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A 2007. év Budapest számára a város-
misszió éve. II. János Pál pápa indítására
több európai nagyváros püspöke úgy érez-
te, hogy új módon kell bemutatnunk hi-
tünk gazdagságát a világnak. Nyilvánosan is
fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének jelét
és mindazt a kulturális és emberi gazdag-
ságot, amit a kereszténység Európában ma

is hordoz. Ezért bátran, de nem agresszí-
van, a modern hírközlés, a látvány, a mûvé-
szetek és a zene eszközeit is felhasználva
fordultunk Európa nagyvárosainak lakói-
hoz. A város a világnak, a profán világnak a
jelképe is. Olyan hely, ahol különbözõ nyel-
vû, kultúrájú, vallású, világnézetû emberek
találkoznak egymással. Olyan hely, ahol
nem a szépen megélt önazonosság gazdag-
sága, hanem az arc nélküli szürkeség, az
érdektelenség, a sodródó tömegmagatartás,
az elmagányosodás hordozza a legnagyobb
veszélyt. Ezért olyan aktuális Jeremiás pró-
féta szava, mely idei missziónk jelmondata:
„Reményt és jövõt adok nektek”.

Amikor Bécs, Párizs, Lisszabon és
Brüsszel közösségéhez fordulunk, 2007.
õszére Budapest meghívását szeretnénk to-

vábbítani. Várjuk a missziós városok püs-
pökeit és képviselõit, a környezõ országok
és a távoli világrészek érdeklõdõ püspökeit
és hívõ embereit is. Tartsanak velünk az
imádságban, valamint a kulturális és lelki
programokban! A tapasztalatok egymást
erõsítik hitünk örömének továbbadásában.
Így válik napjainkban ez a tanúságtétel is
ténylegesen világméretûvé, a szó jó értel-
mében globálissá. 

Amint templomaink és hívõ közössége-
ink Isten jelenlétét sugározzák és ezzel új,
értelmes, önzetlenségre hívó közösséget te-
remtenek az emberek között, úgy a mo-
dern nagyvárosok egészében is Krisztus
személyes jelenléte és üzenete hitünk sze-
rint emberibbé, értékesebbé teszi az egész
közösség életét.

EErrddõõ  PPéétteerr  bbííbboorrooss  aa  vváárroossmmiisssszziióórróóll

Nemzetközi  folyamat  részeként  szep-
tember  16  és  22  között  „Reményt  és  jövõt
adok  nektek”  (Jer  29,11)  mottóval  kerül  sor
a  budapesti  városmisszióra  .  A  kezdeménye-
zés  Párizsból  indult,  ahol  az  Emmanuel  Kö-
zösség  felelõsei  felkeresték  Lustiger  bíbo-
rost  a  francia  fõváros  átfogó  evangelizációjá-
nak  tervével.  A  bíboros  örömmel  fogadta  a
kezdeményezést  és  II.  János  Pál  pápa  támo-
gatásával  az  egyik  elindítója  volt  a  folyamat-
nak.  Lustiger  bíboros  szövetségeseket  kere-
sett  –  és  talált  –  Bécs,  Lisszabon,  Brüsszel
és  Budapest  bíboros-éérsekei  személyében.
2003-ttól  egy-eegy  egyházmegye  vállalta  a
missziós  hét  megrendezését.    Ennek  kereté-
ben  2003-bban  Bécs,  2004-bben  Párizs,  2005-
ben  Brüsszel  és  2006-bban    Lisszabon  látta
vendégül  az  öt  város  fõpásztorait  és  delegá-
cióit.  A  budapesti  Városmisszión  jelen  lesz
XVI.  Benedek  pápa  különleges  küldöttjeként
Camillo  Ruini  bíboros,  a  római  fõegyház-
megye  általános  helynöke.

A  plébániák  által  szervezett  programok:
Missziós tevékenységek a plébániához tarto-
zó városrészen, a templomhoz közel esõ ut-
cákon-tereken, egyházi és világi 
intézményekben. 

Központilag  szervezett  helyszínek:
Evangelizációs programok a város for-

galmas pontjain felállított színpadokon, a
Blaha Lujza, a Moszkva, a Nyugati, a Város-
ház, a Vörösmarty, a Liszt Ferenc, a Bakáts
téren, valamint a WestEnd City Centerben.

Minden  résztvevõt  érintõ  közös  meg-
mozdulások:

A missziós hetek kezdõ és záróesemé-
nyei általában olyan nagyszabású megmoz-
dulások, amelyekre az egész város 
hivatalos. 

Az utcai színpadok mûsora, a vidám
éneklés, a tanúságtevõ koncertek, és az
õszinte tanúságtétel szavai, a pantomimek,
a vidám jelenetek megállásra késztetik az
embereket. A beszélgetõ-kávéházak, a rög-
tönzött sátor-kápolnák, az éjszaka is nyitva
tartó templomok az eddigi négy városmisz-
szió során sosem maradtak látogató nélkül.
Ezeket a programokat – amelyeket a város-
lakók részérõl nagy érdeklõdés kísért – a
plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak
és egyházi intézmények közösen szervezték.

Nemzetközi  evangelizációs  kongresz-
szus:  Mintegy 1500 résztvevõvel kiknek
többsége külföldrõl érkezik. A kongresszus
alatt a résztvevõk misszióval kapcsolatos
elõadásokon, szemináriumokon és mû-
helymunkákon osztják meg tapasztalataikat

és terveiket, valamint bekapcsolódnak az
egyes missziós helyszíneken folyó 
munkában. 

A  városmisszió  célja
A budapesti városmissziónak ugyanaz a

célja, mint az Egyház minden más missziós
tevékenységének: elõsegíteni, hogy az em-
berek találkozzanak az élõ Jézussal és befo-
gadják Õt. A misszió folyamata pedig akkor
teljesedik be, ha a frissen megtért emberek
részévé válnak az Egyház közösségének,
konkrétan pedig a helyi egyház egy élõ cso-
portjának.

Olyan folyamatról van tehát szó, amely-
nek során tanúságtételünkkel közvetítjük az
Evangélium üzenetét; meghívjuk az embe-
reket a megtérésre és a hitre, vagyis Jézus és
az Evangélium befogadására; a megtérés út-
jára lépõ embereket bevezetjük az Egyház
közösségébe, vagyis konkrét közösségünk-
be, ahol továbbfejlõdésük biztosított.

Mintegy száz plébánia, lelkiségi mozga-
lom és katolikus intézmény szervezésében
lelki programok, szentségimádások, beszél-
getések, hangversenyek, színi- és bábelõ-
adások, kiállítások, kávé- és teaházak, kü-
lönbözõ közösségi sátrak, filmvetítések, va-
koknak szóló programok várják az 
érdeklõdõket. 

MMii  iiss  aa  vváárroossmmiisssszziióó  vvaallóójjáábbaann??
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Missziós hetünk egyik feladata, hogy elkészítsük a „mi templo-
munkat”. Mit is jelenthet ez számunkra? Két dolgot is. Elõször, hogy a
bennünk lévõ templomot tegyük újra lakhatóvá, engedjük a Szentlel-
ket mûködni, kiáradni benne. A másik: mit jelent számunkra az a
hely, ahol nap mint nap a szentmiseáldozatot bemutatják, ahol Krisz-
tusban mindannyian eggyé válunk.

Van még egy kis idõnk átgondolni, és akinek kedve és ideje van: al-
kosson!

Szívesen vesszük és kiállítjuk szeptember 20-án. 
Ha pedig együtt könnyebb lenne, úgy szeptember 17-én, hétfõn 17

órakor a plébánia épületében kézmûves foglalkozást tartunk ebben a
témában. Mindenkit szeretettel várunk!

A jó szervezés érdekében kérek mindenkit, hogy részvételi szándé-
kát jelezze nálam (395 23 89) vagy egy borítékban adja le nevét a sek-
restyében „mi templomunk” jeligére.

