
Január 29-én ülésezett a képvise-
lõtestület. A fõ napirendi pont, a
zárszámadás és a költségvetés meg-
vitatása és elfogadása után Szauer
Tibor az urnatemetõ építésének je-
lenlegi állapotáról tájékoztatta a
képviselõket, majd Szerdahelyi
Csongor a plébániai jubileummal
kapcsolatos elõkészületekrõl tartott
beszámolót. Ezt követõen a egyház-
községi lelkigyakorlat szervezésérõl,
a plébánia életét érintõ problémák-
ról, és a tennivalókról esett szó.

*
Hasonlóan az elmúlt évekhez,

január 16. és 23. között a kereszté-
nyek egységéért imádkoztunk.

*
Plébániánkon immár hagyo-

mány a véradás. Január 30-án már ismerõsként kö-
szöntötték egymást egyházközségünk rendszeres vér-
adói és a véradásban segédkezõ orvosok és assziszten-
sek, akik az ünnepnapon is eljönnek hozzánk, hogy
együtt segítsünk a rászorulókon. Örvendetes, hogy a
véradók között mindig találkozunk új arcokkal is.

„A múltat dicsérjük, 
de a jelenben kell élnünk.”

Ovidius
A történelem megmutatja, hogy

mi, emberek, semmit sem tanulunk
belõle. Minden generáció, minden
egyes ember újra és újra keservesen
tapasztalja meg, hogy milyen az,
amikor az ujját megégeti. Az, hogy
ezt a szüleink és nagyszüleink már
tudták, és figyelmeztettek rá min-
ket, nem tartott - és tart - vissza at-
tól, hogy a jó tanácsot eleresszük a
fülünk mellett.

Luise Rinser ezt a jelenséget igen
találóan írta le: „Újból és újból
nyújtjuk a tapasztalás, a tiszta tudás
kelyhét, és a másik visszautasítja,
kiborítja a tartalmát; saját maga
akar meríteni a forrásból, belelépni a csalánba, vagy el-
szenvedni a fûben rejtõzõ kígyó marását. Még a saját
gyermekeink  sem - épp õk a legkevésbé - fogadják el
a szülõk által kínált jó italt; sõt bosszankodnak a buta
jószándékon, legjobb esetben megmosolyognak min-
ket, éppúgy,  mint mi - az eggyel korábbi generáció -
bosszankodtunk, vagy mosolyogtunk a mi szüleinken.

Veres András templomunkban mutatta
be elsõ budapesti fõpapi szentmiséjét

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután ½5-½6 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089
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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

III. évfolyam 3. szám

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat
nagyhétfõ-nagykedd-nagyszerda 

este 6 órakor 
Jánosa Domonkos, 

a szomszédos istenhegyi egyházközség 
plébánosa tartja.

A Felsõkrisztina Katilikus Kör áprilisi vendége 
dr. Korzenszky Richárd
tihanyi bencés perjel, 

korábbi pannonhalmi igazgató lesz. 
Idõpont április 4. kedd, este ½7. Az est témája: 

Tíz éve szabad a magyar egyház 
eredmények, mulasztások, lehetõségek.

KrónikaFÁJ

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)
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Karitász csoportunk célja, hogy
segítsen a rászorulókon. Munkájuk-
hoz egyre több, segíteni kész
munkatársra van szükség. Most ép-
pen kötni tudó és szeretõ asszonyo-
kat keresnek fáslik kötésére. Ezért
buzdítanak mindenkit, hogy kap-
csolódjon be ebbe a szép munká-
ba. A fáslikat sima kötéssel, 2,5-ös
kötõtûvel szabad kötni!!! Fonalat és
kötési leírást a sekrestyében lehet
kapni. További felvilágosításért kér-
jük, forduljanak Lendvai Istvánné
karitász-munkatárshoz.

*

Február 6-án Veres András püs-
pök atya ünnepi szentmisét muta-
tott be templomunkban. (Cikkünk a
11. oldalon.)

