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

Krónika
Az ötvenes években Szörényi Andor professzor,

a hatvanas évek elejétõl pedig egészen tavaly nyárig
Gál Ferenc professzor lakott a plébánián, és mis-

ézett, gyóntatott nálunk. Jelenleg is
rendszeresen besegít a nunciatúrán
dolgozó Szabó Tamás gyõri egy-

házmegyés atya és a pécsi egyházmegyés Goják
János professzor. Február elejétõl újabb kisegítõvel
gazdagodtunk.

Veres András atya mondja a vasárnap reggel
½8-as miséket, aki teológiai tanulmányait Egerben
kezdte, a budapesti Hittudományi Akadémián
folytatta, és Rómában fejezte be. 1986-ban szen-

telték pappá. Hazatérte után két éven át
Mezõkövesden volt segédlelkész, 1990-tõl az egri

hittudományi fõiskolán tanított.  1991-tõl a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán oktatott,
1992-tõl az erkölcsteológia tanszék docense volt.
1996. augusztus 1-én visszatért Rómába. A Pápai
Magyar Intézet rektoraként a különbözõ pápai egyete-
meken tudományos fokozat megszerzéséért tovább-
tanuló magyar egyházmegyés papok elöljárója lett.
Tavaly nyáron nevezte ki  Seregély István érsek, a
püspöki kar elnöke a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkárává. Azóta Budapesten él, és
mostantól vasárnaponként nálunk teljesít szolgálatot. 

Köszöntjük õt, és reméljük, hogy kapcsolata a Felsõ-
Krisztinavárosi Egyházközséggel gyümölcsözõ lesz.

Szerdahelyi Csongor

Köszöntjük Veres András atyát
Három napja, kezdetét vette a nagyböjt. A ham-

vazószerdát megelõzõ idõszak, a farsang azonban
még a vidámság, a bálozás jegyében telt. Fiataljaink
sorra járták a szalagavató bálokat
és egyéb mulatságokat. Plébániánk
közössége a Jókai Klubban rendez-
te meg az idei bált február 6-án. (cikk a 3. oldalon)

A „nagy bál” mellett egyházközségünk kisebb
közösségei is ünnepelték a farsangot. Február 16-
án, húshagyó kedden az Apor Vilmos Idõsek Klub-
ja jó hangulatú farsangi délutánt rendezett, ame-
lyen a házigazda és a játékvezetõ szerepét sekres-
tyésünk, Rajkai János vállalta. A ministráns kollégi-
umok közül is többen tartottak jelmezbált.

A Budahegyvidéki Ökumenikus Imahét az
idén január 17. és 24. között volt. Ebbõl az alkalomból
templomunkban Erdei László református lelkész úr hir-
detett igét. Örvendetes módon most is sokan vettek
részt keresztények egységéért tartott imádságos össze-
jövetelen nálunk és más templomokban is.

Megtartotta elsõ idei ülését az egyházközség kép-
viselõtestülete. A megvitatott kérdések között szere-
pelt többek között az is, hogy a tavasszal lejár a jelen-
legi testület mandátuma. A következõ idõben a jelen-
legi tagoknak nyilatkozniuk kell, hogy ismét jelöltetik-e
magukat, illetve kiket ajánlanak az egyházközség tagjai
közül a következõ testületbe. 

folytatás a 2. oldalon

címlapkép: Corpus, Kovács Margit alkotása
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Otthonom:
Igyekszem-e mindig szebbé,

barátságosabbá, kedvesebbé tenni
otthonomat?

Szívesen hozzák-e férjem és
gyermekeim barátaikat lakásunkba?

Jól gazdálkodom-e a család
pénzével?

Igyekszem-e akkor is ízletesen
fõzni és szépen tálalni, amikor nem
várok vendégeket?

Imádkozom-e étkezés elõtt és
után?

Olyan-e a társalgás szelleme az
asztalnál, hogy a gyerekek nyugod-
tan meghallgathatják és részt vehet-
nek benne?

Külsõm:
Ügyelek-e arra, hogy külsõm

mindig gondozott benyomást kelt-
sen?

Nem viszem-e túlzásba a
szépítõszerek használatát?

Koromhoz illõen öltözködöm-e?
Nem lépem-e át öltözködésem-

mel a jó ízlés határát?
Értelmem:

Igyekszem magam tovább
képezni - értelmileg is?

Olvasok-e jó könyveket, mert
arra jut idõ, amit szeretünk!

Érdekel-e más is, mint a pletyka?
Lelkem:
Imádkozom-e családomért?
A felebaráti szeretet megnyi-

latkozik-e gondolataimban,
szavaimban, cselekedeteimben?

- családom, rokonaim iránt?
- barátaim, szomszédaim iránt?
- ellenségeim iránt?
Nagylelkû vagyok-e a

szegényekkel, öregekkel, elhagyot-
takkal?

Tudok-e titkot tartani?
Férjem:
Szeretem-e férjemet, úgy mint

régen?
Igyekszem-e neki még most is

tetszeni és ébren tartani benne az
irántam való vonzódást?

Érdekel-e férjem munkája?
Elnézem-e hibáit és

gyengeségeit vagy állandóan fel-
hánytorgatom azokat? Beszélek-e

hibáiról mások elõtt?
Megbízom-e benne, nem

vagyok féltékeny?
Visszautasítom-e komoly ok

nélkül a házaséletünkre vonatkozó
jogos kívánságát? Csak vonakodva,
érzelem nélkül engedek neki?

Gyermekeim:
Átérzem-e az anyaság szépségét

és magasztosságát Isten tervében?
Nem igyekszem-e kerülni az

anyaságot? Ha igen, miért?
Mennyi gyermeket tudok elvál-

lalni, felnevelni? Csak egyet, vagy
talán egyet sem?

Különös gondot fordítok-e gyer-
mekeim vallásos nevelésére - kis
korától kezdve - felnõtt koráig?

Ügyelek arra, hogy gyermekeim
mit olvasnak, mit néznek meg a TV-
ben, moziban? Kik a barátaik?

Igyekszem megnyerni gyer-
mekeim bizalmát?

Õszintén felelek nekik kérdé-
seikre?

Tudom-e, hogy a legjobb
nevelõ-eszköz a saját jó példám?

Feleség és édesanya lelki tükre

„Törékeny kincs - boldog há-
zasság” címmel hat alkalomból álló
foglalkozássorozat indult plébáni-
ánkon Somogyiné Petik Krisztina
pszichológus vezetésével. A kurzus
célja, hogy feltárja a házasság jel-
legzetes nehézségeit, megerõsítse a
házastársakat, megújítsa kapcsola-
tukat. Az elsõ két foglakozáson már
túl van az a 10 házaspár, aki jelent-

kezett a felhívásra. A jó hangulatú
õszinte beszélgetések sejtetni enge-
dik a kurzus sikerét.

„Megtudja a világ, hogy szere-
tem az Atyát” (Jn. 14, 31) Ez volt az
egyik alapgondolata annak az el-
mélkedésnek, amelyet Hollai Antal
atya vezetett február 13-án a Bu-
dai, Ciszterci Szent Imre Plébánia-
templomban. 