AA  mmii  tteemmpplloommuunnkk

A Városmisszió keretében ünnepi szentmisét mond szeptember 19-
én, szerdán 18 órai kezdettel templomunk papsága. A Schola a „Vér-
tanúk szentmiséjének” eléneklésével teljesít szolgálatot. A szentmise
után az asszisztencia és a hívõk körmenetben vonulnak a szoborhoz.
A szobornál Szende Ákos és Pongrácz Judit, képviselõtestületi tagok
elevenítik fel Boldog Apor Vilmos alakját. Ezt követõen a Schola veze-
tésével a hívek eléneklik a „Vértanúk Zsolozsmáját.” 

KKöörrmmeenneettbbeenn  aazz  AAppoorr-sszzoobboorrhhoozz

Szeptember 22., szombaton 10.00-14.00 
az önkormányzati játszótéren
gyermekeknek  és  szülõknek  

beszélgetés, ismerkedés,
fejtörõk kicsiknek és nagyoknak,

kézmûves foglalkozás és ügyességi játékok
drámajáték Szent Erzsébet életérõl

Programok  szülõknek  –  Fejtörõk  korosztályonként  –  Kézmûves
foglalkozás  –  Ügyességi  játékok  –  Drámajáték  Szt.  Erzsébetrõl

(két elõadás: 11.00 és 12.30)

SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  JJááttsszzóóhháázz

A missziós hét lezárásaként szeretettel várunk mindenkit missziós
bálunkra szeptember 22-én, szombaton 19 órától éjfélig a volt diszkó
épületébe. Lesz tánc, teaház és mókás vetélkedõk.

Minden korosztályt hívunk.
Remek alkalom lesz arra, hogy a misszióra érkezett külföldi

vendégekkel jobban megismerkedjünk, akár egy csésze tea mellett
vagy a vetélkedõ játékos keretei között. 

A belépõ 100 Ft, és szívesen fogadunk egy kis házi süteményt is.
Mivel a bált is a misszió keretben szervezzük, kérjük testvéreinket,

hogy minél többen jõjjenek el és hozzák magukkal ismerõseiket is,
olyanokat is, akik talán kevésbé kötõdnek az egyházhoz. 

Dézsi  Krisztina

MMiisssszziióóss  bbááll,,  mmeegglleeppeettéésseekkkkeell

PPlléébbáánniiáánnkk  vváárroossmmiisssszziióóss  pprrooggrraammjjaaii

Szept.  15.  szombat
délelõtt Gyalogos zarándoklat Máriaremetére.

Központi rendezvény, plébániánk hívei reggel 
8-kor találkoznak a városmajori templom elõtt.

18 óra Nyitó  szentmise
Nyitott  templomok  éjszakája

19 - 19.30 Gyerekek szentségimádása
19.30- 20.30 Gitáros áhítat
20.30 - 21 Szentóra
21 -22 Taizéi imaóra
22 – 24 Szentségimádás

Szept.  16.  vasárnap
kb. 10 órától Aszfaltrajzolás  a  plébánián

Szept.  17.  hétfõ A  hit  napja
17-tól Idõsek  meglátogatása (mûsor, beszélgetés)
17-tól „Az  én  templomom” – kézmûves foglalkozás
18 óra Szentmise
19 –tól Fiatalokkal  fiatalokról

Burbela Gergely verbita atya elõadása, 
majd beszélgetés

Szept.  18.  kedd Szentek  napja
15 órától Rózsafüzér Kis Szent Teréz ereklyéjénél 

a Szent Imre templomban
18 óra Szentmise
19 órától „Csaba testvér” – Filmvetítés, utána beszélgetés

Szept.  19.  szerda Hitvallók,  vértanúk  napja
18 óra Szentmise
19 óra Apor  Vilmos,  a  példakép

emlékmûsor Apor Vilmos szobránál
Szept.  20.  csütörtök Az  öröm  napja

„Az én templomom” – kiállítás a kézmûves-
foglalkozás munkáiból. (Önkormányzat)

18 óra Szentmise
18.30 - 19.30„Kodály a hívõ ember” – 

elõadás és a Schola hangversenye 
a templomban

Szept.  21.  péntek A  remény  napja
9 -14 óráig Központi rendezvény:

Regnum sportnap a Csõrsz utcai 
sportcentrumban

19 órától Központi rendezvény
Fáklyás felvonulás és szentmise
Gyülekezés 19.30-tól a Szent Imre templomnál

Szept.  22.  szombat A  jövõ  napja
10 órától Szent Erzsébet játszóház 

az Önkormányzat mögötti játszótéren 
18 óra Szentmise
19 órától Missziós agapé a plébánia új épületében

Szept.  23.  vasárnapBúcsú
9 óra Ünnepi szentmise (a vendégek részvételével)
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Kora délutántól estébe nyúlóan tanú-
ságtételek, riportok, beszélgetések és zenés
evangelizációk zajlanak a város központi te-
rein, ahol a város lakói és a turisták tájékoz-
tatást kaphatnak a kongresszus és a plébá-
niai rendezvények programjairól, illetve le-
hetõség nyílik az imádságra és az Úrral való
közvetlen személyes találkozásra. 

A városban élõ vagy idelátogató minden
embert szeretnénk megszólítani az evangé-
lium örömével. Szeretnénk segíteni, hogy a
napi teendõk és a látnivalók mellett fedez-
zék fel a köztünk élõ Krisztust! A velünk élõ,
munkájukkal és mindennapjaikkal a többi
emberhez kötõdõ katolikusok a reménysé-
gük alapját osztják meg. Láthatóvá teszik az
értelmes és derûs jövõbe vetett hitüket,
amelynek Jézus Krisztus az alapja, és meg-
hívnak az Egyház közösségébe.

Az utcai missziós „támaszpontok” hét-
fõtõl péntekig 13.30 és 18.30 között, szom-
baton 10.00 és 16.00 között lesznek nyitva.
(Az ettõl eltérõ idõpontokat külön jelezzük.)
Koncertek, tanúságtételek, beszélgetések,
pantomimek, jelenetek, igehirdetések, mi-
ni-kiállítások hirdetik „a bús pesti népnek”
(Kosztolányi) Isten megmentõ szeretetét,
amely Jézus Krisztusban vált jelenvalóvá! 

Minden délután missziós nagykoncert is
hallható a helyszíneken a magyar és a nem-

zetközi keresztény könnyûzene jeles képvise-
lõinek közremûködésével: David Ruis (USA),
Gável Testvérek, YFriday (Anglia), Csiszér
László, Glorious (Párizs), Morgenfunk, City
Miracle Singers (Amszterdam), Pintér Béla,
Stan Fortuna (New York), Vészbejárat, Ren-
geteg, McTonó és Nóri.

Blaha  Lujza  tér
A 7-es busz megállójában ácsorgók és a

járókelõk hallják tanúságtételünket, leül-
hetnek közénk a „Meghallgatlak” sátorba, s
a Lélek békéjére várók együtt imádkozhat-
nak velünk. Ezen a téren szeretnénk bepil-
lantást nyújtani a keresztény közösségi élet-
be számos katolikus közösség bemutatko-
zásával. Minden nap lesz velünk pap, aki
gyónási lehetõséget biztosít.
Felelõs: Új Aratás Közösség

Moszkva  tér
Evangelizáció a város „sûrûjében”, a

szegények és a periférián élõk felé is. Hétfõn
10 órától kedden 10 óráig az Újszövetség fo-
lyamatos felolvasása a Zugligeti Plébánia
közösségének szervezésében. Kedden
13.30-tól a program a többi színpad beosz-
tásához hasonlóan folytatódik.
Felelõs: Új Jeruzsálem Közösség 

Nyugati  tér
Régi vágású amerikai kamion parkol

majd lenyitható színpaddal az elektromos
óra melletti terecskén, amellyel szemben
minden lámpaváltásnál kb. 300 gyalogos ér
„partot” csúcsidõben Budapest egyik legfor-
galmasabb gyalogátkelõ helyén. Ugyanitt in-
formációs pont és lelkigondozó sátor is mû-
ködik.
Felelõs: Új Jeruzsálem Közösség

Városház  tér
Igényes helyszín, igényes zenei megszó-

lalás, fiatalok találkozási pontja, lelkigondo-

zói bázis… házigazda a Gável Testvérek.
Szeptember 19-én, szerdán 13.30-tól

kiengesztelõdési és közbenjáró imadélután. 
Vezeti: Gável Henrik atya

Vörösmarty  tér
A misszió fontos része a keresztények

egységre törekvése! Ökumenikus színpad
az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség
szervezésében katolikus, református, evan-
gélikus, baptista, metodista és más keresz-
tény közösségek mûvészeinek, tanúságtevõ-
inek közremûködésével.