*
Február 8-án a Felsõkrisztina

Katolikus Kör összejövetelén Hollai
Antal spirituális atya a fõegyházme-
gye papságának helyzetérõl tartott
elõadást a templomban.

*
A plébániai farsangi bál ebben

az évben elmaradt, ami természete-
sen nem jelentette azt, hogy nem
báloztunk. Sikeres volt cserkésze-
ink jubileumi bálja, s hasonló kel-
lemes élményben volt részük azok-
nak is, akik részt vettek a budai
egyházközségek közös farsangi
ünnepén. S bár mi nem készültünk

hasonló bemutatkozóval, mint a vá-
rosmajoriak vagy a Szent László plé-
bánia hívei, táncosaink ott voltak a
nyitó palotást táncolók között.

*
Még nincs egy éve, hogy

Somogyiné Petik Krisztina pszicho-
lógus kezdeményezésére és Márton
atya támogatásával 10 házaspár
gyûlt össze, hogy egy kurzuson részt
vegyen. A hat alkalom és Krisztina
áldozatos munkája eredményeként
ez a kis csoport néhány családdal
kiegészülve létrehozta plébánián-
kon a házasok körét, vagy ponto-
sabban a Családok Körét. A havon-
kénti összejöveteleken egy-egy há-
zaspár a korábban megbeszélt té-
mából tart rövid bevezetést, majd
kötetlen formában beszélgetnek a
felvetett kérdésrõl. A kezdeti bukta-
tókon túljutva a következõ évben
aktívabban szeretnének részt vállal-
ni a plébániai közösségépítésbõl.
Ezért is kérik, hogy akik bekapcso-
lódnának, jelentkezzenek a plébá-
nián vagy Béres Györgynél (246-
1703). A közelgõ egy éves jubileu-
mot a fiatal és még fiatalabb háza-
sok remek farsangi bulival ünnepel-
ték.

*
Március 10-én kezdõdik az egy-

házközség nagyböjti lelkigyakorla-
ta. A szervezés hálátlan munkája
Lukách Krisztinára hárult, amit kü-
lön köszönünk neki. Kár, hogy bár
többször is meghirdettük, az egész
egyházközségbõl nem akadt 40 je-
lentkezõ...

*
Március 4-én templomunkban,

híveink közösségében imádkozott
ifjúságunkért Paskai László bíboros
úr. A szokásos elsõ szombati rózsa-
füzér-ájtatosságot tartotta nálunk,
majd szentmisét mutatott be. A
szentmise utáni baráti beszélgeté-
sen Márton atya köszöntötte õt ab-
ból az alkalomból, hogy a napok-
ban ünnepelte érseki kinevezésé-
nek 13. évfordulóját.  A jókívánsá-
gokhoz csatlakozva mi is kérjük a

Jóisten további kegyelmét és segít-
ségét a Bíboros Úr számára, hogy
felelõsségteljes munkáját a fõegy-
házmegye és az egész magyarság
lelki üdvére még sokáig végezhesse.

*
A Felsõkrisztina Katolikus Kör

meghívására március 7-én Bíró
László püspök úr látogatott el hoz-
zánk, és a szokásos felnõtt hittan
keretében elõadást tartott a csalá-
dokról szóló püspökkari körlevéllel
kapcsolatban. Sodró erejû elõadá-
sában a körlevél szerkesztése során
felmerült gondolatokról beszélt. A
helyzetelemzés, amelyet a mai ma-
gyar társadalomról, a házasságról,
az „együttélésrõl”, a gyerekvállalás-
ról mondott, valamint a „hogyan to-
vább”-ra adott gondolatai, tanácsai
elgondolkodásra késztetnek mind-
annyiunkat. Az egy óra szinte pilla-
natok alatt elrepült, pedig szívesen
hallgattuk volna még, látszólag püs-
pök úrnak is lett volna még monda-
nivalója. Köszönjük, hogy eljött kö-
zénk és gondolatait megosztotta ve-
lünk.