„A szíveteket szaggassátok meg,
és ne a ruhátokat” Hamvazószerdá-

val ismét ránk köszöntött a szent
negyven nap, „amely arra hivatott,
hogy testünket-lelkünket az élõ Is-
ten szolgálatába fogja, az õ akaratá-
nak megismerésére és teljesítésére
hangolja” írja Barsi Balázs atya. En-
nek szellemében szervezi lelkigya-
korlatát a képviselõtestület, s erre
buzdítunk mindenkit a nagyböjt
bûnbánati idején.

Béres György

Krónika (folytatás az 1. oldalról)

A jó bûnbánat feltétele a jó lelkiismeretvizsgálat. Ehhez ajánl lelki tükröt feleségek és férjek számára Márton
atya. Add Urunk, hogy felismerjük hibáinkat és bûneinket megbánva, szentgyónásunkat jól elvégezzük.

Nagyböjt a bûnbánat ideje
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Otthonom:
Törõdöm-e otthonommal?
Megmutatom-e iránta való

szeretetemet azáltal, hogy szívesen
töltöm otthon a szabadidõmet?

Hogyan viselkedem, ha késik az
ebéd, vagy a vacsora?

Hogyan járulok hozzá a családi
étkezések hangulatához? -
mogorván hallgatok - újságot olva-
sok - zsörtölõdöm - panaszkodom
az életre - vagy - vidámság, társal-
gás, - érdeklõdés mindenki után -
feleségem fõztjének dicsérete - 

Minek tartanak engem a család-
ban? - basának - papucshõsnek -
Édesapának?

Hivatásbeli munkám:
Szeretem-e és lelkiismeretesen,

végzem-e munkámat?
Úgy viselkedem-e munkahelye-

men, mint jó katolikushoz illik?
Szavaimmal, tetteimmel hogy

teszek tanúságot hitemrõl?
Úgy viselkedem-e a nõk iránt a

munkahelyemen, mint én kíván-
nám, hogy mások feleségemmel,
lányommal bánjanak hasonló

helyzetben?
Külsõm:
Igyekszem-e úgy öltözködni,

hogy feleségem szívesen menjen ki
velem az utcára?

Lelkem:
Ismerem-e vallásom tanítását?

Fejlesztem-e hitbelit tudásomat?
Alkalomadtán megvédem-e
hitemet? Vagy támadás esetén
behúzom nyakamat?

Mit csinálok a szentmise alatt? -
imádkozom, énekelek vagy az órá-
mat nézegetem?

Családom:
Szeretem-e feleségemet úgy,

mint régen?
Kimutatom-e iránta való

szeretetemet szóval és tettel, úgy
mint házasságunk elõtt?

Megemlékezem-e házassági
évfordulónkról?

Eltitkolok-e elõtte olyan dolgo-
kat, amelyek ismeretéhez joga van?

Nem döntök-e családi kérdések-
ben nélküle?

Parancsolgatok neki? Cselédnek
kezelem?

Elmondom-e másoknak hibáit?
Segítem-e, hogy lelkiismerete

szerint komoly, katolikus módon
tudjon élni?

Szeretetem megnyilvánul-e
házaséletünkben is? Vagy csak a
magam örömét keresem? 

Átérzem-e az édesapai hivatást?
Gyermekeimnek jó példát adok

az önzetlenségre, becsületességre,
kötelességteljesítésre?

Következetes vagyok-e a
nevelésben?

Törõdöm-e azzal, hogy gyer-
mekeim: - mit olvasnak? - milyen
filmet néznek? - kik a barátaik?
mikor jönnek haza?

Gondoskodom-e arról, hogy
kellõ hitoktatásban részesüljenek?

Kész vagyok-e gyermekeim
kérdéseire õszintén válaszolni?

Megegyezünk-e feleségemmel a
nevelés kérdéseiben?

Imádkozom-e gyermekeimért?
Elvállaltam a születendõ gyer-

mekeket?
1-2 gyermeknél nem tudnék-e

többet felnevelni?

Férj és édesapa lelki tükre

Egyházközségünknek emlékeze-
tes évfordulója lesz 2000-ben. 60
éve annak, hogy az addig a kriszti-
navárosi plébániához tartozó lel-
készség önálló plébániává lett.

1984-ben a templom felszente-
lésének 50. évfordulójáról helytör-
téneti kiállítással emlékeztünk meg.
Most is szeretnénk ezt tenni. Kér-
jük, hogy akinek birtokában van ré-
gi fénykép vagy egyéb emléktárgy -
a közelebbi és távolabbi múltból
egyaránt- bocsássa rendelkezé-

sünkre.
Kérjük, hogy a fényképeken le-

hetõleg tüntessék fel az idõpontot
és a rajta látható személyek nevét,
valamint azt, hogy a képet, illetve
egyéb tárgyat kölcsönbe, vagy a

gyûjtemény részére örökbe adják-
e. Leírt visszaemlékezéseiket is szí-
vesen fogadjuk, hiszen az elmúlt
hatvan év története csak nagyon hi-
ányosan van dokumentálva.

Lukách Krisztina

60 évesek leszünk...

A plébániaépület megáldása (1939.)
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Közel fél évszázada él plébáni-
ánk területén Thorday Lajos bácsi,
aki az egyházközségi képviselõtes-
tület tagja. Életútjáról, az itt eltöltött
ötven év tapasztalatairól kérdez-
tünk. 

A vallásos nevelés már gyermek-
korában kötõdést jelentett a hithez,
az Egyházhoz. Forman Ernõ atya,
aki a Regnum Marianum közösség
tagja hittantanárként egész életre
meghatározó élményt nyújtott szá-

mára. A háború idejére esett az
érettségi és az egyetemi felvételi. A
tanulmányok után a Ganz Vagon és
Gépgyárban helyezkedett el, mint
gépészmérnök. 1950-ben kötött
házassága óta egyházközségünk
tagja. Mindhárom gyermekét itt ke-
resztelték. A tiltott idõkben a mi-
nistránsélet megszervezésében vett
részt; a gyakori kirándulások alkal-
mával segítette a csoportokat. Ké-
sõbb egyházközségi képviselõtestü-
leti tagként szolgálta a plébániát,
majd dr. Nagy Imre plébános úr ké-
résére elvállalta a testület elnöki
tisztét. Ezt a pozíciót a képviselõtes-
tület és a plébános úr közötti nézet-
eltérések kiegyenlítésére, a különb-
ségek kiegyensúlyozására használta
fel. A politikai változások után felál-
ló képviselõtestület összetételében
jelentõsen megváltozott, sok fiatalt
választottak tagnak, új elnöke lett a
testületnek, akit tapasztalataival, ta-

nácsaival segített az elsõ idõkben. 
„Templomunkban a jelen és a

jövõ komoly feladatokat állít elénk.
Személyesebbé kell tenni a kapcso-
latokat, hogy megnyíljanak az em-
berek. Az ifjúság nevelése és okta-
tása mellett legalább annyira fontos
a szülõk nevelésére is, akiket gyer-
mekeik révén lehet a templomba
elhozni, az Egyházhoz kötni. 

Közösségben megélt lelkiségre
van szükség, amihez a Hully-Gully
esetleges megvásárlása nagy segít-
ség lehet, teret biztosítva új kezde-
ményezéseknek, kötetlen közösségi
együttléteknek.” - véli Lajos bácsi.

Köszönjük Lajos bácsi eddigi ál-
dozatkész munkáját és kívánjuk,
hogy tapasztalataival minél tovább
lehessen plébániánk segítségére.