Liszt  Ferenc  tér
Információs és kulturális pont, misszi-

ós oázis Budapest kulturális-mûvészeti ne-
gyedében, a tér Oktogon felé esõ részén, az
Ady-szobor elõtt. Író–olvasó találkozók, de-
dikálások, alkalmi kiállítások, beszélgeté-
sek, kamarakoncertek. Információ a járó-
kelõknek a Városmisszió kiemelt program-
jairól. A sátor a Terézvárosi Plébániával
együttmûködésben látja el szolgálatát. 

Bakáts  tér  –  „Kontakt  –  kapcsolódj  be!”
ifjúsági  fesztivál  és  plébániai  napok

Egész héten át tartó ifjúsági programok
a templomban, a szabadtéri színpadon és a
templomkertben. Filmklub, koncertek,
bábelõadás, Jel–Kép–Tér, táncház, fotókiál-
lítás, városi akadályverseny, kézmûves sátor.
A programok a lelkiségi mozgalmak és több
plébánia ifjúsági csoportjainak együttmûkö-
désével jött létre.
Felelõs szervezõ: Katolikus Ifjúsági Mozga-
lom (KIM)

Soul & Gospel Fesztivál a WestEnd City
Center tetõteraszán 

Szeptember 19–22., szerdától péntekig
18.00-tól 22.00 óráig, szombaton 13.30-tól,
gyermekprogrammal! További információ:
www.ezazanap.hu/westend

MMiisssszziióó  BBuuddaappeesstt  kköözzppoonnttii  tteerreeiinn

Rátok is számítunk a misszióban! Jöjjetek Ti is és hívjátok el a templomba hittanra nem
járó barátotokat, osztálytársatokat is szeptember  16-áán,  vasárnap  a  9  órás  diákmisére  és  az
azt  követõ  aszfaltrajzparádéra!

A templom körüli utakon egyénileg vagy barátaitokkal közösen is készíthettek rajzokat.
Krétát mi adunk. Kicsik-nagyok egyaránt megmutathatják ügyességüket.

A rajzok témája a városmisszió jelmondata: Reményt és jövõt adok nektek!
Gondolkozzatok, hogyan képzelitek el a jövõt, hogyan szeretnétek majd élni és milyen

világban!

KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!

A városmisszió lelki elõkészületeként
szeptember  15-één,  szombaton este és éjsza-
ka szentségimádást tartunk. Az elsõ félórá-
ban 19  órától  19  óra  30-iig  a  gyerekek  imád-
koznak  az  Oltáriszentség  elõtt.

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat
közös imádságra kisebb-nagyobb gyerme-
keikkel együtt!

GGyyeerrmmeekkeekk  iimmááddkkoozznnaakk
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(Ahol nincs helyszín említve, a Szent
István bazilikáról van szó) 

Szeptember  15-één, az elõkészületi na-
pon reggel 8 órakor gyalogos zarándoklat
indul a Városmajorból Máriaremetére. A za-
rándoklatot Udvardy György
esztergom–budapesti segédpüspök, Bíró
László kalocsa–kecskeméti segédpüspök és
Lambert Zoltán kanonok, plébános vezeti.
Délben Erdõ Péter bíboros mutat be ünne-
pi szentmisét a kegytemplomnál.

Délután 16 órakor lesz a Szakrális  Mû-
vészetek  Hetek  ünnepi megnyitója az Ipar-
mûvészeti Múzeumban. Megnyitja: Erdõ
Péter bíboros.

Illeszkedve a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal szokásos éves rendezvényének –
Kulturális Örökségvédelmi Napok – prog-
ramjaihoz, ezen az estén rendezik meg a
Nyitott templomok éjszakáját. Ennek során
a legtöbb budapesti templom egész éjjel
nyitva áll a látogatók elõtt, több helyen kü-
lön idegenvezetéssel.

Szeptember  16-áán, vasárnap érkeznek a
kongresszus vendégei Budapestre. Délután
16 órakor a résztvevõk Erdõ Péter bíboros
vezetésével fogadják Lisieux-i Kis Szent Te-
réz ereklyéjét a Szent István-bazilikában,
majd ünnepi szentmise keretében a Bíbo-
ros úr megnyitja a Városmissziót.

19 órakor a megnyitóünnepség hang-
versennyel folytatódik, amelyen a Szent Ist-
ván Király Szimfonikus Zenekar és Oratóri-
um Kórus Kodály Zoltán Psalmus
Hungaricus címû mûvét adja elõ. Vezényel:
Záborszky Kálmán, közremûködik:
Kovácsházy István (tenor)

Szeptember  17.  :  A  HIT  napja
A reggeli imát a ferences közösség veze-

ti. A nap elõadója Ralph Martin, teológia-
professzor, író. Tanúságtevõk: Vizi E. Szil-
veszter, valamint Marie és Heinz Hödl a bé-
csi Szent Cirill és Metód plébániáról

Szeptember  18.:  A  SZERETET  napja
A reggeli imát a Taizéi Közösség vezeti. A

nap elõadója: Böjte Csaba OFM. Tanúságte-
võk: Mádl Dalma asszony, Gorove László és

Kriszta, valamint Rachel Guillien, a párizsi
„Szabadulás a foglyoknak” hajléktalanokat
támogató szervezet munkatársa.

Szeptember  19.:  A  VÉRTANÚSÁG  napja
Ezen a napon a kongresszus vendégei

Esztergomba utaznak. Itt a reggeli imát ifj.
Sapszon Ferenc karnagy vezeti, majd 11
órakor szentmise és tisztelgés Mindszenty
József bíboros és Meszlényi Zoltán segéd-
püspök vértanúk sírja elõtt.

Délután a Bazilikában A mártírok emlé-
ke címmel tartanak elõadásokat. 14 órakor
Szõke Péter (Szent Egyed Közösség) mond
köszöntõt.

Ezt követõen Szõke János SDB tart elõ-
adást a XX. századi hitvallókról és vértanúk-
ról.

Tanúságtevõk: Bálint József SJ és Hagyó
József PFJ

15 órától Székely János rektor vezetésé-
vel imádkoznak a fõegyházmegye vértanú-
inak és hitvallóinak emlékére. 

Eközben a Szent Adalbert Központban a
kongresszus külföldi vendégei élõ szóban,
filmen és beszélgetésben ismerkednek meg
vértanúinkkal és hitvallóinkkal, Téglásy Fe-
renc filmrendezõ vezetésével 

Tanúságtevõk: Olofsson Placid OSB,
Nemeshegyi Péter SJ és Kerényi Lajos 

15 órától késõ estig plébániai és misszi-
ós programok zajlanak Esztergomban és
Budapesten is.

Mit  keres  az  Egyház  a  plázában? címmel
17 órától beszélgetés  Erdõ  Péter  bíboros  úr-
ral a WestEnd Milleniumi udvar 1. szintjén

Szeptember  20.:  Az  ÖRÖM  napja
A reggeli imát az Emmánuel Közösség

vezeti. A nap elõadója Jean-Luc Moens, ma-
tematikus, újságíró. Tanúságtevõk: Harrach
Péter, Csókay András és Juan Ambrósio
Lisszabonból.