Béres György

Krónika (folytatás az 1. oldalról)

A balázsáldás pillanata

Régi templomi zászlónk -amelynek
létérõl évtizedeken át nem

tudtunk- immár megszokott dísze 
templomunknak
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Õ már
nem lehet
k ö z t ü n k ,
mikor plé-
b á n i á n k
hatvanadik
s z ü l e t é s -
napja alkal-
m á b ó l

templomunk volt és jelenlegi papjai
június 24-én közös szentmisével
adnak hálát egyházközségünk el-
múlt hat évtizedéért. Dr. Tóth Kár-
oly protonotárius kanonok urat ma-
gához hívta a Teremtõ. A legnehe-
zebb idõszakban, 1950-ben dolgo-
zott nálunk káplánként. 

Nógrádmarcalban született
1919. július 1-én. Teológiai tanul-
mányait Esztergomban kezdte és a
budapesti Hittudományi Karon fe-
jezte be, doktorátus szerzésével.
Lelkipásztori munkájának elsõ állo-
mása Keszegfalva volt, ezt követõen
Esztergomban és Budapesten mû-
ködött káplánként. Ebben a beosz-
tásban került szülõföldjére, a Palóc-
földre - Endrefalvára és Mohorára.
Három évvel késõbb ismét Buda-
pesten, a Bazilikában és a Szent Ró-
kus Plébánián mûködött. 1970-ben
Ismét a Palócföldre helyezték, de
már plébánosnak - elõször
Varsányba, majd 1983-ban
Szécsénybe. Itt volt alkalmam egy-
szer személyesen is találkozni vele.
1989-ben lemondott a plébániáról
és az egyházmegye központjában,
Esztergomban, a Bazilikában vállalt
kisegítõi megbízatást. 

„2000. február 3-án bekövetke-
zett haláláig a legnagyobb készség-
gel és buzgósággal tett eleget felada-
tának. Külön is kiemelem - írja
Paskai László bíboros érsek nekro-
lógjában - a havonta egyszer tartott
vetített képes hittanóráit, amelyek-
kel az esztergomi hívek szeretetét és
megbecsülését nyerte el.”

Temetése a káptalani hagyomá-

nyoknak megfelelõen az esztergomi
Bazilikában volt február 10-én. A
szertartáson, amelyet számos nóg-
rádi és esztergomi hívõ jelenlét-
ében Dékány Vilmos püspök vég-
zett, egyházközségünket György-
deák Márton plébános képviselte.

Tóth Károly atya felkérésünkre
még az elmúlt esztendõ végén el-
juttatta hozzánk jubileumi évköny-
vüknek szánt visszaemlékezésit. Eb-
bõl idézek:

„Csak fél évig voltam felsõ-
krisztinai plébánia káplánja. 1950
márciusától, augusztus végéig…
Emlékezetes volt az 1950. évi úrna-
pi körmenet. A plébánia területén
szokásos helyeken elkészítették a hí-
vek és a fiatalok a sátrakat. Úrnap-
ján a szentmise után kezdõdött a
körmenet. Megérkezve az elsõ oltár-
hoz pillanatokon belül megjelentek
a népi kollégisták és elkezdtek
csasztuskázni, énekelve: „Hegyen
völgyön zakatol a vonat.” Énekük el-
nyomta a szertartást végzõ pap
hangját, de a hívek énekét is. Ez így
ment mind a négy stációnál. A hívek
fel voltak háborodva. De voltak
idõs, meggondolt férfiak, akik a kör-
menet után is csendesítették a híve-
ket, „mert ott vannak a megfigye-
lõk”. Meg kell emlékeznem Dienes
Valériáról, mindenki Vali nénijérõl. A
plébánia híve volt, buzgón vett részt
a szentmiséken és a templomi ájta-
tosságokon. Akkor csak annyit tud-
tam róla, hogy Prohászka püspök úr
térítette meg. … Igen tiszteltem
buzgóságáért. Meg azért is, mert ka-
bátomról a leszakadt gombot fel-
varrta...”

Isten nyugosztaljon, Károly atya,
s kérünk, hogy föntrõl segítsd egy-
házközségünk papságát és híveit!