Müller Ferenc

Idén is megrendeztük plébáni-
ánk farsangi mulatságát, ahol kö-
tetül lehettünk együtt, idõsebbek és
fiatalok egyaránt. Sokan vettek részt
közülünk a szomszéd plébániák
(Városmajor, Farkasrét) báljain is.
Kár, hogy keveseket láttam viszont
az itteni ismerõsök közül saját ösz-
szejövetelünkön. Igaz, a kissé szû-
kösebb hely nem ezt a benyomást
keltette, pedig sokakat hiányoltunk
errõl az eseményrõl. Örömmel ta-
pasztaltuk viszont, hogy az ifjúsá-
gon kívül a kisgyermekes szülõk, a
középkorúak, és az idõsebbek is
egyre többen érezték úgy, ott a he-
lyük a táncolók között. 

Táncbemutatók terén idén gaz-
dagabb kínálatot tudott mindkét
szomszédunk felmutatni. Jó volna,
ha jövõre nálunk is akadnának

olyan fiatalok, akik saját produkció-
jukkal kívánják emelni a farsangi
bál fényét. Az elmúlt években több
ilyen példa is akadt. Reméljük, az
idei kisebb buzgalom ellenére
jövõre többen kapnak kedvet a
szerepléshez. Azok, akik jelmezt öl-
töttek, mind jutalmat kaptak, és
persze az ötletesebbek hatalmas
tapsot is. Ez nekik valószínûleg min-
dennél többet ér.

Joggal mondhatom, az est fény-
pontja az éjféli limbóverseny volt,
melynek két gyõztese Radics Lola
és Szerdahelyi Miki volt. A lufis
táncversenyt Börzsönyi István és
Bakos Kinga nyerte, ez a pár bírta
legtovább ép lufival a keringõt.

A bál óta már többen mondták,

hogy jól érezték magukat. Ezek a
visszajelzések nagyon jól esnek a
bál szervezõinek, Hartmann Eriká-
nak és jómagamnak.

Mi is láttuk-látjuk, volt néhány
hiányosság. Azokat, akiknek ezzel
kapcsolatos észrevételük, javasla-
tuk, segítõ tanácsuk van, szívesen
látjuk és várjuk a jövõ évi szervezõk
közé, mivel a sok hiányosság éppen
abból adódott, hogy igen kevesen
vették maguknak a fáradtságot,
hogy aktív szerepet vállaljanak a bál
elõkészítésében. Egyúttal hadd kö-
szönjem meg a segítséget mind-
azoknak, akik munkájukkal hozzá-
járultak az idei farsang lebonyolítá-
sához.

Takács Gábor

Bál ’99

ARCKÉPCSARNOK



51999. NAGYBÖJT

Csoportunk 16 fõt számlál. Kor-
összetétele: öt munkatárs 80 év fe-
letti, az „aktív”, tehát nem nyugdí-
jas korosztályt három fõ képviseli.

Munkánk során igyekszünk a
Plébánián jelentkezõ vagy bejelen-
tett rászorulóknak segítséget nyújta-
ni, valamint a segítséget kérõk és
segítõ intézmények egymásra-talá-
lását koordinálni. Ehhez állandó
kapcsolattartás és dialógus szüksé-
ges az egyházi és világi segítõ szer-
vezetekkel.

Csoportunk szervezetileg az É-
Budai Karitász régióhoz tartozik,
melynek eligazító gyûlésein havon-
ta részt veszünk. A XII. ker. Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti Irodája ál-
tal rendezett Szociális Kerekasztal
szintén havonta ülésezik, ahol ke-
rületünk segítõ intézményeinek,
szervezeteinek képviselõivel talál-
kozhatunk.Ezen megbeszéléseken
a református és evangélikus egyház
küldöttei is jelen vannak, így folya-
matos együttmûködésünk ezúton is
biztosított.

Részt veszünk továbbá a
Karitász Szociális Munkások Egye-
sületének havonkénti találkozóin is.

Így segítségnyújtásunk nem kor-
látozódik csupán saját területünkre,
hanem lehetõségeink szerint más,
szegényebb régiókat is támogatunk,
vagy szükség szerint mi is kapunk
támogatást, szaktanácsot.

Fenti rendszeres elfoglaltságok
mellett fontosnak tartjuk a „lelki na-
pokat”, ahol erõt meríthetünk to-
vábbi munkánkhoz. 

Állandó mûködési területeink: 
Szociális otthonok (Mártonhegyi

út, Bürök utca)
A gondozó nõkkel egyeztetve

rendszeresen látogatjuk, szükség
szerint ruhával, inkontinencia-

betéttel segítjük az otthonok lakóit,
karácsonykor és húsvétkor ajándék-
csomagokat készítünk a hívek által
felajánlott süteményekbõl. (194
csomag alkalmanként)

Otthoni segítségnyújtás: 
Mintegy harminc idõs, beteg

embert, rászoruló családot látoga-
tunk, igény szerint bevásárlást, ügy-
intézést, kísérést vállalunk, segítünk
a háztartási munkában. 

Mindkét területen legfontosabb
tennivalónk természetesen a lelki
támogatás. 

Ez évben felmérést készítettünk
a plébániai hitoktatók segítségével
az Orbánhegyi úti, a Németvölgyi
úti és az Arany János általános isko-
lák rászoruló családjairól. A csalá-
dok látogatását folyamatosan vé-
gezzük, de a karácsonyi segélyezés-
bõl már néhány család részesült. A
patronáltjaink látogatásakor vitt ki-
sebb ajándékokat a karitász pénztár
finanszírozza.

Pénzbeli juttatásain:
Húsvétkor és karácsonykor

pénzbeli segélybn részesítettük a
rászorulóat, ezen felül szükség
szerint évközben rendkívüli segé-
lyeket, illetve kamatmentesen rész-
letfizetésekre kisebb kölcsönöket
adtunk.

Természetbeni juttatásaink: 
Évente kétszer tavasszal és õsz-

szel Béres-cseppet vásároltunk, ez
évben összesen 26 kúrára valót. Ka-
rácsonykor és húsvétkor 41 aján-
dékcsomagot, ezen felül 6 vegyes
élelmiszercsomagot és öt darab
„börtön-csomagot” (Mécses Szere-
tetszolgálat által adott címek) juttat-
tunk el a rászorulókhoz.

A karitász raktárban további hat
munkatárs teljesít szolgálatot. A kü-
lönbözõ intézmények részére át-

adott ruhaadomány mintegy 248
zsáknyi volt, ebben nem szerepel-
nek a továbbított kabátok, cipõk,
valamint az árvízkárosultak részére
összegyûlt nagy mennyiségû holmi.
Ezenfelül mintegy 50 fõ egyéni
szükségletét is ki tudtuk elégíteni.

Állandó szolgáltatások voltak
ezen felül a havonta egyszeri ingye-
nes jogi, orvosi, valamint az idõn-
kénti szemészeti szaktanácsadás. 

A Teréz Anya Lányai által gon-
dozott leprások részére 10 fõ foglal-
kozik fásli kötéssel, de munkatársa-
ink dolgoztak a plébánia rendezvé-
nyeinek megszervezésében és le-
bonyolításában is. (Templom-bú-
csú, roráték, stb.)

Csoportunk két tagja egyház-
községünk képviselõtestületének.

A Karitász Csoport által vezetett
Apor Vilmos Idõsek Klubja mintegy
40-50 fõs létszámnak örvend. A
klubdélutánok, kirándulások és
egyéb rendezvények költségeit
részben a karitász pénztár állta.

