mozdulatlanul
állni egyhelyben. Nem volt könnyű, de sikerült! Emlékszem, hogy egy alkalommal, gyűlés alatt a cserkészek belőttek
a terembe egy nyilat, melyen számháborúra szóló hadüzenet volt felcsavarva. Egy számháborúra is emlékszem,
valószínűleg ez volt az, ahol elég hamar „elestem“, mert leolvasták a számaimat, de hogy ki nyert, azt már nem tudom.
Emlékszem kirándulásokra a hegyekbe, erdőkbe, és arra, hogy egyszer elveszett a fémkulacsom. Emlékszem egy
színdarab előadására a terem végében lévő színpadon, ez valamilyen keleti környezetben játszódott – talán bibliai
témában – és én, főbb szereplőként egy fiatal előkelőséget játszottam. Jelmezes darab volt, előtte próbák folytak,
tanultam is a szöveget otthon, az előadáson egy kicsit mégis belesültem. Nem volt tragédia! Továbbá emlékszem még
egy nagy úrnapi körmenetre, mely a Törpe utca, Kiss János altábornagy utca, Németvölgyi út érintésével tért vissza a
templomba. Közben oltárok is voltak, sok virággal feldíszítve, például a Törpe utcában az egyik ház széles bejárójában.
Egyébre nemigen emlékszem, mint ahogy társaim nevére sem. A többi a távoli múlt fátyla mögött rejtezik örökre.

Mikor kerültem a gárdába? Talán már 1946-ban, de 1947-ben már biztosan. Meddig
voltam tagja? Amíg a kommunista hatalom minden hasonló szervezetet be nem tiltott, fel
nem számolt. Ez, úgy emlékszem, 1949-ben volt. Gulyás Istvánt később még láttam, bár
nem beszéltem vele, úgy tűnt, hogy őt a rendszer még külön is megbüntette. Később már
csak édesanyját láttam a templomba járni sokáig.
A szomorú véget csak az enyhíti így visszatekintve, hogy a Futárgárdát és társait eltipró

hatalom is oda került, ahová való.

A szerkesztőség nevében is kérjük, hogy aki tud további
adatokat, emlékeket e tárgyban, írja meg és küldje el azokat.
Velem együtt köszönettel veszik. 

Förster Miklós
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Kapcsolataink, közösségeink járvány idején
„A nagylelkűség legritkább, legtisztább formája a figyelem.”      (Simone Weil)

Elgondolkodtam. Lassan egy éve, hogy járvány van. Lassan egy éve, hogy a megszokott életünk felborult. Kinek

kicsit, kinek nagyon. Most nem azt szeretném leírni, amit számtalan pszichológus megfogalmazott már, hogy milyen

hatással van a bezártság, a folyamatos aggodalom a pszichénkre, hogy hogyan nő(het) bennünk a szorongás. Arra

gondoltam, leírom, hogyan látom magam körül, miként hat mindez a kapcsolatainkra, közösségeinkre.

A plébánia egyik házaskörének, a Töprengő körnek tagjaként el tudom mesélni, hogy tavasszal természetesen

mi is nagyon bezárkóztunk. Júniusban végre lehetett találkozónk, ahol örömmel, felszabadultan csak arról

beszélgettünk, hogy is vagyunk. A Töprengő-év szeptemberben egyetlen (nem is teljes létszámú) alkalommal ugyan

elindult, de októberre ismét megtorpantunk, látszott, hogy egyre kevésbé van esély a hagyományos találkozásra.

Felvetődött, hogy helyezzük át online térbe a péntek estéket, de többen voltunk (bevallom, jómagam is), akik úgy

éreztük, nem bírjuk, hogy annyi mindent kell ilyen személytelen formában bonyolítani, nem szívesen tennénk így a

bensőséges imaalkalmainkkal, meghitt beszélgetéseinkkel is. A hiány az hiány. Meg kell élni. De egyre nehezebb.

Mert így van ez talán a kapcsolatainkkal is. Nem olyan könnyű mostanában egy jóízű beszélgetésre beülni

kávézóba, cukrászdába, sörözőbe. Nem olyan könnyű ismerős, baráti családoknak összejárni és vidám

felszabadultságban eltölteni egy napot. Egyáltalán nem olyan könnyű idős vagy idősödő szüleinket, családtagjainkat

meglátogatni, pláne nem megölelni, megpuszilni. 