Szerdahelyi Csongor
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In Memoriam dr. Tóth Károly 
1919-2000

És ez így is van rendjén: milyen gye-
rek lenne az, aki hagyná, hogy meg-
félemlítsék az élet veszélyeirõl szó-
ló intelmekkel. Az elutasítottság vi-
szont fáj. Az állandóan kinyújtott, jó
italt tartó kéz megöregszik és kifá-
rad...”

URAM, földi élete folyamán Fi-
adnak is meg kellett tapasztalnia,
hogy mennyire fáj, ha a kinyújtott,
italt kínáló kezet visszautasítják. Õ
az embereknek jót akart. Az orszá-
godról szóló örömhírt hozta nekik,
de azok szélhámosnak és istenká-
romlónak nevezték. Betegeket gyó-
gyított szombaton - ezért szemére
hányták, hogy nem tartja be a tör-
vényt. Megszaporította a kenyeret
és a halat a tömegnek - ezt a tettét
lázításnak tartották. Együtt evett a
bûnösökkel és koldusokkal - ezért
fejcsóválva úgy vélekedtek, hogy
hibádzik az emberismerete. Szere-
tett. Gyógyított. Csodákat tett. -
Azok pedig két útonálló közt ke-
resztre feszítették, mint egy gazem-
bert.

URAM, ne hagyd, hogy kétségbe
essünk, ha embertársaink nem is-
merik fel jó szándékunkat. Adj ne-
künk erõt, kitartást és szilárd hitet
annak bizonyosságában, hogy jótet-
teinket egyszer nagyvonalúan, ezer-
szeresen viszonzod.

fordította: 
Bori Zsuzsanna

Fáj (folytatás az 1. oldalról)

Kersztelõ Szent János
Plébánia Zenei Alapítványa

Tisztelettel megkéri Önt,
hogy személyi jövedele-

madója 1%-ának felajánlásá-
val támogassa kórusaink

mûködését.

Adószámunk:
18079090-1-43
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Már javában állt a bál, mikor es-
te tíz óra után megérkezett az egyik
nagy budai egyházközség plébáno-
sa. Köszöntöttem és - nem szemre-
hányás képpen - mondtam neki,
hogy elkésett. Mire õ szabadkozva
válaszolta, hogy ez ma már a har-
madik bálja. Kétezren vagy még
többen vettek részt február 6-án a
budai egyházközségek jubileumi
farsangi bálján, köztük legalább szá-
zan a Felsõ-Krisztinából. A helyszín
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem új épülete volt, amely a Petõfi
híd és a Lágymányosi híd közötti
Pázmány Péter sétányon, a meghiú-
sult 1996-os EXPO helyén épült. A
tágas helyszín kiválóan állta a roha-
mot. Az érdeklõdés minden várako-
zást felülmúlt. 

A kilencvenes évek eleje óta az
egyházközségek közül egyre töb-
ben rendeznek minden évben saját
bált. Némelyik vonzása az utóbbi
években már messze túllépte saját
területét, híveinek körét. Ezért gon-
doltak arra az ötletgazdák, az isten-
hegyi és a városmajori plébánia bál-
jainak immár rutinos szervezõi,
hogy a jubileumi évben közös bálra
invitálják a budai egyházközségek
felnõtt híveit. A megvalósításhoz
nagy bátorság kellett, hiszen példá-
ul csak a hónapokkal korábban le-
foglalt terem bérleti díja sokszáz-
ezer forintba került. S ki tudhatta,