Idei rendkívüli akcióink: 
Karácsonykor 120 db kará-

csonyfát sikerült hatszáz forintos
darabáron juttatni híveinknek.

Hálásan köszönjük híveink ado-
mányait, az ünnepi süteményeket,
a felajánlott játékokat, könyveket,
ruhanemûket, háztartási gépeket,
bútorokat és nem utolsó sorban a
pénzbeli támogatást. 

Köszönjük a plébánia papjainak
és dolgozóinak segítségét, mellyel
lehetõvé tették eredményes szolgá-
latunkat. Kérjük továbbra is nagylel-
kû támogatásukat, és szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit, aki eb-
ben a sokrétû és örömteli munká-
ban szívesen részt venne. 

Füredi Ivánné,
Karitász Csoport vezetõ
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A Tamási Áron Általános Iskola
és Gimnázium —vagy ahogy a leg-
többen ismerik, a Mártonhegyi Is-
kola- 1959-ben épült. Az eredeti-
leg 8 évfolyamos általános iskola
1990-ben négyosztályos gimnázi-
ummal bõvült, így ma 8+4-es
rendszerben hét éves kortól az
érettségiig neveljük, tanítjuk diákja-
inkat. Tizenkét év alatt a kisgyer-
mekbõl érett felnõtt ember válik.
Nevelõ munkánkkal —a szülõkkel
szorosan együttmûködve- ezt a fej-
lõdést próbáljuk segíteni és támo-
gatni.

Az alsó tagozaton hagyomá-
nyos, jól bevált módszerekkel tanít-
juk kis diákjainkat. Az elsõ évfolya-
mon speciális dráma- és ének tago-
zatos osztályt indítunk. Minden al-
sós számára kötelezõ a néptánc;
ezzel a zenei nevelés mellett a kis-
gyermekek mozgáskultúráját pró-
báljuk fejleszteni. Az idegen nyel-
vek oktatását az elsõ két évfolya-
mon szakkörökön biztosítjuk, a kö-
telezõ idegennyelv-oktatás (angol
vagy német) a 3. évfolyamon kez-
dõdik. Nagy hangsúlyt helyezünk
az egészséges életmód iránti igény
kialakítására, a heti testnevelés órá-
kon kívül számos lehetõséget bizto-
sítunk délutáni foglalkozások kere-
tében a gyermekek mozgásigényé-
nek kielégítésére. Az alsó tagozaton
a kis létszámú osztályoknak kö-
szönhetõen differenciált oktatást
végzünk, megpróbálunk minden
egyes gyermek képességeinek és
igényeinek legmegfelelõbb mód-
szert alkalmazni. Tanítóink nagy
szeretettel és odafigyeléssel segítik
kis diákjainkat az óvodáról az isko-
lára való átállásban, valamint a fel-
sõ tagozatra való felkészülésben.

A felsõ tagozaton folytatjuk az
alsó tagozaton elkezdett nevelõ
munkát. A zenei tagozaton énekkar
várja az énekelni szeretõket. Hete-
dik osztálytól - a Nemzeti Alaptan-
terv elõírásainak megfelelõen - fa-
kultatív órakeretben biztosítjuk az
emelt színtû ideggennyelv-, ének-
zene-oktatást, valamint a drámajá-
tékot. Továbbra is számos lehetõsé-
get kínálunk diákjainknak szabad-
idejük hasznos eltöltésére: délutá-
nonként szakköröket, sportköröket
és fakultatív foglalkozásokat kíná-
lunk számukra. A felsõ tagozat fõ
feladata az általános mûveltség át-
adása és diákjaink alapos felkészíté-
se a gimnáziumi tanulmányokra.

Iskolánk gimnáziumi tagozatán
kiemelt hangsúlyt helyezünk a
nyelvoktatásra. Tanulóink angol,
német, francia és olasz nyelvek kö-
zül választhatnak kettõt. A két vá-
lasztott nyelvet kis csoportokban
emelt óraszámban tanulják, a 11-
12. osztályban biztosított fakultatív
órakeretet felhasználva, akár heti 6-
6 órát biztosítunk diákjaink idegen-
nyelvi képzésére. A gyerekek ké-
pességeitõl és szorgalmától függõen
reális kilátás legalább egy, de akár
két középfokú nyelvvizsga megszer-
zése az érettségire. Matematikát és
számítástechnikát kis létszámú cso-
portokban tanítunk. Iskolánk szá-
mítógépekkel és számítástechnikai
eszközökkel jól ellátott, a 12. évfo-
lyam végére középfokú számítás-
technikai végzettséget lehet szerez-
ni. A gimnazistáknak is biztosítunk
délutánonként sportolási lehetõsé-
get, foci, kosárlabda és röplabda
edzéseken komoly munka folyik.
Különösen kedveltek az immár ha-
gyományossá vált tanár-diák foci-

és kosárlabda-mérkõzések. 
Évente kétszer, karácsonyi kon-

certünkön és a május végi Tamási
nap keretében mûsorral kedveske-
dünk a szülõknek. Nyári tábora-
inkban a sportoláson és szórakozá-
son kívül a közösségi életre próbál-
juk a fiatalokat felkészíteni. A hit-
tant közvetlenül a tanítási órák után
István atya tartja a gyerekeknek. Az
ének tagozatot jól kiegészíti a zene-
iskola: Mártonhegyi úti épületünk-
ben zongora- , cselló-, hedegû-, fu-
vola-, és gitár-tanulásra nyílik lehe-
tõség.

Diákjaink jól szerepelnek a ke-
rületi és fõvárosi tantárgyi versenye-
ken, általános iskolásaink túlnyomó
többsége gimnáziumban tanul to-
vább, középiskolásaink az eredmé-
nyes érettségi után megtalálják he-
lyüket a világban.

A Tamási Áron Általános Iskola
és Gimnázium kicsi, családias is-
kola, nagy kertben, távol a város
zajától. Célunk, hogy a reánk bízott
gyermekeknek a szûken vett tan-
agyagon kívül, egyéni foglalkozás-
sal, maximális odafigyeléssel és sze-
retettel erkölcsi nevelést is adjunk.
Tamási Áron, iskolánk névadójának
egy mondata szellemében - „Azért
vagyunk a világban, hogy valahol
otthon legyünk benne.” - arra tö-
rekszünk, hogy diákjaink, szellemi,
lelki és erkölcsi tekintetben is tisz-
tességgel és becsülettel megállják
helyüket a világban. 

Fehérvári Sándorné
igazgatóhelyettes

Ahol gyermekeink tanul(hat)nak

Ezúton kérünk elnézést
Simon András

grafikusmûvésztõl, akinek rajzát
legutóbbi számunk címlapján az

alkozó nevének megjelölése
nélkül közöltük.
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1998. okt. 11-én II. János Pál
pápa szentté avatta Boldog Edith
Steint. A boldoggá avatás mint vér-
tanúéra nyert jóváhagyást. Szentsé-
ge elismeréséhez ezzel szemben
egy bostoni kislány gyógyulásának
természetfölöttiségére volt szükség,
aki két évesen egy gyógyszeres té-
gelyt nyelt le és klinikailag halottnak
nyilvánították.