Mi marad akkor? A figyelem. Az újra és újra meghozott tudatos döntés. Hogy nem hagyjuk, hogy a bezárkózás

automatikus eltávolodást is jelentsen. Hogy elmegyünk olykor sétálni egy nagyot, miközben beszélgethetünk. Hogy

vesszük a telefont és felhívjuk egymást, megkérdezni, hogy van a másik. Egyik töprengőtársam is megtette. Amikor már

jó ideje nem találkoztunk, felhívott, hogy megkérdezze, hogy vagyunk. Pedig amúgy nem sűrűn szoktunk beszélni. És

olyan jólesett! Tudom, van, akinek ez könnyebben, van, akinek nehezebben megy. Van, akinek ez komoly

erőfeszítésbe kerül, de vajon nem éri-e meg százszorosan, ha halljuk a vonal túloldaláról az örömöt, amit okoztunk? 

Elgondolkodtam. Talán az idei Nagyböjtnek lehetne ez az egyik felajánlási formája. Hogy kilépve a

komfortzónánkból többeket, sokakat megszólítunk. Kedvességünkkel, érdeklődésünkkel, figyelmünkkel Krisztus

szeretetét közvetítjük szeretteink, ismerőseink felé. Mert – ahogy Simone Weil is megfogalmazta – a nagylelkűség

legritkább, legtisztább formája a figyelem.

Horváthné Káldi Anna
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Ha nem állunk ellen a mostanában oly gyakori,
körülményeket hibáztató kísértésnek, akár kútba is
eshetett volna szokásos nagyböjti lelkigyakorlatunk.
Néhány éve már, hogy Balogh Piusz premontrei atya
vezetésével a máriabesnyői Mater Salvatoris Házban a
szkóla együtt készül 2-3 napon át húsvét ünnepére. Jelen
helyzetben közösségi házunk óriási tere és a technika
jóvoltából egyesek személyesen, az óvatosabbak online
vehettek részt a nagyböjtöt megelőző szombati
lelkigyakorlaton.

Legyünk éberek, ismerjük fel a pillanat adta lehetőséget,
mert - amint ezt az atya bevezetőjében leszögezte - nincs
alkalmatlan helyzet és idő, a találékony szeretet utat talál
a másikhoz és Istenhez. Nehéz és kiélezett élethelyzetben
fogékonyabb és kreatívabb a lélek. Példaként az atya az
ókeresztény sivatagi remetéket említette, akik a II-III.

Alkalmas időben, alkalmas eszközökkel…

század keresztényüldözését követő konszolidáltabb
időszak elkényelmesedésétől tartva kivonultak a
világból. Ott a sivatagi létminimumot fenntartva akadály
nélkül nyithatták meg lelküket, értelmüket Isten felé.
Micsoda gondolatok születtek Remete Szent Antal,
Szent János és társaik elvonultságában. Útmutatásaik
máig érvényesek, a lelki élet minden területére
kiterjedők, érthetőek, használhatók.

Majd egy másik nagy gondolkodó, Szent Ágoston
Vallomásaiból hallottunk. Ennek a 13 könyvből álló
műnek egy-egy fejezete Ágoston egész korábbi életén
végigvezet. Személyes, nagyon emberi, öniróniát és
humort sem nélkülöző írások ezek. Ahogy életének
fontosabb momentumait, tetteit, kísértéseit elemzi a
gyökerektől a következményekig, a helyes önismeret és
igazi bűnbánat iskolája. A fél-, egyoldalas fejezetek
egymástól függetlenül is olvashatók, ebben a nagyböjti
időszakban mankóul szolgálhatnak egy alaposabb
lelkiismeret-vizsgálathoz.