16 órakor a városmissziban részt vevõ
nagyvárosok fõpásztorai találkoznak a bu-
dapesti hívõk, papok és szerzetesek cso-
portjaival a Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Fõiskolán (1052 Piarista köz 1.)

Szeptember  21.:  A  REMÉNY  napja
A reggeli imát a budapesti görög katoli-

kus közösség vezeti. A nap elõadója Nicky
Gumbel anglikán plébános, az ALPHA kur-
zus kifejlesztõje

Tanúságtevõk: Rébay Lajos, László Vik-
tor, ifj. Berki Géza, valamint Matthieu
Hargot és Simon De Keukelaere Belgium-
ból.

Ezen a napon 19 órától fáklyás  felvonu-
lás indul a város 4 pontjáról – Szent Ferenc
Plébánia (IX. ker., Bakáts tér),  Szent Anna-
templom (I. ker., Batthyány tér), Szent Ist-
ván-bazilika (V. ker., Szent István tér), Bu-
dai Ciszterci Szent Imre templom (XI. ker.,
Villányi út) – a  Gellért-hhegyre, ahol 20.30-
kor Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek
szentmisét mutat be a városért. 

Szeptember  22.:  A  JÖVÕ  napja
A reggeli imát a Nyolc Boldogság Katoli-

kus Közösség vezeti. Ezt követõen az öt fõ-
pásztor kerekasztal-beszélgetésben osztja
meg gondolatait az öt Városmisszióról, vala-
mint az egyházat érintõ fõbb társadalmi
kérdésekrõl. A beszélgetést Betlen János ve-
zeti.

Délután 16 órakor kezdõdik a Város-
misszió záróhangversenye a Zeneakadémi-
án. Közremûködik: Hegedûs Endre Liszt-dí-
jas zongoramûvész és felesége, Hegedûs Ka-
talin; a Cantate Vegyeskar, ifj. Sapszon Fe-
renc Liszt-díjas karnagy vezényletével; Déri
András orgonamûvész; Molnár András Kos-
suth-díjas operaénekes és a Gyõri Egyetemi
Zenekar Ménesi Gergely vezényletével.

17 órától kerül sor a Soul&Gospel Fesz-
tivál záró gálájára, a Fesztivál Fesztiváljára a
WestEnd Bevásárlóközpont tetõteraszán 

17.30-tól „Let’s Dance!” címmel kezdõ-
dik A „Kontakt – kapcsolódj be!” ifjúsági
fesztivál zárókoncertje a Bakáts téren.

NNaapprróóll  nnaapprraa  ––  kköözzppoonnttii  rreennddeezzvvéénnyyeekk
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József  atya  mostanra  már  otthonosan
mozog  nálunk.  Augusztusi  dispozíciója  óta
berendezkedett  László  atya  korábbi  lakásá-
ban.  Megtöltötte  könyveivel  a  polcokat.  Sok
van  neki,  hiszen  a  teológia  mellett  az  irodal-
mat  is  szereti.  A  fogadószoba  egyik  sarkában
rögtön  megpillanthatunk  egy  gitárt  is.  Ki
tudja  mire  lesz  még  jó?

Az elmúlt hónapban a hívekkel is volt al-
kalma megismerkedni, akik közül sokan nem
voltak épp ismeretlenek a számára: „Vagy
negyven emberrel nem itt találkoztam elõ-
ször”. Ismeretségek szempontjából még sok
újat hozhat a szeptember, hiszen akkor haza-
jönnek a családok a nyaralásból, megjelennek
a fiatalok is, ismét rendszeressé válik a minist-
rálás és a szkólázás, de József atya már az ed-
dig tapasztaltak alapján is úgy tartja: „Erõs, jó
közösség él itt, a Felsõkrisztinában”. 

A huszonkilenc éves Kálmán Józsefnek ez
a negyedik állomása a szeminárium óta. Még
diakónus korában egy évet töltött Óbudán, a
regnumi jellegû plébánián, majd két évet volt a
Terézvárosban, és három évet töltött Rákoske-
resztúron. Onnan helyezte mihozzánk a bíbo-
ros úr. A regnumos közegben megtapasztalta
az ottani erõs és fiatal közösséget, a Terézváros-
ban viszont a munkából jutott sok neki, ugyan-
is a plébános idõs, fáradt ember volt, így a leg-
több feladat a káplánra maradt. Rákoskereszt-
úrról viszont a tradicionális vallásosság élmé-
nyét hozta magával. Az õ szavaival élve, ott a li-
turgiával lehetett megfogni az embereket. Jó-
zsef atya mindegyik dispozícióját fájdalmas
szakításként élte meg. Így mondja: „A pap gyö-
keret ereszt a hívõk közösségében, melyeket az
elhelyezéskor ki kell tépni. Nemcsak az igaz,
hogy a hívek ragaszkodnak a paphoz, hanem
az is, hogy a pap a hívek szeretetébõl él.” De
minden vég egyben egy új kezdet is. Reméljük,
hogy József atya hamarosan minket is megsze-
ret és hozzánk is hasonlóképpen fog ragasz-
kodni!

József atya különleges helyzetben van a pa-
pok között, ugyanis van egy ikertestvére, aki
szintén pap. Állítása szerint attól nem kell tar-
tanunk, hogy a Kálmán testvérek csak „közö-
sen” végezték el az Esztergomi Hittudományi
Fõiskolát. Mindketten az egész teológiát végig-

tanulták, és nem vizsgáztak egymás helyett.
Testvérérõl, aki jelenleg az (Alsó-) Krisztinavá-
rosban káplán, József ezt mondja: „Jó pap, ke-
ményen dolgozik, és ez örömömre szolgál! No-
ha az elején, amikor kiderült, hogy õ is a papi
pályára lép – én hoztam meg a döntést elsõ-
nek – akkor kicsit mérges voltam rá.” Egyéb-
ként kilencen testvérek, akik egy zuglói kertes
házban nõttek fel. József atya emlékszik, hogy
az Úr hívását a házuk lépcsõjén ülve fogadta el,
elõször csak csendben, magában. A gimnázi-
um utolsó osztályát járta ekkor. 

József atya rendkívül fontosnak tartja a li-
turgiát, ugyanis az: „Játék Isten színe elõtt. A li-
turgiában a pap képes összekötni az eget és a
földet, és az emberek számára megjeleníteni
Jézus Krisztust.” E mellett fontos még számá-
ra a fiatalok közössége is, elsõ tervei közt sze-
repel, hogy összerázza a gimnazisták közössé-
gét. József atya fogja tartani a gimnazista hittant
és várja majd azokat is, akik egyházi gimnázi-
umba járnak. Saját tapasztalatból tudja, hogy
az órarend szerinti hittanórák nem pótolják a
plébániai életet és közösséget. „Ezeken az órá-
kon tudást lehet szerezni, de a hitet nagyon ne-
héz erõsíteni.”

Beszélgetésünk végén, mely hosszabbra
sikeredett a tervezettnél, József atya megkért,
hogy, ha már kocsival vagyok, vigyem el egy da-
rabig. Megkérdeztem, hova megy? Mire õ:
„Moziba”.

Szerdahely  Miklós

MMiinnddeenn  vvéégg  úújj  kkeezzddeett

Erdõ  Péter  bíboros  úr  László  atyát  2007.
augusztus  1-jjei  hatállyal  az  Ecseri  úti  Szent
Kereszt  plébániára  helyezte  át.  Július  22-één,
a  vasárnapi  szentmiséken  búcsúztunk  tõle.
A  hittanosok  és  szüleik  nevében  Andrejszki
Katalin  köszönt  el,  az  õ  szavaival  köszönjük
meg  László  atya  itteni  ötévi  szolgálatát:

EEllbbúúccssúúzzttuunnkk  LLáásszzllóó  aattyyááttóóll

Kedves László atya!