Edith Stein zsidó volt, de már ti-
zenéves diáklányként eldönti, hogy
„nem imádkozik többé”, mert nem
hisz Isten létében. Lélektani, böl-
cseleti, történelmi és germanisztikai
tanulmányainak éveiben hitetlen
volt. Magas szellemi adottságaiból
kifolyólag semmit sem akart úgy el-
fogadni, hogy meg ne vizsgálta vol-
na, maga akart mindennek a végé-
re járni. Ezért kutatta fáradhatatla-
nul az igazságot. Amikor késõbb
visszapillantott szellemi nyugtalan-
ságának erre az idõszakára, bensõ
érési folyamatának egyik fontos ál-
lomását ismerte fel benne, megálla-
pítv’n: „Egyetlen ima igazságkeresé-
sem volt.”

A kereszttel és az erõvel való ta-
lálkozás, amelyet Edith protestáns
barátnõjének, Anna Reinachnak az
életében tapasztalt meg, aki Adolf
Reinach filozófus özvegye volt, arra
vezetett, hogy a hitetlensége állítot-
ta utolsó akadály is romba dõlt. Ké-
sõbb így beszélt: „Ez volt az elsõ ta-
lálkozásom a Kereszttel és azzal az
isteni erõvel, amelyet hordozójának
kölcsönöz. Most láttam elõször kéz-
zelfogható közelségben, hogy a
Krisztus megváltó szenvedéseibõl
született Egyház miként gyõzi le a
halál fullánkját. Ez volt az a pillanat,
amikor hitetlenségem összetörött,
zsidóságom elhalványult, és felra-
gyogott elõttem Krisztus a kereszt

titkában.”
Majd egyik barátnõjénél Jézus-

ról nevezett Szent Terézia Önélet-
rajzát olvasta. Nem tudta letenni,
egész éjszaka olvasta, míg a nap föl
nem kelt: „Amikor becsuktam a
könyvet, ezt mondtam magamban:
Ez az igazság!” Edith Stein az igazsá-
got kereste és Istenre lelt. 1922-
ben, harmincegy éves korában tér
át a katolicizmusra. A katolizálás
nála családi problémákat vetett föl.
Családtagjai nem értették elhatáro-
zásának indítékait. Edith mélysége-
sen szenvedett attól a fájdalomtól,
amit szeretett édesanyjának oko-
zott megtérésével. 

Kezdetben arra gondolt, hogy
mindent el kell hagynia, ami földi,
hogy kizárólag az isteniekre össz-
pontosítson. Csak fokozatosan érti
meg, hogy: „Isten minél mélyebben
megragad valakit, utóbbinak érte-
lemszerûen annál inkább ki kell lép-
nie önmagából, azaz a világba kell
lépnie azért, hogy az isteni életet
hordozza abban.” Edith Stein egye-
temi és szakmai felkészültsége,

odaadása az oktatás terén olyanná
teszik, aki tudatos nõi önazonosság-
gal éli meg egy küldetés kihívásait.
1923-tól 1931-ig Speyerben egye-
temi tanár, szembe tud nézni a nõi
képzés problémáival. Tanúságot
tesz egy keresztény nõ életének
gazdagságáról, Isten eszköze akar
lenni: „Aki hozzám jön, szeretném
azt hozzá vezetni.” Munkájában
mint egyetemi magántanár a szak-
mai tudást egyesíteni tudta a köz-
vetlen személyes kapcsolattal a
hallgatónõkkel. Ugyanakkor már
ebben az idõben is úgy él, mint egy
szerzetes, magánúton leteszi a hár-
mas fogadalmat és kegyelmekkel
megáldott imádkozó lesz.

Amikor végül Edith 1933-ban
belépett be a kolonyai Kármelbe,
ott a Keresztrõl nevezett Terézia
Benedikta nevet kapta. Krisztussal
együtt kereszthordozó akart lenni
népének, Egyházának, az egész vi-
lágnak üdvösségéért. Úgy ajánlotta
fel magát Istennek, mint „engeszte-
lõ áldozatot az igazi békéért”, min-
denekelõtt az õ megalázott zsidó
népéért.

1938-ban költözött át a hollan-
diában található echti Kármelbe. Itt
hozzáfogott utolsó teológiai mûvé-
hez, „A Kereszt tudományához”,
amely végül is befejezetlen maradt,
mert saját keresztútjába torkollott.

A Gestapo 1942 aug. 2-án tar-
tóztatta le, mint minden nem-árja
katolikust. A Westerkborki tábor-
ban történõ rövid tartózkodás után,
aug. 7-én deportálták Rose nõvéré-
vel együtt, aki ugyancsak megtért és
világban élõ kármelita volt. Edith
Stein 1942 aug. 10-én halt meg a
gázkamrában.

Gergelyffy András

Szent Edith Stein
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Kölcsey Ferenc ódáját ze-
netörténetünk büszkesé-
gének, Erkel Ferencnek ze-
néjével a magyar nép akara-
ta avatta nemzeti himnusszá.

A korábbi templomi himnuszok
nyomán - a XVI. századtól kezdve -
Európa-szerte néphimnuszok,
nemzeti himnuszok keletkeztek.
Magyarországon a XVIII. században
a Boldogasszony Anyánk (1714.) és
az Ah, hol vagy magyarok (1763.)
kezdetû vallásos énekeket énekel-
ték néphimnuszként. A XIX. század
elejétõl Magyarországon a hivatalos
ünnepeken már az osztrák császári
himnuszt énekelték. Ugyanis a
Szent Szövetség (1815.) nyomában
országunkra nyílt Habsburg uralom
nehezedett. I. Ferenc király 13
éven át nem hívta össze az ország-
gyûlést. A nemesség növekvõ elé-
gedetlensége hatására kénytelen
volt összehívni az ún. elsõ reform-
országgyûlést. Ezzel indultak meg a
reformküzdelmek, melyek azután
az 1848/49-es forradalomhoz és
szabadságharchoz vezettek. 

Az 1820-as évek elejének kilá-
tástalan, csüggedt hangulatát Köl-
csey Ferenc (1790-1838) himnusza

(1823. január 22.) örökítette meg
legbeszédesebben. A költõ akkor
már a világtól elzártan élt Szatmár
megyei birtokán, így a vers születé-
sének helye: Cseke. Az európai
szabadságmozgalmak elbukásából
elkeserítõ következtetést szûrt le és
a maga korában sem látott olyan
társadalmi erõt, mely a nemzet füg-
getlenségét, jobb jövõjét kivívhatta
volna. Ezért fohászkodott himnusza
elején Istenhez. 

Tõle kért, várt jobb sorsot, „víg
esztendõt”, a sokat szenvedett ma-
gyar nép részére. Kölcsey mélyen
átélte történelmi múltunk viharos
eseményeit és szenvedélyes sza-
badságszeretettel szólaltatta meg a
jobb jövõ vágyát, az egész magyar-
ság sóvárgását. Ezért válhatott him-
nusza az egész nemzet énekévé. 

A költemény kulcsfogalmai: Is-
ten, balsors, haza, szabadság. Isten
nevével kezd, majd szintézist te-
remtve a történeti magyarsággal,
érzelemazonosságban vállalja a kö-
zösségi balsorsot, s költõi látomásá-

ban - a szabadság távlatában
- isteni erejû nemzeti lélek
feltámadását vetíti fel. Saját
eszméibõl, a nép hányatott

történelmén keresztül - egyensúlyt
teremtve - azonosul a nemzettel, s
hazával. Kifejezi a haza fogalmának
háromszori alkalmazása: a szép ha-
za képe elõször a második vers-
szakban tûnik fel, majd ahol a múlt-
ba helyezett képe véget ér az ötö-
dik versszakban: „Hányszor támadt
tenfiad / Szép hazám kebledre,”; s
harmadszor pedig a híres sorok:
„Szertenézett, s nem lelé / Honját a
hazában,” már a jelent festõ hato-
dik strófában található. 