Piusz atya kevés „saját” szentenciával tanít, ő a nagy
gondolkodókat – mint a már idézetteket – hívja
segítségül. Legfontosabb tanító eszköze a közösségben
énekelve végzett zsolozsma imádság. Egy korábbi
lelkigyakorlatról szóló híradásban már szó volt róla,
mennyre rácsodálkoztunk a zsoltárokban jelenlévő
időszerűségre. Történelmi kortól függetlenül
fogalmazzák meg az ember lelki és egzisztenciális
alapkérdéseit. A rendkívüli képi és nyelvi gazdagságot
rejtő sorokat ismételve magunkra ismerünk, saját belső
világunkba érkezünk. A zsoltáros nem áll meg a
diagnózis felállításánál, keresve a válaszokat
folyamatosan felfelé tekint. Istenhez kiált, tőle remél
oltalmat, Őt dicséri elragadtatással.

„Böjtölj, térj meg és sírj kemény küzdelemben” mondja
az egyik korábban említett sivatagi író. 

Valahányszor erőfeszítést teszünk, hogy a mindennapit
meghaladó módon, más dimenzióban szemléljük
életünket, kapcsolatainkat, irányítsuk tetteinket, az
emberi akarat találkozik Isten kegyelmével és
gyümölcsöt terem. Ez alkalommal nevezetesen talán
azt, hogy alkalmas lélekkel tudjuk befogadni a közelgő
húsvét titkát.

Laber Zsuzsa

Kérjük, ajánlja fel adója 1 %-át a Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítványa részére!

adószám:18079090-1-43
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Gitáros Együttes
Gitáros haikuk

Közösség
Mindenki itt van?!

Messzi álom. Addig is
Hass, alkoss, pengess!

Áhítat
Tiszta szívet, ó

Uram, teremts bennem, s add
Szabadításod

Pandémia
Hiányzol nekünk!

Gyere, s legalább online
Énekelj velünk!

Koncert
– Szervezd! – Szervezem.

Egyszer csak lesz… – Már várom.
– Majd gyere! – Jöttem!

Írta: Hernády Balázs
Grafika: Madocsay Ákos, Vidács Anna

A Gitáros Együttes nagyböjti programjai:

Március 21-én, vasárnap 17 órai kezdettel újból zenés áhítatot tartunk. Az elmélkedéseket István
atya vezeti. Az eseményt online is közvetítjük. Ennek részletei később, a hirdetésekben lesznek

hallhatók, olvashatók.

Március 26-án, pénteken 17:30 órai kezdettel fáklyás keresztutat járunk a budaörsi kálvárián
(2040 Budaörs, Kálvária tér). A korábbi telekocsis kiutazás a járványhelyzetre való tekintettel idén

elmarad. A helyszínt megközelíteni tömegközlekedéssel a BKK 40-es és 88-as buszcsaládjával lehet
(Budaörs, Kisfaludy utca megálló). Fáklyát, gyertyát hozzunk magunkkal.
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Gazdasági, és újabban politikai fenyegetettség mellett
sokan élnek mélyszegénységben, (20 ezer forintos
átlagnyugdíjból, 40 ezer forintos fizetésből fűtésre,
gyógyszerre nem telik, még élelemre is csak alig.) Sokan
tönkre mennek, vagy feladják és kivándorolnak. Ez sem
jó, az új helyen gyökérvesztetté válnak, nehezen
illeszkednek be, itt pedig egyre fogyunk. Hősiesség kell
a megmaradáshoz. 

Megsegítésükre létrehoztunk egy magyarországi
egyesületet a támogatások embertől emberig
közvetítésére, ami most másfél éve jól működik. Ide
szeretnék kérni a segítséget, mely oda jut, ahová szánva
lett. Ezt e levél aláírói garantálják. Konkrét
visszajelzéseket fogunk küldeni kollégánktól, Mezei
Orsolyától, a „Tudom kinek segítek” program
koordinátorától.

Aki szívesen segítene, (egyénileg, vagy többekkel együtt)
írja meg az alábbi email-címre: 

karpatalja.segitek@gmail.com, 
hogy melyik projektben és milyen összeggel tudna
segíteni havi összeg vagy egyszeri támogatás
formájában. 
Mezei Orsolya munkatársunk segítségével a lehető
leghamarabb válaszolunk esetleges kérdéseikre is.