hogy mekkora lesz az érdeklõdés?
Fõvédnöknek sikerült megnyerni
Paskai László bíborost és Orbán Vik-
tor miniszterelnököt. Bár végül sze-
mélyesen egyikük sem tudott jelen
lenni, magas szintû képviseletük
mindenki megelégedésére szolgált.
A bíboros úr nevében Spányi Antal
püspök, a miniszterelnök nevében
pedig Pokorni Zoltán miniszter kö-
szöntötte a budai bálozókat, de je-
len volt az istenehegyi plébánia hí-
ve, a miniszterelnök hitvese, vala-
mint Bel-Buda papságának jelentõs
része is. Az együttlét minden részle-
tében jól sikerült. Jó volt együtt len-
ni, jó volt érezni, hogy sokan va-
gyunk. Hogy a templom küszöbén
kívül is, az egyházközség határain
túllépve is vannak barátaink, isme-
rõseink. Itt az ismeretlenek is isme-
rõsök voltak. Az együvé tartozó so-
kadalomban szép volt a palotás, a
keringõ, a modern táncok, a nép-
tánc, az éjfélkor felcsendülõ „Bol-
dogasszony anyánk”, a magyar és a
székely himnusz, szép volt a szerve-
zõk nevében Jánosa Domokos, is-

tenhegyi plébános által elmondott
imádságos elmélkedés, és szép volt
az azt követõ, hajnalig tartó tánc-
mulatság minden pillanata.

Ezen az estén egyébként a köze-
li Szent Imre Gimnáziumban szin-
tén népes részvétellel rendezték
meg az immár hagyományos orszá-
gos cserkészbált. Az is örvendetes,
új jelenség, hogy a katolikus kezde-
ményezések kezdenek támogatók-
ra találni. Mindkét bálnak voltak te-
hetõs szponzorai. Ez nem csak
anyagi szempontból fontos, de azt
is jelzi, hogy kezdünk a társadalom
egésze által is bevett, elismert kö-
zösséggé válni. A világ mintha kez-
dené felfedezni, hogy súlyunk van.
Hogy érdemes támogatni katolikus
megmozdulásokat.  

A bál eszköz. Egy azon lehetõsé-
gek sorában, amelyek révén a kö-
zösségek még inkább összeková-
csolódhatnak. S ennyiben lelkipász-
tori feladat is. A tíz után érkezett
plébános, aki aznap két másik bá-
lon is megfordult már, ezzel ponto-
san tisztában volt. 

Az egyház bölcsen, õsidõktõl
helyet ad, nem csak naptárában,
hanem lehetõségei szerint intézmé-
nyeiben is a farsangnak, a farsangi
vigasságoknak. Csak a kommunista
évtizedek alatt alakulhatott ki az
egyházról az a torz vélekedés, hogy
vallásos emberek a világ dolgaitól
idegen, helyüket nem találók gyüle-
kezete. Ellenkezõleg. A keresztény
ember a teljes életre hivatott. S en-
nek része a farsang, része az öröm-
teli együttlétek szeretete. A bál is. 

Szerdahelyi Csongor

Jól sikerült az elsõ budai bál

Az egyházközségünket képviselõ három táncospár egyike

Új templomunk építésének támogatója:
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Január végén ismét leveleket
kaptunk Erdélybõl, Hajdó István,
fõesperes, gyergyószentmiklósi plé-
bános és Illyés Zsolt marosvásárhe-
lyi segédlelkész uraktól. Rövid leve-
lükben reagáltak a Keresztelõ Szent
Jánosról elnevezett templomokkal
kapcsolatos felhívásunkra.

A marosvásárhelyi belvárosi
plébániatemplom védõszentje is
Keresztelõ Szent János. A 2000. év
náluk is nagy esemény, az egyház-
község védõszentjének ünnepére, a
templombúcsúra -hat évig tartó
munka után- befejezõdik a plébá-
nia teljes felújítása és a templom
külsõ-belsõ renoválása. E napon
áldják meg az új, többemeletes ta-
nulmányi központot is. Illyés Zsolt
segédlelkész úr márciusra részlete-
sebb beszámolót és fényképeket is
ígért, amit nagy szeretettel várunk. 

A Gyergyói Fõesperességben két
Keresztelõ Szent János titulusú
templom van, az egyikrõl, a gyer-
gyótekerõpatakiról és hívõ közös-
ségérõl Csedõ István plébános be-
mutatkozó levele alapján adventi
számunkban már részletesen ír-
tunk.