Kölcsey saját kezû kéziratán a
Himnusz cím után alcím követke-
zik: „A magyar nép zivataros száza-
daiból.” Jelentése van, mely az
egész vers értelmezésével össze-
függ. A költõ szándékosan a múltba
helyezkedik, de a cenzúra megté-
vesztésére szolgálva is nyújthatott
ez némi fedezéket. 

A vallásos, isteni képzet pozitív
értelmet nyer a himnuszban, az is-
teni erejû nemzeti lélek feltámadá-
sával.

folytatjuk

Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból 

Részlet dr. Domonkos János írásából

Hétfõ, kedd, szerda: 18h triduum.
Csütörtök: délelõtt nincs szentmise

18h szertartás,
utána lamentáció,
virrasztás 22h-ig.

Péntek: délelõtt nincs szentmise
15h keresztút,
18h szertartás,
utána lamentáció,
virrasztás 21h-ig.

Szombat: délelõtt nincs szentmise
18h szertartás.

Idei húsvéti lelkigyakorlatunkat nagyhét elsõ három
napján Bábel Balázs, a váci szeminárium rektora tart-
ja. A Váci egyházmegyés lelkipásztor Gyónon, 1950-
ben született. Piarista diák volt. Az Egri és a Központi
Szemináriumban készült a papságra. Teológiai doktor.
Szakterülete a szentírástudomány és az erkölcstan.
Káplán volt többek között Tápiószecsõn,
Pesterzsébeten és Pestújhelyen. 1980-tól a Regnum
Marianum tagja. 1990-tõl a Központi Szeminárium
prefektusa és spirituálisa volt. 1997-tõl a Váci Kis- és
Nagyszeminárium rektora. 

Sz. Cs.

Nagyheti eseménynaptár
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A nagyböjtben Egyházunk bûn-
bánatra szólít fel mindannyiunkat.
A bûnbánó ember ilyenkor még
gyakrabban szembesül gyarlóságá-
val, azzal, hogy súlyos vétkei mi-
lyen mélyre húzták le. 

A bûnös ember egyetlen re-
ménysége az irgalmas, minden

bûnt megbocsátó Isten, aki meg-
hallja „a mélységbõl kiáltó” ember
hangját és nem rejti el elõle arcát,
hiszen Szent Fiát küldi a bûn szol-
gaságában vergõdõ emberiség meg-
váltására. Jézus Krisztus keresztha-
lála és dicsõséges feltámadása

Mennyei Atyánk válasza kínzó kér-
déseinkre és irgalomért könyörgõ
mondatainkra.

Pilinszky János verse kísértetie-
sen hasonlít a zsoltáros szavára és
emlékeztet bennünket bûneink
mélységére és Isten irgalmára.

Vasdinnyey Miklós

IRODALOM

Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarában eltemetve,
hallod némaságomat?
Mintha egy égbolt madár 

közeledne.

Így hívogatlak szótalan:
az örök hallgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörül a félelem 
zátonyai ragyognak.

Számíthatok rád istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!

Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegõm,
hívásod sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörû nevet,
párnát a pusztulásnak.

PANASZ

Január egyik hûvös szombatján
reggel 9 órától az érdeklõdõk a
„Spielhózni” címmel elõadást hall-
gathattak meg, melyet Varga Péter
tartott, aki a Zászlónk címû kato-
likus ifjúsági-lap fõszerkesztõje. A
széles körben hirdetett ren-
dezvényre az egész plébániáról
sajnos csak mintegy 25-30 fiatal
volt kíváncsi, de õk nagyon hazs-
nosan töltötték a délelõttöt,
egészen a program végéig, délután
½3-ig.

Az elõadás témája a párkapcso-
latok, a párválasztás, a házasságra
való tudatos felkészülés egy „új”
perspektívájára mutatott rá. Arra,
hogy mire és hogyan kell különösen
figyelni e kapcsolatokban, hogy ne
okozzunk fölösleges sebeket, akár
életre szóló sérüléseket egymásnak,
amik nem gyógyulnak be oly kön-
nyen, mint egy-egy testünkön lévõ

seb. Szó esett a választás
felelõsségérõl is, arról, hogy tud-
nunk kell, mi az, ami a másikban
bosszant, hogy föl tudjuk mérni, el
tudjuk-e majd viselni ezt. Erre már
a kezdetektõl fogva figyelni kell,
hiszen nagyon sok rossz házasságot

el lehet(ne) így kerülni! Ezen kívül
még rengeteg érdekes, hasznunkra
váló dolgot hallhattunk.

Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek, aki eljött, hogy ott
volt, és így képviselte a plébánia
ifjúságát, megmutatva azt, hogy ha
akarunk, akkor össze tudunk jönni
ennyien! (Sõt, még sokkal többen is
lehetnénk! – ez elsõsorban azoknak
szól, akik nem mernek a plébánia
rendezvényein megjelenni, mond-
ván õk nincsenek benne a plébáni-
ai életben. Pedig benne lehet-
nének, akár tevékeny részvevõként
is!)

Isten áldását kérem Péterre,
hogy még számtalan helyen tudja
megtartani elõadását és sok-sok
szívet vezethessen ezáltal a boldog
házasság felé!

Ritvay Zoltán

Spielhózni avagy a párválasztás mûvészete
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Különösen templomban. Pláne
akkor, ha felújított orgonát avatnak
fõpapi szentmise keretében. És ki
énekelhetne ilyenkor leginkább?
Valamilyen énekkar. Talán a temp-
lomé, talán egy meghívott kórus.
Mindez a lehetõ legtermészete-
sebb. Persze, manapság. Nem így
azonban az ötvenes évek elején,
amikor Magyarország nem rés, ha-
nem erõs bástya volt a béke front-
ján, és az éberség hivatott õrei éjt
nappallá téve azt vigyázták, hogy a
belsõ ellenség mindenre elszánt
elemei nehogy mégis rést üssenek
ezen az acélos építményen. 

De még hogy vigyázták! Két em-
ber, ha rendszeresen találkozott,
könnyen kerülhetett államrend el-
leni szervezkedés gyanújával az
Andrássy út 60-ba vagy késõbb a Fõ
utcára. Különösen akkor, ha vala-
melyikük származása vagy pillanat-
nyi élethelyzete miatt nem kívánt
elemnek minõsült, például kizsák-
mányoló (értsd: kulák, kisiparos)
szülõk gyermeke vagy pap vagy
akár egyházi iskola diákja volt. Ha
pedig egyszer valakit a Hatóság
gyanúba fogott, az nyilvánvalóan
bûnös volt, ha másért nem is, hát
azért, mert a Hatóság tévedhetet-
lenségét vonta kétségbe.