Kérjük, hogy ezután  a támogatást az alábbi
bankszámlára utalja át:

Kárpátaljai Családokért Egyesület, OTP Bank
11742348-21455979

Elvünk, hogy a támogató határozza meg, melyik
projektet támogatja 1 évig (utána meghosszabbítható).
Ha jónak látja, ismerősei körében is terjessze
kérésünket.

A FELADATOK: 

1. „Dupla segítség”. Szociális munkák (1 évre)
Családok segítése, akik valamilyen szociálisan hasznos
munkát végeznek. Így nem egyszerűen segélyt kapnak,
hanem kvázi bért. Többnyire a Karitásznál ingyen
konyhákon főznek, csomagokat hordanak ki, segítenek
magatehetetlen idősek ellátásában, stb.

2. Egy család kiegészítő támogatása (1 évre)
Olyanoknak szól, akiknek rendes munkájuk van, de
képtelenek a bérből megélni. Ha nem kapnak
támogatást, az egyik vagy mindkét szülő külföldi
munkára kényszerül. „József mezőgazdasági szakember,
keresete felesége fizetésével együtt sem elég két apró
gyerekük eltartásához. Igényeik: csak fűteni és enni
szeretnének. Havi 20 ezer Ft segítséggel a férj itthon
maradhatna. Egy anyuka a szklerózis multiplexes,
teljesen magatehetetlen, felnőtt fiát ápolja, így dolgozni
sem tud. 80 éves férje nyugdíja és a rokkantnyugdíjjal
összesen 50 ezer Ft, ebből élnek hárman. Vagy az 5
gyerekes család, akiknek, ha nem érkezik meg a
segítség, már nincs miből ennivalót venniük.

3. Gyógyszer, Pelenka, Élelem, Fűtés 
Segély azoknak, akik már nem képesek segíteni
magukon. Anettnek 3 gyereke van, férje tüdőbeteg,
neki máj- és veseelégtelensége van. Nincs állami
gyógyszertámogatás, a gyerekeket etetni és iskolázni
kell, ezért sokszor nem tudják megvenni a szükséges
gyógyszert. Az ilyen családoknak a helyi felelős
megveszi és házhoz viszi az éppen szükséges dolgokat. 

4. Magyarországon tanuló gyerekek ösztöndíja
Több nagycsalád gyerekei közül van, aki
Magyarországon tanul. Oka: felsőoktatásban kötelező
az anyanyelvi szintű ukrán vizsga.  Kevés szakon lehet
magyarul tanulni. Ha havi akár kisebb összeggel
támogatnák megélhetésüket 1 évre, ez nagy segítség
lenne. Ez úgy történhetne pl. hogy összekötnénk a

ÍGY TÉNYLEG TUDOM, KINEK SEGÍTEK! -
„MENÜ” KÁRPÁTALJÁRÓL, A MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYÉBŐL

A leginkább segítségre szoruló magyaroktól, Kárpátaljáról küldjük az újszerű kezdeményezést: a támogatni szándékozók
konkrét lehetőségek közül választhatnak, és pontosan tudják, kihez, milyen céllal érkezik a támogatásuk. A program
Majnek Antal püspök védnöksége alatt fut. Ajánljuk mindazoknak, akik nem szeretnek „a nagy kalapba” adakozni, de
fontos számukra a javak megosztása és a határon túl most különösen nagy nyomás alatt lévő testvéreink segítése.
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támogatót a fiatallal. Szerények, alapvető
élelmiszerekre, kollégiumi díjakra van szükségük. Ez az
egész kárpátaljai magyar közösségnek is segítség lenne.

5. Megoldok egy problémát
Támogatás konkrét család konkrét problémájára.
Egyszeri adományban lehet segíteni. 
14 ezer forintos nyugdíjból nem lehet tönkrement
mosógépre, hűtőre gyűjteni. Kicsit fogyatékos fiú boldog
volt, mert segítésből vett motoros fűkaszával megkereste
mindennapi kenyerét. Volt sok olyan eset is, hogy pl.
szükséges lett volna kórházi kezelés, ami itt nagy
megterhelés, inkább el sem mennek kórházba.
Támogatás temetési költséghez,    iskolakezdéskor
szülőknek , akiknek épp nincs keresetük, stb.  Kérjük,
írja meg e-mailben, milyen összeget szán erre.