A másik, a gyergyószentmiklósi
plébánia filiája, a háromkúti temp-
lom. Ez a kis csángó-telep a Gyil-
kos-tótól a hegyek közé vezetõ út
mentén, vadregényes tájon találha-
tó. Valaha Gyimesközéplokhoz tar-

tozott, de onnan még nehezebb
megközelíteni, mint Gyergyószent-
miklósról, így most ez utóbbi plébá-
niához tartozik.

A fõesperes, plébános úr tavasz-
ra részletesebb leírást és fényképe-
ket ígért. Ezt is nagy szeretettel vár-
juk.

Gyergyószentmiklós sokunkban
kedves emlékeket ébreszt. Szívesen
emlékezünk vissza 1999 pünkösd-
jére, amikor a Schola zarándokcso-
portjának tagjaként a csíksomlyói
búcsúba készülvén a gyergyóiak
vendégszeretetét élvezhettük egy
pár napig. A búcsú mellett felejthe-
tetlen élményt jelentett mindannyi-
unknak a vasárnap délelõtti nagy-
mise Gyergyószentmiklós különle-
gesen szép, barokk templomában.

***

Mint ahogy tavaly már hírt ad-
tunk róla, a Gyulafehérvári Fõegy-
házmegyében egy tucat templom-
nak azonos a patrónusa a miénkkel,
velünk egy napon ünneplik temp-
lombúcsújukat, és hogy felvettük
velük a kapcsolatot a „Felsõkriszti-
na” megküldésével. Akkor kértük,
hogy jelentkezzenek, akik egy-egy
címet örökbe fogadnának, vagyis
vállalnák, hogy rendszeresen eljut-
tatják hozzájuk lapunkat. Most
örömmel jelezzük, hogy kérésünk

meghallgatásra talált, és majd mind-
egyik erdélyi testvértemplom kö-
zössége megkapja immár lapunkat.
Az odaátról érkezõ válaszokat, be-
mutatkozásokat pedig rendszeresen
közöljük lapunkban. 

Postásaink: brassói ferences
templom - Lukách Kriszta; Illyefalva
- Hartmann Tivadarné; Szentiván-
falva - Seidl Fidél; Szõkefalva - Hart-
mann Tivadarné; Marosvásárhelyi
belvárosi templom - Binzberger
Henrikné; Csíkdelne - Seidl Fidél;
Parajd - Kovács Ádám; Háromkút -
Kövesdy Gyuláné. 

Köszönjük fáradozásukat. S
egyúttal jelezzük, hogy vannak még
„postásra váró” templomok: Teke-
rõpatak, Homoródfürdõ, Bögöz és
Magyarcsürgés.

Ha valaki vállalja, hogy az erdé-
lyi egyházközségek egyikének
évente hatszor eljuttatja újságunkat,
kérem, jelentkezzék szerkesztõsé-
günk valamely tagjánál vagy a sek-
restyében, esetleg az irodában
hagyjon üzenetet. Köszönjük. 

Jelszó: Keresztelõ Szent Jánosról
nevezett templomok, tartsunk ösz-
sze, ismerjük meg egymást!

Vasdinnyey Miklós

Testvértemplomaink Erdélyben

Gyergyószentmiklós fõtere Észak-Erdély visszacsatolásakor

Szeretettel meghívjuk
Arthur Honegger

Jeanne d’Arc a máglyán 
címû oratóriumának elõadására,

2000. március 13-án 
19.30 órai kezdettel 
az Erkel Színházba.

Neves prózai szereplõk 
és énekes szólisták mellett

közremúködik 
a Szent István Király Szimfonikus

Zenekar és Oratóriumkórus,
valamint a Hunyadi János Zenei

Általános Iskola Nagykórusa.
Jegyek rendelhetõk hétfõn
délelõtt Palojtay Ágnesnél

a 252-5142/119-es 
telefonszámon.