Köszönjük, hogy öt évig itt voltál közöttünk és Krisztus szeretetét sugároztad felénk.
Köszönjük, hogy mindig volt mosolyod számunkra, 

hogy megkereshettünk és megtalálhattunk téged örömeinkkel-bánatainkkal.
Köszönjük, hogy gyermekeinket minden évben felkészítetted az elsõáldozásra.
Köszönjük, hogy minket, szülõket is tanítottál és felfedted elõttünk a helyes utat Krisztus felé.
Köszönjük, hogy barátaid lehettünk, köszönjük, hogy barátunk lettél.
Nehéz elköszönni tõled, és búcsúzni nem szeretnénk…
Hiányozni fogsz nekünk, de tudjuk, biztosan megtalálunk téged, bárhol is vagy.
Hiányozni fogsz az együtt megkezdett feladatokban is – de hívni fogunk, ha megakadunk.
Hiányozni fogsz, de Krisztusban mindig találkozni fogunk, és velünk maradsz, mindig.
Köszönünk mindent és köszönjük a Mennyei Atyának, hogy ismerhettünk, szerethettünk, 

és kívánjuk neked, hogy Isten áldotta, gyümölcsözõ munkádat folytathasd
abban a közösségben, ahova kerülsz.

Isten áldjon!
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Örömtõl sugárzó arcok gyülekeztek augusz-
tus 13-án reggel a plébánia elõtt. Elkezdõdött a
Boldog Batthyány-Strattmann László Kollégium
ministránstábora. A dékánok próbálták a
gondterhelt szülõket megnyugtatni, hogy minden
rendben lesz, és kitalálni, hogy akinek hamarabb
haza kell jönni egy-egy családi nyaralás miatt, az
hogyan is lesz majd. Ezek után Márton atya
áldásával el is indulhattunk a Tisza melletti
Mindszent felé. A hosszú vonatút alatt a fiúk
pókeroztak, a lányok pedig rajzolgattak. A vonatál-
lomástól busszal és gyalog tudtuk megközelíteni
a Tisza partján elterülõ kempinget. Ettõl kezdve
csak úgy pörögtek az órák: lubickoltunk, hosszú
kötélrõl Tarzan módjára ugráltunk a vízbe, min-
den este és reggel tábortûz volt, ugyanis így
fõztünk, aludtunk a csillagos ég alatt is és szá-
moltuk a hulló csillagokat… 

A Tisza veszélyes. Szükség volt Baywatch-os
vízi mentõkre, ezért a dékánok kiképeztek min-
den szellemi és gyakorlati probléma
megoldására. Végül piros pólót is kaptunk és
parti õrség módjára róttuk a homokfövenyt táv-
csövekkel és deszkákkal.

A negyedik nap megérkezett közénk Tóth
András atya, keszthelyi káplán és segített átcuc-
colni Szelevénybe, ahol megkezdõdött a tábor
második, lelkigyakorlat jellegû fele. András atya
fiatal kora ellenére komoly mondanivalójú, de
humort sem nélkülözõ elõadásokat tartott. Azért
itt sem voltunk híján a szórakozásnak, mint
például: foci, méta, almaevés vízzel teli bogrács-

ból, lisztfújó verseny, tojásdobálás, kanalas lufifo-
ci… 

Az utolsó nap felkerekedtünk és hazautaz-
tunk. Amikor a Nyugati pályaudvarra értünk,
olyan felhõszakadás volt, hogy még a csarnokok-
ban is állt a víz. Terv szerint tûzijátékot kellett
volna néznünk, de az elcsigázott társaság inkább
a Bud Spencer filmet választotta, és közben elfo-
gyasztottuk utolsó tábori vacsoránkat.

Bálint  Jakab

MMiinniissttrráánnssttáábboorr,,  ááttsszzáálllláássssaall

Elsõ alkalommal indultam gyermekeimet
elkísérve a sokak által jól ismert Scola-táborba,
mely idén a gergelyiugornyai plébánia
vendégházában volt. Már sokat hallottam róla.
Természetesen csak jót. De elárulhatom, hogy
minden várakozásomat felülmúlta az a családias
hangulatú barátságos együttlét, amely számos
korosztályt kovácsolt itt össze – hacsak pár napra
is - nagy családdá. Az ötévestõl az ötvenévesig, a
legkisebbtõl a legidõsebbig, mindenki megtalál-
hatta saját társaságát. Új barátságok szövõdtek, a
közös házimunkában pedig mindnyájan
megérezhettük a közösségért vállalt hétköznapi
feladatok súlyát és fontosságát. A „szigorú” tábori
napirend szerint délelõttönként – négy kórusra
osztva a társaságot – tartalmas énekpróbákat tar-
tottunk. A kórusok korosztályonként fecske,
cinke, csalogány és fülemüle névre hallgattak. A
próbák keretében, az óvodásokat leszámítva, a
gyerekek és a felnõttek Kodály Psalmus
Hungaricusának rejtelmeibe mélyedhettek bele.
Ha éppen nem énekeltünk, akkor kirándulni
mentünk János atya vezetésével, aki korábban a
Schola kárpátaljai zarándoklatát vezette.
Felkerestük a Nyírség csodálatos tájait és
egyedülálló egyházi építészeti emlékeit.
Meglátogattuk a tardosi, illetve a csarodai Árpád-
kori templomot, a szatmárcsekei csónakos kop-

jafás temetõben pedig Kölcsey sírjánál
elmélkedtünk és nagyot sétáltunk a Tisza-parton
is. Idén a táborozókat Tünde a közelmúlt szent-
jeirõl – Teréz anya, Apor Vilmos, II. János Pál,
Salkaházi Sára, Brenner János és Mártona Áron -
elnevezett családokba rendezte. A hét folyamán a
rendelkezésre álló szabadidõben a családok izga-
tottan készültek névadójuk életének bemu-
tatására. Ez kiváló pedagógiai módszer arra, hogy
a gyerekek játékosan és élvezettel ismerkedjenek
meg egy-egy szent életútjával. A záró nap délután-
ján pedig a vállalkozó szellemû gyerekek a „Ki mit
tud?”-on mutathatták be különleges
tudományukat. Élvezettel néztük, ahogy a

legkisebbek nagy izgalommal léptek a közönség
elé. A tábori szentmise, a közös imádságok és az
angyalkázás (titokban valami jót tenni azzal, akit
aznapra húztunk) pedig észrevétlenül épültek be
a gyerekek mindennapi lelki életébe. 

Szerintem a Schola-tábor egyedülálló és
kiváló vállalkozás, amely vidám, tartalmas együt-
tlétet teremtve lelki épülésére szolgál kic-
sinyeknek és nagyoknak egyaránt. Mindenkinek
csak ajánlani tudom. Még a szomszédasszony
tyúkjai is „túlélték”, akik csodálatos türelemmel
tûrték, hogy a gyerekek a kerítésen át tollaikat
tépdessék, sõt a Teréz anya életét bemutató
elõadáson és a „Ki mit tud?”-on is „örömmel”
léptek fel. 

Müllerné  Lovas  Krisztina

EEggyy  eellssõõ  ttáábboorroozzóó  ééllmméénnyyeeii……
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Október  13-áán,  szombaton, egésznapos
kirándulást szervezünk

Székesfehérvárra,
a Szent Imre-kiállítás és a város

nevezetességeinek
meglátogatására

Nem csak a hittanosokat,
mindenkit szeretettel hívunk!
Részletek a hirdetésekben és 

a hirdetõtáblán.

Városmisszió
Szeptember  18-áán,  kedden  rózsafüzért
imádkozunk Lisieux-i Szent Teréz erek-
lyéjénél. Találkozás 14 órakor a templo-
munk elõtt, innen József atya vezetésével
megyünk a Szent Imre-templomba, ahol
½ 3-kor filmet vetítenek Kis Szent Teréz

életérõl, majd 15 órától a rózsafüzért
imádkozzuk.