6. Pszichoszociális támogatás 
Segítség lelkigyakorlaton, terápiás hétvégén vagy
ingyenes pszichológiai tanácsadáson való részvételhez.
Sokan így talpra tudtak már állni, ez egész családjukra
kihatott. Szakemberek mindezt többnyire önkéntesen,
ingyen tartják, de a szállás és ellátás költségeit meg kell
téríteni.

7. Méltósággal az öregségben
Egy kárpátaljai nyugdíjas - ha nem kap külső segítséget
– választhat: vagy fűt, vagy eszik, vagy gyógyszert vesz.
Egyedülálló, ellátásra szoruló idősek gyakran fűtés
nélkül, éhezve, saját ürülékükben fekszenek, időnként
tele olyan sebekkel, amikre ránézni is nehéz.  
Elkezdtünk kialakítani egy kis idősotthont a
gondozásukra. Ennek megnyitása után az ő költségeiket
fedezné a támogatás. (étel, fűtés, gyógyszer)  

8. Jelenlét romatelepeken
Önkénteseink itt 20 éve vannak jelen. Ingyen
konyhákat nyitottunk, a gyerekeket próbáljuk
megtanítani  írni-olvasni, tanítjuk őket kertművelésre,
kisebb állatok tartására, stb.

9. Mondják meg helyben
Szabadon felhasználható támogatás, oda irányítjuk a
segítséget a 8 terület közül, ahol épp a legnagyobb a
hiány.

10. Önkénteseink támogatása. 
Rengeteg munkát végeznek és sokszor maguk is a
rászorulók közé tartoznak. Nekik is gondot okoz a fűtés,
fogorvos, stb. Jó lenne nekik is biztosítani az alapvető
feltételeket, hogy pl. legyen egy radiátor vagy egy
rendesen működő számítógép, nyomtató.

Szeretnénk kérni, hogy a tervezett támogatáson felül 7%
működési költséget is tegyenek hozzá az adományhoz.
(Bank, telefon, benzin, stb.) Pl. 10.000 Ft támogatásnál
10.700 Ft-ot utaljanak – a többi teljes egészében a
támogatotthoz jut.

Majnek Antal munkácsi püspök
Fehér Ferenc karitászigazgató 

Popovicsné Palojtay Márta, a karitász koordinátora

„SZENT MÁRTON KARITÁSZ” KÁRPÁTALJAI MEGYEI
JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY

UA-89600, Kárpátalja, Munkács, Mira u. 15
Tel/fax: +380 99 779 0811

Email: karpatalja.segitek@gmail.com

„TUDOM, KINEK SEGÍTEK” – céltámogatási rendszer
Kárpátalján. 

Nagyböjti adakozási lehetőségek

A nagyböjt különösen is alkalmas időszak arra, hogy az általunk értékesnek tartott célokat 
anyagi áldozatok árán is támogassuk.

Egyházközségi hozzájárulás több módon is befizethető:
o személyesen: a plébánián az iroda nyitvatartási idejében vagy pedig a sekrestyében a                   

szentmiséket megelőző, ill. követő időpontban,
o sárga csekken, amelyet a sekrestyébenvagy az irodában lehet kérni,
o az egyházi adószedő útján (Erős Sándor a plébánia megbízottja)
o átutalással a CIB Bank: 11100104-19818908-36000001

(Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia)
Katolikus Karitász adományvonal
Az 1356-os telefonszám hívásával hívásonként 500,- Ft-tal támogatja a Katolikus Karitász tevékenységét. Plébániánkon
most ez a jótékonysági forma váltja ki a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést.
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Okostelefonos segítség a napi bibliaolvasáshoz

Néhány évvel ezelőtt véletlenül botlottam bele egy okostelefonos
alkalmazásba, amelyet azóta naponta megnyitok. A nem túl sokatmondó
YouVersion (kb. „a te fordításod”) névre hallgató program a Bible app-pal
együttműködve napi olvasnivalót kínál (https://my.bible.com/hu/app). 