Ezen a héten megkezdõdik az elõjegyzett és a ké-
sõbbiek során megváltandó urnahelyekre a szerzõdés-
kötés. A megszokott idõpontokban, hétfõn 9-12, pén-
teken 9-12 és ½ 5-½ 6 között várjuk az érdeklõdõket
a plébánia irodájában. Természetesen ezektõl eltérõ
idõpontokban is szívesen adunk felvilágosítást szemé-
lyesen vagy a 356-00-89-es telefonszámon.

A pontos tájékoztatás érdekében szeretnénk néhány
fontos információt a lap hasábjain is közzétenni. Eltérõ-
en a más plébániákon mûködõ gyakorlattól, az urnahe-
lyek értékesítése adás-vétel formájában történik, amit
szerzõdés hitelesít. A befizetett összegek tehát nem
adományként, hanem bevételként jelentkeznek. Ez az
eljárás felel meg a hatályos adóügyi törvényeknek, va-
lamint a közel fél éve életbe lépett ún. temetõi törvény-
nek. A szerzõdés elkészítésében több éves egyházügyi
gyakorlattal rendelkezõ szakemberek voltak segítsé-
günkre, akik egybehangzóan érveltek az értékesítés ál-
talunk gyakorolt formája mellett. Pénzügyileg ez az el-
számolás azt jelenti, hogy a meghirdetett összegek 12%
általános forgalmi adót tartalmaznak, amit az APEH-
nek be kell fizetnünk, viszont a mi költségeink ÁFA tar-
talmát emiatt vissza is igényelhetjük. Természetesen

azoknak, akik az urnahelyeket megváltják ez nem je-
lent semmiféle többletet és gyakorlatilag csak a plébá-
nia pénzügyi elszámolásakor érdekes. 

Szerzõdéskötéskor mindenki kap egy dossziét, ami
tartalmazza a szerzõdést, az urnatemetõ alaprajzát és
egy falnézetet, amin bejelöltük a megváltott urnahe-
lyet, valamint egy tájékoztató lapot. Megtekinthetõk a
vásárláshoz és építéshez kapcsolódó dokumentumok,
az építési engedély és az épület tervezett külsõ megje-
lenését ábrázoló látványterv. A részletes, színes terveket
a templomban, a bejáratától jobbra esõ falon kifüggesz-
tettük.

Urnatemetõnkben kétféle méretû kolumbárium
váltható: három és hat férõhellyel. Nem szükséges
azonban az összes helyet megváltani, lehetõség van
egytõl hatig bármennyi urna elhelyezésére. Ha valaki
most úgy gondolja, hogy csak két helyet kíván meg-
vásárolni, az arra vonatkozó összeget kell kifizetnie, de
késõbb, ha igényt tart a harmadik helyre, az aktuális ár-
különbözet megfizetésével módja van azt megváltani.
Természetesen, pl. ha marad a fülke „kettes”, más is-
meretlen a harmadik helyet nem veheti meg, arról csak
az  eredetileg rendelkezõ vagy utódai dönthetnek a tör-
vényben elõírt feltételek szerint.

Mit tartalmaz a szerzõdés, mit is jelent az urnahely
megváltása? A temetõi törvény a korábbi szabályozástól
eltérõen sokkal pontosabban és szigorúbban rendelke-
zik a temetõi helyek értékesítésérõl. Az urnahely meg-
váltásának idõtartama szabadon állapítható meg. Ez az
idõtartam esetünkben 100 év, ami azonban, ha az utó-
dok ezt kívánják és jelezik, az idõ lejártával meghosz-
szabbítható. Abban az esetben, ha erre nem kerül sor,
az urnákat az eddigi helyükrõl kiveszik, és egy nagy, kö-
zös térben helyezik el, a kegyeleti jogok megtartása
mellett. Földi értelemben vett örök idõre szóló urna-
hely nem létezik, ez az elõírások mellett hitünk legfon-
tosabb tételeivel is ellentétes.

Az urnatemetõ kialakításánál a helyhez és a kegye-
lethez méltó, nemes anyagokat építtetünk be. A helyek
pontos azonosítására minden urnaszakaszt egy-egy
ókeresztény vértanúról neveztünk el, a központi térben
férfiakról, a belsõ térben nõkrõl. Egy szakaszon belül
oszlop és sor szerint lehet a kiválasztott helyet megje-
lölni.