Halottaink

Gyetván Vincéné (81)
Krizsán Zoltánné (88)
Kollár Imre (85)
Kovács Istvánné (86)
Kovács István (88)
Jávor Zoltánné (85)
Bálint Barna (82)
Pajor Jánosné (55)
Dr. Kollár Györgyné (76)
Reichart Gyula Sándor (85)
Drágffy Jolán Klára (62)
Németh László (95)
Csiszár Imre (82)
Németh László Endre (85)
Horváth Lajosné (86)
Kormanik Lajosné (64)
Réb Lászlóné (87)
Dr. Mészáros Imréné (69)
Leib Jánosné (82)

Bágyi Sándorné (91)
Soltész Istvánné (97)
Farkas Tamásné (62)
Buday Béla (77)
Dr. Penderi Gyuláné (79)
Messik Dorottya Anna (85)
Lantos Lajos (67)
Janauschek Ernõ Árpád (80)
Imre Zoltán (51)
Szanyi Markos Károly Gyuláné
(89)
Megyeri Istvánné (76)
Dienes Gézáné (79)
Lukácsovics Lászlóné (81)
Énekes Tibor (67)
Dr. Weszely Zoltán (81)
Jánosi Katalin (87)
Kiss Déness (88)
Mladoniczky Béla (87)
Dr. Benkó Nándorné (83)
Zoltán Ferencné (80)

Bege Vencel (77)
Seffer Dánielné (90)
Dr. Breinich Miklós (83)
Pethõ Gézáné (79)
Sátory Jenõ Jánosné (96)
Gácserné Vladár Gabriella (40)
Dr. Padányi Márius (82)
Vértes O. Auguszta (93)
Németh Ferencné (74)
Börzsei János (86)

Házasságkötések  

Nánássy Zoltán – 
Kadlicskó Beáta Klára

Dóra Péter – 
Bicskei Renáta

Török Zoltán – 
Dr. Lakatos Anikó

Zelcsényi Miklós Gábor – 
Pozsár Noémi

Csejtei István – 
Dr. Nagy Bernadett

Keresztelések

Mészáros Mira Ágnes
Mészáros Gergely Péter
Szemcsó Vanessza Vivien
Erzsébet
Szuromi Máté
Fonyódi János Bendegúz
Bergman Klára Marie
Bergman Martin Alex
Horváth Janka
Gubik Gergely József
Rohály Rebeka Mária
Deák Csenge Kinga
Török Bori
Pásztor Máté
Vígh Zsombor Sebestyén
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A Felsõkrisztina  Katolikus  Kör
õszi programja
október 9-én,

kedden 18, 30 órakor:
Vetítettképes  beszámoló  a  plébánia
híveinek  németországi  Szent  Erzsé-

bet-zzarándoklatáról

„Elefánt a porcelán boltban” - szokták
mondani arról, aki nem tud a hely szelle-
mének megfelelõen, azaz illendõen visel-
kedni. Sajnos azt kell mondani, hogy a
templomban is elõfordulnak ilyen esetek,
amikor az embernek a fenti mondás jut az
eszébe. Senkit nem akarok ezzel megbánta-
ni. Inkább azt szeretném, ha olykor felten-
nénk magunknak a kérdést: Méltó-e a visel-
kedésem a hely szentségéhez és az éppen
zajló szertartáshoz? Hogy mire gondolok,
amikor az „Illetlenség ilyent tenni!” ítélet
fogalmazódik meg bennem? Leírok néhány
példát. 

Elkésni a szentmisérõl mindenképpen
illetlenség. Méltatlan az Úr Jézushoz, aki
meghív bennünket asztalához. Illetlenség a
pontosan érkezõ testvérekkel szemben,
akiknek a figyelmét, áhítatát zavarja a késõn
jövõk járkálása, hangos ajtócsapkodása. Il-
letlenség a késõn jövõ részérõl, ha végiggya-
logol a padsorok között vagy mellett, hogy
elõl keressen magának helyet. Illetlenség a
késés a szentmisérõl, de itt még többrõl is
van szó, mint egyszerûen illendõségrõl. 

A szentmisére azért fontos nem is csak
pontosan érkezni, hanem inkább néhány

perccel korábban, hogy lelkileg ráhangolód-
junk a szentmisén való méltó és figyelmes
részvételre. Ebben a pár percben át lehet
gondolni, hogy milyen napok vannak elõt-
tünk, mihez kellene Isten kegyelmét külö-
nös bizalommal is kérnünk, kikért kellene
imádkozni, stb. Olykor indokolt lehet a
mozgás a szentmise alatt is, ha például va-
laki a szentgyónását akarja elvégezni. De il-
letlenség a szentmise legszentebb, legmeg-
rendítõbb eseménye, az átváltoztatás alatt
járkálni, netán éppen újságot vásárolni. A
gyóntatószékbe sem kell belépni az átváltoz-
tatás alatt. Illik megvárni az úrfelmutatás
utáni rövid fohász elmondását: „Halálodat
hirdetjük, Urunk...”, és ezután lépni be a
gyóntatószékbe. 

Sajnos a szentmise végén is követünk el
illetlenségeket. Nem illik, például, a szent-
mise áldása elõtt kimenni a templomból,
mert az áldással és elbocsátással ér véget a
szentmise. Illik megvárni, amíg a pap ki-
megy a ministránsokkal az oltártól. 

Lambert  Zoltán
városmajori plébános

TTuuddnnii  iilllliikk,,  mmii  iilllliikk  –– aa  tteemmpplloommbbaann  iiss
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A  plébánia  hívei  június  22-227  között  ne-
gyedik  alkalommal  vettek  részt  zarándoklaton
László  atya  vezetésével.  Németföldön,  Erzsébet
és  Gizella  nyomdokain  jártunk,  Mária  kegyhe-
lyeket  látogattunk  meg  és  felkerestük  XVI.  Be-
nedek  pápa  szülõházát  is.

Szent Erzsébetre a Bánk bánból ismert II.
András magyar király és Meráni Gertrúd lányá-
ra különösen Thüringiában emlékeznek. Pla-
kátok és kiadványok hívják fel a figyelmet az
ünnepi év eseményeire. Rövid élete ellenére
példája és hatása élõ és eleven.

Utunk elsõ állomása a három folyó (Duna,
Inn, Ilz) összefolyásánál épült Passau volt, ahol
elõször a Mariahilf kolostortemplomot néztük
meg. Misénk Szent István király felesége, Bol-
dog Gizella sírja mellett volt, az Angolkisasz-
szonyok templomában.

Regensburgban, ahol 1400 mûemlék és
300 templom található, a gótikus építészet re-
mekét, a dómot néztük meg: Gábriel, Szûz
Mária, Szent György és Szent Márton szobrát, a
gonosz lelkeket távol tartó ördög és öreganya
kõalakját, az ezüst, barokk oltárt és a kettõs ke-
rengõt, melynek nyolcas alakja a végtelent
szimbolizálja. Misénk is itt, a dómban volt. Vé-
gigsétáltunk a középkori 16 lyukú hídon, s in-
nen gyönyörködtünk a polgárházak, a só-vám-
házak, a városháza és a dóm egyszerre elénk
táruló panorámájában. 

Regensburgban városünnep volt, színpad-
okkal, sátrakkal, árusokkal és rengeteg em-
berrel mindenhol. Kis ízelítõt kaptunk abból,
hogyan ünnepelnek.

Eisenach már valóban Szent Erzsébet vá-
rosa. Kisgyermekként került a thüringiai õrgróf
udvarába a legidõsebb fiú mátkájaként. Jegye-
se halála után itt lett korban hozzá közelebb ál-
ló Lajos felesége, boldog anya, majd özvegy. Ez
az a város, ahol a Frauenplan-templomban
még gyermekként levetette koronáját és éksze-
rek nélkül vett részt a szentmisén. Itt volt az es-
küvõje a piactéren álló Szent György-templom-
ban, itt állt a ferencesek kolostora, ahol Te
Deumot énekeltek vele a rendtagok. Emlék-
tábla hirdeti a helyet, ahol 1226-ban Erzsébet
kórháza volt. A hercegi rezidencián rendezett
dalnokversenyen jósolta meg Clinsor, a varázs-
ló, a „csillag” születését. Annak a csillagnak,
aki éhínség és járvány idején gabonát osztott,
kenyeret süttetett, 900 embert táplált naponta,

szolgáival szõtt-font, kórházat létesített, ahol
maga is ápolta a betegeket.