Nemcsak szentírási könyveket, vagy akár az egész Bibliát lehet szakaszokra
bontva végigolvasni, hanem a legkülönbözőbb témák közül lehet úgynevezett
olvasási tervet választani. Ezek a tervek néhány naptól akár egy év
hosszúságban hívnak napi elmélyülésre, jellemzően egy bibliai szakasz és
azzal kapcsolatos értelmezés, ima, elmélkedés elolvasására. A
gyerekneveléstől kezdve a magányon vagy a koronavírus okozta kihívások
megélésén át, a munkán vagy a testedzésen keresztül az ünnepekig számtalan
különféle témakörben állnak rendelkezésre tervek, akár külön nőknek és
férfiaknak – angolul sok ezer, de magyarul is százas nagyságrendben. 

Akár nyelvtanulásnak is hasznos lehet a program, ráadásul idegen nyelven a
már ismert szakaszok olvasásakor sokszor máshova helyeződhetnek a
hangsúlyok, megadatik egy új rácsodálkozás lehetősége. Persze nem minden
terv zseniális, nem mindegyiket a mi fülünknek megszokott módon és
logikával állították össze, de többségében kifejezetten értékes és motiváló
gondolatok köszönnek vissza az alkalmazásból. 

A program amerikai gyökereinek hatása a tömör fogalmazásban és a jól
strukturált mondanivalóban érhető tetten. Bár nem kizárólag katolikus papok
szövegeit tartalmazza, nem találtam olyat, amelynek megközelítésével ne
tudtam volna azonosulni. A bibliai idézetek pedig mindig magyarul vannak,
és az olvasni kívánt fordítást is megválaszthatjuk. Az alkalmazásban sok
szöveget meg is lehet hallgatni, így akár reggel, a dugóban állva is hasznosan
telik vele az idő. Aki fogékony rá, ismerősökkel együtt is olvashat, így
lehetőség nyílik a friss információk átbeszélésére vagy egyszerűen csak
ösztönzést jelenthet annak követése, hogy valaki más is naponta rászánja az
idejét a Bibliára. A családi imaéletet a kifejezetten gyerekeknek szóló
társprogram segítheti sok rajzzal és kisebbeknek szóló tartalommal
(https://my.bible.com/hu/kids).

Összességében nem korszakalkotó az ötlet, hogy az okoseszköz naponta
felkínál egy tartalmat és aztán szolidan figyelmeztet is, ha esetleg estig nem
sikerült nekifogni a néhány perces feladatnak. De akinek az – offline –
bibliaolvasást rendszeresen elmossák a határidők, a család, a fáradtság és a
feledékenység, annak ideális segítség lehet ez az egyszerűen kezelhető,
ingyenes, hirdetésektől mentes és folyamatosan bővülő program.

Barta István

Anyakönyv
2020. november 16. – február 15.

Az Egyház új tagjai
Hábel József Ádám
Kovács Szandra
Varga Adrienn
Muhi Máté László
Meiler Jázmin

Házasságot kötöttek
Kiss Dániel – Dr. Bene Ágnes

(2020 októberében)

Varga Tamás – Deák Kata

Akiktől búcsúzunk
Lukáts Miklós  (76)
Molnár Gáborné  (90)
Szomszéd László András  (74)
Kluber Pál  (82)
Molnár Józsefné  (82)
Hámory Zoltánné  (94)
Kolozsváry Sándor Béla  (71)
Gerendás József  (81)
Mándli Istvánné  (84)
Mátrai Miklósné  (71)
Hámori Péter  (78)
Gergely Tiborné  (87)
Balogh Balázsné  (91)
Szentmártony Tiborné  (91)
Horváth Csabáné  (86)
Hummel Frigyes  (89)
Égető Józsefné  (83)
Kiss Ernőné  (89)
Kardos Géza  (67)
Savanyó Rezső  (86)
Mayer Antal Tamás  (72)
Kövesdi Jánosné  (91)
Kazár Zsoltné  (73)
Tőkés Gézáné  (90)
Dr. Scultéty László  (93)
Kovács Károlyné  (99)
Dr. Küzdényi Gyuláné  (96)
Hanzély István  (81)