Most tessék elképzelni, hogy mi-
csoda vész leselkedhetett egy hiva-
talosan sehol sem regisztrált társa-
ságra, amelyik klerikális jellegû nyil-
vános szereplésre készült vetemed-
ni, és evégbõl hetente legalább egy-
szer rendszeresen összejöveteleket
tartott, méghozzá ugyancsak kleri-
kális célokat szolgáló, papok lakta
épületben (Mikszáth Kálmán tér
1.). Tény, ami tény. A Hatóság für-
készõ szemei, falra tapadt fülei a
következõ jelentést küldhették vol-

na feletteseiknek:
A „próba” fedõnéven ismert ta-

lálkozókra minden alkalommal há-
rom, egymástól jól elkülöníthetõ,
kiválóan szervezett, szintén fedõ-
névvel ellátott egység érkezik, úgy-
mint: „tenor” „alt” és „basszus”. (Ez
utóbbi egységbe csak néhány 20 és
30 év közti férfi tartozik, és valószí-
nûleg vezetõ szerepet tölt be a töb-
bi, mintegy harminc, 15-17 éves fi-
atal között.) A találkozók eligazítás
jellegûek, amelyeket a szervezke-
dés nyilvánvaló vezetõje (értesülé-
seink szerint Maklári Lajos piarista
tanár) tart. A nevezett személy
hangját esetenként az utcán is hal-
lani, amint kódolt kifejezésekkel
igyekszik a minden jel szerint még
nem eléggé megdolgozott fiatalok
fejébe verni a tennivalókat. Feljegy-
zéseink szerint ilyenek hangzanak
el: „hányszor mondtam már, hogy
dekres kendõ” (esetleg dekre
csendó, vagy dekres csendó, nem
lehet tisztán érteni), vagy „miért al-
szik az alt, lépjen már be”. (Sajnos,
azt nem tudtuk megállapítani, hogy
az „alt” egység miért és hová van
esetenként elkülönítve.) Figyelmet
érdemel egy sajátos kifejezés, mert
azt szinte minden alkalommal a ve-
zetõ fokozott gesztikulációja kíséri
(az ablakon kivetülõ árnyékából lát-
ni), és olyan dühödt hangon üvölti,
hogy az egész környék ettõl zeng.
Jól mutatja az ilyen papféle kétszí-
nûségét, hogy a kérdéses kifejezés
általában nyájasnak ható szöveg ke-
retében hangzik el. Például: „az ég
áldjon már meg benneteket, drága
báránykáim, pija misszió” (esetleg
pija nisszimó vagy pia nisszimó).
Több megfigyelõnk megjegyezte,

hogy ez minden bizonnyal valami-
féle vad, leitatással is összefüggõ fe-
nyegetés lehet, mert a szavak el-
hangzása után általában hosszan
tartó, döbbent csend szokott bekö-
vetkezni. Néha a találkozóhelyrõl
hangos énekszó hallatszik ki (általá-
ban külföldi nyelven, de nem szov-
jetül). Jellemzõ, hogy munkásmoz-
galmi dalokat sohasem lehet észlel-
ni. Megjegyezzük még, hogy lehet-
ségesnek látszik egy másik megfi-
gyelõ csoportunk jelentésével kap-
csolatos összefüggés is, miszerint a
„tenor” és az „alt” egységek egyes
tagjai egyéb illegális szálakon ke-
resztül (esetleg tiltott cserkészet)
összeköttetésben állnak egy
Jelenicsnek hívott, Pista fedõnevû,
ugyancsak klerikális színezetû egye-
temista egyénnel is, aki pedig a dol-
gozó nép pénzén folytathat maga-
sabb tanulmányokat, de ezzel visz-
szaél. Ha ez az összefüggés végleg
bebizonyosodik, akkor világos,
hogy nagy kiterjedésû, egész ifjúsá-
gunkat veszélyeztetõ, ellenséges te-
vékenységrõl van szó. Annál is in-
kább, mert a legutóbbi „próbáról”
kijövõ elkövetõk kihallgatott szavai-
ból arra kell következtetnünk, hogy
a bûnbanda hamarosan nyilvános
fellépésre, esetleg terrorakcióra
szánja el magát. Ilyeneket mondo-
gattak egymásnak: „te jó isten, hogy
mi lesz az avatáson”, meg, hogy
„szép kis nyilvános égés lesz, az biz-
tos”. (Figyelem! Az égés szót komo-
lyan kell venni, mert a Maklári ne-
vû vezetõ a „tenor” és az „alt” egy-
ségek több tagját vegytanból is
rendszeresen kioktatja.)

Nem, nem volt „égés” a Felsõ-
Krisztinavárosi templom elektro-
mos orgonájának felavatásán.
Maklári tanár úr meg volt elégedve

Énekelni kell!



Az 1998. adventi kiadásban „Az
elsõ év után” cím alatt Szerdahelyi
Csongor kissé rezignáltan említi az
újság „sikerérõl” szóló visszhangot:
„kevés hozzászólást, információt,
cikket kaptunk a testvérektõl”.

Lehet, hogy egyelõre ez a jó! -
Minden igazi alkotáshoz türelem és
sok törõdés kell, ezeket meg az ih-
let tartja életben. Amirõl itt szó van,
hasonlít a halottfeltámasztáshoz. A
szívek kihûltek, elfáradtak, csalód-
tak, közömbösek lettek, sokakban
pedig a kétely és a bizalmatlanság a
béklyó, hogy nem fognak tollat, ta-
lán már mondanivalójuk sem akad.

Ha ma templomba megyek és a
„testvéreimre”, a „közösségre” te-
kintek, hasonlóan érzem magam,
mintha villamoson vagy buszon
lennék, azzal a különbséggel, hogy
tudatában vagyok a körülöttem lé-
võk vallási egyezésének. Más az, ha
az oltárra nézek, tudom és érzem
Jézus jelenlétét. És mindig kérde-
zem: Jézusom! Ez itt a Te családod?
És mi itt egymás mellett - és jó távol
egymástól - mi a gyermekid, egy-
más testvérei vagyunk? - Majdnem
minden misén megkérdem Tõle. És
rajtam kívül még nagyon sokan jár-
nak ebben a cipõben. Sajnos a rö-
vidségi követelmények miatt a
mondanivalók súlya nem jut kifeje-
zésre, de ez a lap komoly szolgála-
tot tehetne a megújulás vérkerin-
gésében, ha sikerülne a plébánia
tagjait szólásra bírni... És ezt nem
csak a lap kell, hogy hirdesse. Szá-
momra nyilvánvaló, hogy a felnõtt
hitoktatás és a bibliaóra létszáma is
nagyobb lenne, ha nem csak a hir-
detõtábla volna az egyedüli - néma
- szószólója! Ha vasár- és ünnepna-
ponként többször lehetne róluk

hallani, szükséges, hasznos voltuk-
ról tájékozódni, buzdító szavakkal
találkozni.

Ambrus Dezsõ

Péter atya nagyböjti
képrejtvénye:

Töretlenül várjuk a rejtvény 

-ét, egy bibliai idézetet.
A szerkesztõség
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OLVASÓINK ÍRJÁK

Nagy örömmel olvasom a
Felsõkrisztina címû lapot. Véle-
mény-nyilvánításként szeretném
közölni, hogy semmi rosszat nem
láttam benne csak jót és hasznosat.
Ezt buzdításként is mondom.

Szeretnék a jövõben is több tá-
jékoztatást kapni a plébánia életé-
rõl, gondjairól és sikereirõl, az ifjú-
ságról, a cserkészetrõl, öregekrõl.