Wartburg vára a román világi építészet re-
meke. Szent Erzsébet szobáját XIX. századi
mozaikok díszítik, a freskók életének fontos
mozzanatait örökítik meg. A lovagterem meny-
nyezetének mostani kialakítása Liszt Ferenc ja-
vaslatai szerint történt. 

Az út csúcspontja a vár alatti Elisabeth
Planon, a szabadtéri misézõhelyen megtartott
szentmise volt. A borús idõk után a mise végé-
re a nap éppen az oltárra sütött, a madarak se-
gítették az éneklõ résztvevõket, a magas, lom-
bos fák a legszebb gótikus környezetet vará-
zsolták körénk. 

Erzsébet Eisenachból Marburgba került, s
mi is követtük ebbe a városba, ahol négy éven
át élt. A mezõn álló kápolnája és kórháza he-
lyén ma a halála után négy évvel emelt Szent
Erzsébet-templom tör a magasba. Elmentünk
a kúthoz is, ahonnan naponta a vizet hordta,
felmentünk azon a meredek úton, amelyen a
templomba járt.

Erzsébetet 1236-ban avatták szentté. II.
Frigyes császár mezítláb, vezeklõ ruhában vitte
a vállán a koporsóját. A marburgi Erzsébet-
templomot 1283-ban szentelték fel, ez volt Né-
metországban az elsõ gótikus templom. A né-
met lovagrend gondozta, s a hesseni õrgrófok
temetkezési helyéül is szolgált.

Erzsébet üres szarkofágját ma egy balda-
chinos kápolnában õrzik, lánya, Zsófia által
készíttetett ereklyetartót a sekrestyében óvják.
A színes üvegablakok és a középkori szárnya-
soltárok mély nyomot hagynak az idelátogató-
ban. A gót-reneszánsz városházán is Erzsébet
dombormû látható. Egy román kapuív – az
1200-as évekbõl – a  Szent Kilián-templomon
arra emlékeztet, hogy a szent ezen a kapun át
járhatott 800 évvel ezelõtt.

Misénk a Szent Péter és Pál templom al-
templomában volt, ahol Erzsébet ereklyét õriz-
nek.

Kölnben az ókeresztény templom helyén
épült, a világörökség részét képezõ dómot jár-
tuk be, elbûvölve a 979-bõl származó feszület,
a szárnyasoltárok, üvegablakok, a palástos Ma-
donna, a Háromkirályok drágakõ berakásos
ereklyetartója csodálatos együttesétõl. A Kölni-
víz Múzeumban is jártunk. A helyi sör, a
„Kölsch” megkóstolása sem maradt el, mely-
nek egysége a 2 decis, vékony, magas pohár.

Aachenben misénk a dóm Nagy Lajos ki-
rály által alapított magyar kápolnájában volt. A
templom galériáján Nagy Károly koronázási
trónja áll, a dóm külsõ oldalán Varga Imre
Szent István szobra fogad. 

Az adelsriedi autóskápolna érintésével
Augsburgba érkeztünk. Csodálatos a dóm ro-
mán stílusú altemplomában az idõsebb
Holbein négy táblaképe. Bizony, a Fuggerek
pénzébõl jutott a templomok gazdagítására is.

A magyar történelembõl jól ismert Lech
mezeje mellett elhaladva érkeztünk
Altöttingbe, a híres fekete Mária kegyhelyre.
Megható volt látni a falakat mindenütt befedõ
hálaadó táblákat, képeket. Meglátogattuk Kon-
rád barát kútját és sírját, aki a szentséget a za-
rándokok türelmes fogadásával, ellátásával ér-
te el.

Meglepetésként utolsó állomásunk Marktl
am Innben, XVI. Benedek pápa szülõháza volt.
Az egyszerûen berendezett ház rengeteg látoga-
tót vonz, s mindenki érezheti a helybeliek
büszke öntudatát.

Köszönet a Makrovilág iroda jó szervezésé-
nek, idegenvezetõnknek és László atyának,
akik mindent megtettek, hogy utunk lelki él-
ményekben gazdag legyen.

Borsos  Zsuzsanna  

SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  nnyyoommáábbaann  zzaarráánnddookkoollttuunnkk
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Magyarország elsõ független felelõs kor-
mányának feje, gróf Batthyány Lajos (1807-
1849) születésének 200 évfordulójára is
emlékezünk ebben az esztendõben.

A család eredete a 12. századig nyúlik 
vissza, de látványos felemelkedése a kora
újkorban kezdõdött. Az 1765-ben elhunyt,
szintén Lajos keresztnevû Batthyány volt az
utolsó nemzeti nádor. Testvére, Károly II. Jó-
zsef nevelõjeként hercegi rangot szerzett a
családnak, míg öccse, Batthyány József bí-
boros érsek elsõsorban a magyarországi
egyház érdekeinek harcos védelmezõje volt
az uralkodóházzal szemben a 18. század
második felében. 

A késõbbi miniszterelnöknek nem volt
egyszerû gyermekkora: édesapját korán el-
vesztette, édesanyjával pedig a tekintélyes
örökség miatt nagyon megromlott a viszo-
nya. A hirtelen természetérõl, kártyaszerete-
térõl elhíresült ifjú a hadseregben az alhad-
nagyi rangig vitte, de 1831-ben leszerelt. A
hatalmas Vas megyei birtokokkal rendelke-

zõ fiatalember bejárta Európát, folyékonyan
beszélt több európai nyelven, magyarul
azonban csak érett férfikorában, igen lassan
tanult meg. 1833-ban feleségül vette az ak-
kor még csak 19 esztendõs Zichy Antóniát.
Öt gyermekük született, de csak három érte
meg a felnõttkort. Felesége egész életében
egyik legfontosabb támasza volt Batthyá-
nynak, céltudatos, erõs nõnek látták a kor-
társak is. 1849 októberében Batthyányné
csempészte be börtönben ülõ férjéhez azt a
tõrt, amivel a miniszterelnök olyan sebet ej-
tett saját nyakán, hogy a kötél általi halált
végül golyóra változtatták. Zichy Antónia fér-
je kivégzését követõen Franciaországba me-
nekült, s szalonja az emigráns magyar el-
lenállás egyik központja lett.

A birtokai korszerûsítésével is odaadóan
foglalkozó Batthyány az 1839-40-es ország-
gyûlésen tûnt fel, eleinte inkább gróf Szé-
chenyi István híveként. Kiállt a szólássza-
badság mellett, alapító tagja és rövid ideig
igazgatója volt az Iparegyesületnek. Ekkor,
az 1840-es évek elején került kapcsolatba
Kossuth Lajossal. Batthyány, akinek szemé-
lye a mérsékelt és a radikálisabb reforme-
rek közötti „híd” is volt egyben, éppen csak
40 éves elmúlt, amikor a liberális erõket tö-
mörítõ Ellenzéki Kör központi alakjává vált.
Éppen ezért a bécsi, majd a pesti forrada-
lom kitörését követõen nem volt kérdéses,
hogy a független felelõs magyar kabinetet
Batthyánynak kell irányítania, amelyben
szerencsés módon azonban jelen voltak a
konzervatív reformer (Széchenyi) és a cent-
ralista (Eötvös) erõk is. Aligha szükséges
hosszasan taglalni, hogy a hivatalosan 1848.
március 18-tól októberig mûködõ kor-
mánynak mi mindent köszönhet Magyaror-

szág a jobbágyfelszabadítástól a szólás- és
vallásszabadságon át a nemzetõrségig. Az
augusztusi horvát támadások során megin-
gott helyzetû kabinetbõl Batthyány elõször
ügyvezetõ miniszterelnökké lépett elõ, majd
véglegesen benyújtotta lemondását. A 1848
õszén kibontakozó szabadságharc és Pest
kiürítése már zajlott, amikor a volt minisz-
terelnök megpróbált tárgyalni Windisch-
Grätz császári fõvezérrel, de 1849. január 8-
án a pesti Károlyi-palota épületében letar-
tóztatták (az eseményt ma is emléktábla
hirdeti az épület falán). 1849 õszén egy sza-
bálytalanul lefolytatott, koncepciós pernek
tekinthetõ eljárás keretében katonai bíróság
ítélte halálra, amelyet október 6-án az azóta
lebontott pesti Újépület udvarán hajtottak
végre. Magyarország elsõ miniszterelnöke
sokáig a pesti ferences templom kriptájá-
ban nyugodott, sírlapjának belsõ oldalán
nevének kezdõbetûivel. Újratemetésére
1870-ben a legnagyobb csendben kerülhe-
tett sor.

Az idei évben Magyarországon és külföl-
dön konferenciák, kiadványok sora méltatja
a mártír miniszterelnök jelentõségét. Re-
mélhetõleg sikerül felújítani és látogatható-
vá tenni a belvárosi ferences kriptát, s ha-
marosan felállítják Batthyány egész alakos
szobrát is az emlékév csúcspontjaként.

Amikor 1849 elején a megfontolt Deák
Ferenc is a menekülésre biztatta Batthyá-
nyt, õ így válaszolt: „Egy pár év miatt nem
leszek szökevény.” Alakja Széchenyi, Kos-
suth és Deák mellett kissé megfakult az
idõk során, emlékét õrizni azonban minden
magyar ember kötelessége.

Jakab  Péter      

AA  vvéérrttaannúú  mmiinniisszztteerreellnnöökk
––  220000  éévvee  sszzüülleetteetttt  ggrróóff  BBaatttthhyyáánnyy  LLaajjooss  ––  

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a
szállásfelajánlások gyûjtése a városmisszió-
ra lezárult. Hálásak vagyunk mindazoknak,
akik nagylelkûen vállalkoztak arra, hogy be-
fogadják a kongresszusra érkezõket. Tekin-
tettel arra, hogy a résztvevõk jelentkezése
még folyik, végleges létszámot mondani
nem tudunk. 

Kérjük türelmüket és egyben megérté-
süket is, ha esetleg nem érkezik minden
családhoz vendég. Errõl a felajánló családo-
kat szeptember 9-én, vasárnap a szentmi-
sék után vagy ezt követõen személyesen ér-
tesíteni fogjuk. 

Tóth  Zoltán

MMiisssszziióóss  sszzáálllláássaaddóókk  ffiiggyyeellmméébbee Az  Ökumenikus  Bizottság  évi  néhány  al-
kalommal  „ökumenikus  hittanórák”

szervezésével  igyekszik  közelebb  hozni
egymáshoz  a  testvéregyházak  fiatalságát.  
Terveink  szerint  az  elsõ  találkozóra  idén

õsszel  kerülne  sor.  
A  részletekrõl  a  hirdetõtáblán  és  a  plé-

bániai  hirdetésekben  fogjuk  tájékoztatni
az  érdeklõdõket.
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A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente ötször: Adventre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

X. évfolyam, 4. szám 2007. Veni Sancte. Lapunk megjelenését a XII. kerületi önkormányzat támogatja.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Jakab Péter, Lukách Krisztina, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós
Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.

Van egy kicsi falu a Sajó és a Hernád találko-
zásánál. Olyan „jelentéktelen”, hogy né-
mely térképen nem is jelzik. Körömnek hív-
ják. Ebben a körömnyi falucskában van egy
csodaszép épület, egy bumfordian vaskos és
mégis könnyed finomságú barokk csoda.
1747-ben épült, eredetileg a pálosok ven-
dégfogadója volt. Ebben a házban töltöttem
a nyáron egy hetet Orient Enikõ textilmû-
vész barátnõmmel Kuklay Antal atya ven-
dégeként. Ugyanis ez a ház nem csendes
mûemlék, hanem tele van lüktetéssel és
élettel. Mindez köszönhetõ Tóni atyának,
akit az egy hét alatt egyszer sem láttam tét-
lenül. Nyüzsög, szervez, segít, mozgósít.
Templomot és emlékparkot épít, magyar és
belga segítõket fogad, telefonál és ajtót nyit
mindenkinek, aki becsenget a házba. Eb-
ben fáradhatatlan segítõje Mária, aki „civil-
ben” filozófus. 
A falucska lakóinak jelentõs része cigány. A
skála persze széles: törekvõek és szorgal-
masak, no meg ennek az ellenkezõje is
megtalálható köztük. Ami közös mindegyik
családban, hogy bõséges a gyermekáldás.
Õk sem egyformák persze. Vannak tiszták és
vizet ritkán látók, hangosak és csendesek,
szelídek és vadócok.
Tóni atya szervezésében évek óta szokás,
hogy ezeknek a gyerekeknek nyaranta fog-
lalkozásokat tartanak a templom melletti
Ottó-közösségi házban önként jelentkezõ
pedagógusok, mûvészek, orvosok, gyerek-
szeretõ emberek. Ebbe csöppentem bele
egy hétre, és mondhatom, olyan élmény
volt, hogy nem cserélném el egy luxus well-
ness-hétvégével sem.
Naponta 20-30 gyerek jött el öttõl tizenöt
éves korig. Enikõ – Szent Erzsébet év lévén
– boszorkányos ügyességgel készített velük
házat, templomot, rózsakoszorút papírhaj-
togatással. Én voltam a meseanyó, ahogy õk
neveztek. Rengeteget meséltünk, versel-
tünk, rajzoltunk és beszélgettünk. Elsõ nap
megtanítottam õket a három varázsszóra,

amit mindenki ismer, de csak akkor van
bûvös ereje, ha valaki tudja a titkot: kérem,
köszönöm, bocsánat. Nagy sikere volt,
használták is egész héten. Rögtön megtaní-
tották az újaknak, és csodák csodája, a leg-
többször hatott is.
Epilógus: Augusztus 25-én részt vehettem
Mátramindszenten egy barakk-kápolna
szentelésén. Mondanom sem kell, ebben is

Tóni atya volt a fõszervezõ. A Recsken, Hor-
tobágyon, Gulágon, Márianosztrán,
Kistarcsán és még számtalan helyen szenve-
dõk emlékére épült. Sokan voltunk. Ott ta-
lálkoztam a többiekkel, akiket Körömben
ismertem meg. Õk mondták lelkesen, hogy
a falubeli gyerekek azóta is használják  a
„varázsszavakat”. Kikelt az elvetett mag. 

Pongrácz  Judit

KKéérreemm,,  kköösszzöönnöömm,,  bbooccssáánnaatt

PPlléébbáánniiaaii  hhiittttaannóórráákk  rreennddjjee  aa  22000077//22000088-aass  ttaannéévvbbeenn

Óvodások Péntek  17  óra Kertész  Annamária
1.  osztály Kedd  16,30  óra Wagner  Ilona
2.  osztály Hétfõ  17  óra Lukách  Krisztina
3.  osztály Kedd17,30  óra Wagner  Ilona
4.  osztály Hétfõ  18  óra Lukách  Krisztina
5-66.  osztály Szerda  18,30  óra József  atya
7-88.  osztály Kedd  18,30  ó  I. em. terem József  atya
Középiskolások Hétfõ  18,30  ó I. em. terem József  atya
Egyetemisták,  ifjúsági Hétfõ  20  óra József  atya
Keresztény  tanítás/  Kéthetenként  kedd  18,30  Márton  atya

Bérmálási  elõkészítõ

A hittanórák a szeptember 24-i héten kezdõdnek.
Az iskolai hittanórák idõpontja és terembeosztása az egyes iskolák hirdetõtábláján olvasható.
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