Nagyon örülnék, ha Gál Ferenc
tanár úr írásaiból közölnének. Na-
gyon jó lenne a plébánián egy
könyvtárat, olvasótermet létesíteni,
ahol az egyházi vonatkozású új és
régi irodalmat el lehetne olvasni.

Remélem, hogy a Hully-Gully
visszakerül az egyház tulajdonába.

Tisztelettel:
dr. Badik Adrienne

fiaival. Az orgonánál a neves egy-
házi zeneszerzõ, Mathia Károly ta-
nár úr ült, és amikor megszólaltatta
a hangszert, igazán meg voltunk
rendülve. Meg kell vallanom, az én
lelkemet kétszeresen is megérintet-
te a megújított hangszer. Másod-
szor azért, mert varázslatos hangja
volt, de elsõsorban azért, mert iz-
maimnak fújtatásnál soha többé
nem kell szenvedniük. 

Persze, minden valószínûség
szerint a Hatóság szemei, fülei sem
küldtek fõnökeiknek jelentést. Ta-
lán éppen azért nem, mert igaz,
hogy számos óvatossági rendsza-
bályt vezettünk be. Nem csoporto-
san, és fõként nem mint piarista
énekkar vonultunk be a templom-
ba, hanem jóval a szentmise kez-
dete elõtt, egyenként tértünk be
mint éppen arra járó hívõk. És
egyenként „szivárogtunk” fel a kar-
zatra is, ahol a már civilbe öltözött
Maklári tanár úr várt minket. Talán
kissé nyugtalanul, mert mintha a
kelleténél többször emelte volna
füléhez a hangvillát.

Mindez több mint 45 éve tör-
tént. Már nem is tudom, tavasszal,
õsszel, télen-e avagy nyáron. Talán
némi anakronizmust is csöppentett
az elbeszélésbe a mindig csak a lé-
nyeget õrzõ emlékezet… –Jut
eszembe errõl, hogy a sikeres sze-
replés után mintha nagy evészet is
lett volna a plébánián. (Ha esetleg
nem volt, hát illett volna.)

Hegedõs László

Ezúton is közsönetet mondunk
Prószéky Gábornak és a
Morphologic Kft-nek a ren-
delkezésünkre bocsátott elválasztó
programért, melynek elõnyeit e
számtól kezdve mindannyian
élvezhetjük.
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
II. évfolyam, 3. szám 1999. nagyböjt

Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Müller Ferenc, Schimmer József, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós
Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.

Egyházunk életében, liturgiájá-
ban hamvazószerdával kezdõdik a
húsvétra elõkészítõ idõszak. A
„szívbéli megtérés, belsõ megúju-
lás” szükségességét hangsúlyozza a
szent negyvennap liturgiája.

Megváltásunk legnagyobb misz-
tériuma felé közelítünk; legyen
méltó elõkészületünk! Magunkba
kell szállnunk, lelkünk legmélyéig,
létünk gyökeréig: csak por és hamu
vagyunk! Õszinte megalázkodá-
sunk reményt ébreszthet szívünk-
ben: Isten kegyelme felemelhet –
„aki magát megalázza, felmagasztal-
tatik” – méltóságot, s maradandó
értelmet adhat életünknek. E ke-
gyelem forrása Jézus Krisztus meg-
váltói érdeme; élete, halála és feltá-
madása.

A nagyböjti liturgia szentírási ol-
vasmányai bizakodást, bátorságot
adnak számunkra gyengeségünk-
ben, lelki küzdelmünkben. Vonat-
kozik ez mindenek elõtt a nagyböj-
ti vasárnapok szentírási szakaszaira.

Nagyböjt I. vasárnapja: Jézus
negyvennapos böjtje és
megkísértése.

Jézus nemcsak buzdít, de példát
is ad arra, hogyan gyõzhetjük le a
három fõ kísértést: a testi vágyakat,
a birtoklás vágyát és a hatalom
kísértését. Egész életünkre szóló
feladat, de bizakodjunk: nem
egyedül vívjuk e harcot!

Nagyböjt II. vasárnapja: Krisz-
tus urunk színeváltozás a Tábor
hegyén.

Jézus vállalja embersorsunk
tragikumát, a legmélyebb megaláz-

tatást, és a halált. Õ tudja, hogy e
mélységeken át vezet az út a ma-
gasságba, s így lesz az Õ neve
„felette minden névnek”, szá-
munkra pedig nyitott út az
üdvösségre. De tanítványai s a mi
hitünk gyengeségeit, ingadozásait is
ismeri, s meg akar erõsíteni azáltal,
hogy felcsillantja dicsõségének
fényét, gyõzelmének erejét.

Nagyböjt III. vasárnapja: A sza-
máriai asszonytól Jézus vizet kér,
majd Õ kínál számára „élõ vizet”,
az örök élet kegyelmi forrását.

Megértõ, irgalmas szíve fordul
felénk, hogy világi gondjaink,
bukdácsolásaink közepette új, friss
forrást fakasszon lelkünkben:
epesztõ lelki szomjúságunkat csil-
lapítani, hogy rátaláljunk „lélekben
és igazságban” igazi lelki
békességünk biztos sziklájára –
Istenre.

Nagyböjt IV. vasárnapja: A vak
koldus meggyógyítása.

Jézus visszaadja a vakon
születettnek látását. Ismételten
tanúsítja, hogy Õ testi és lelki
nyomorúságaink gyógyítója. A
fizikai vakság a kisebb rossz, a lelki
a végzetesebb. Õ ez utóbbit is gyó-
gyítani tudja: felnyitja szemünket,
hogy meglássuk létünk, életünk
igazi értelmét, hogy rátaláljunk az
üdvösségre vezetõ útra.

Nagyböjt V. vasárnapja: Lázár
feltámasztása.

Jézus az enyészet honából
szólítja ismét életre Lázárt.
Hatalmas csodatette ellenségeit
kétségbe ejti, felháborítja, de

híveinek megrendíthetetlen bizal-
mat ad: a halál nem lehet végsõ
pont, csupán vesszõ, földi pálya-
futásunk vége. Hisz Jézus mondta s
csodájával meg is erõsítette: „Aki
bennem hisz, még ha meghalt is,
élni fog.” Igen, Õ valóban remény a
reménytelenségben, életforrás a
halál árnyékában élõknek…

Virágvasárnap: Jézus szenvedés
történetét olvassuk.

Elkísérjük virágvasárnapi diadal-
mas bevonulásán, majd a
Keresztúton is a Golgotáig.
Szívünkbe véssük e kettõs
bevonulás tanulságát: az igazi
Krisztus-követõk nemcsak a derûs
napok fényét és örömét osztják
meg Jézussal. A megpróbáltatás
keserû és sötét óráiban éppoly
hûségesen kitartanak mellette, iga-
zolva szeretetük õszinteégét.

Nagycsütörtök: „Mindvégig
szerette övéit”.

Ezért végrendeletében önmagát
hagyta övéinek - a legegyszerûbb,
legcsodálatosabb módon. Élet
Kenyere: mert benne jelen van az
élet szerzõje: testestül lelkestül,
istenségével és emberségével,
örömhír-tanításával, megváltói
áldozatával, értünk vállalt sebeivel.
E sebek azonban a feltámadás dics-
fényét tükrözik, s a vérével
gyõzedelmes Bárány tündöklõ
ékkövei, reménységünk záloga és
„siralomvölgyünk” örök távlatot
mutató világossága.

Schimmer József

Liturgikus naptár - nagyböjt