Az ideiglenes urnafalban elhelyezett hamvak méltó
áthelyezésére az urnatemetõ ünnepélyes megáldása-
kor, 2000. június 24-én templomunk búcsúja alkalmá-
val kerül sor.

Elkészült a központi teret megosztó galéria
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Urnatemetõ

(folytatás a 7. oldalon)



A belsõ térben már helyükön vannak az urnafülkék
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Képviselõtestületünk rangidõs
tagja Seidl Fidél, aki már hosszú
ideje fáradhatatlanul vesz részt az
az egyházközség körüli munkák-
ban. A 74 éves templomatyát eddi-
gi életútjáról és a templomhoz kap-
csolódó személyes élményeirõl kér-
deztük.

Budán nõtt fel. A XI. kerületben
eltöltött gyermekévek után a cisz-
terci Szent Imre Gimnáziumba járt.
A nyolc gimnáziumi év égész életé-
re meghatározó élmény volt. A
megkezdett egyetemi tanulmányo-

kat a háború miatt meg kellett sza-
kítania, katonai szolgálatra hívták
be a légierõhöz. Angol fogságból
tért haza ‘45 õszén, folytatta tanul-
mányait, de 1949-ben kitiltották az
egyetemrõl. 1951-ben családjával
az alföldi tanyavilágba, a Békés-me-
gyei Hunyára telepítették ki. Két és
fél évi kényszerû távollét után került
vissza Budapestre. 1965-ben költö-
zött abba a Stromfeld Aurél utcai
házba, ahol ma is lakik. Testvérei-
vel, akik egyébként 21 unoka bol-
dog nagyszülei a mai napig szoros

kapcsolatot tartanak egymással,
mindannyiuk a környéken lakik.
Például a 9 órai diákmiséken hat
Seidl-unoka ül egy padban. A csa-
lád egyébként már korábban is kö-
tõdött a templomhoz, annak idején
édesapja unokatestvére adományo-
zott egy padot a templomnak, erre
utal a pad oldalába vésett családnév
is. 

„Optimista vagyok, hiszen a kör-
meneteken egyre több fiatalt látni, a
diákmisékre sok gyermek jár, annak
ellenére, hogy kerületünk rohamo-
san öregedik.” -vallja Seidl Fidél, aki
az anyakönyvi adatok alapján érde-
kes és tanulságos kimutatásokat ké-
szít a péntek délelõtti irodai ügyele-
tek ellátása mellett, a keresztelések,
házasságkötések és temetések szá-
mának alakulásáról. 

„Fontos, hogy fejlõdjön a lelki
élet, az emberek keressék egymással
a kapcsolatot, az egyház és egymás
szolgálatának lehetõségeit!”

Köszönjük áldozatos munkáját,
és Isten áldását kérjük, hogy jó
egészségben tartsa meg szerettei és
egyházközségünk körében!

Müller Ferenc

Seidl Fidél templomatya ARCKÉPCSARNOK

Márton atya társaságában

Az értékesítésbõl befolyó össze-
gekbõl kell fedeznünk a megvásár-
láshoz kapott nagy összegû, egy-
házmegyei kölcsön részleteit, az ur-
natemetõ kiépítésének költségeit,
és csak ezt követõen gondolhatunk
új templomunk felépítésére. 

Ez úton is köszönetet mondunk
egyházközségünk tagjainak, eddigi
áldozatos hozzájárulásukért és elõ-
re is köszönjük azt, hogy döntésük-
kel ily módon is tovább támogatják
mindannyiunk közös terveinek
megvalósulását.

M.F.

Urnatemetõ (folytatás a 6. oldalról)
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A Böszörményi úti református
egyházközség havi értesítõjének
legutóbbi száma beszámol templo-
munk énekkarának február 10-i
„vendégszereplésérõl”. Ebbõl idé-
zünk: „A schola énekkar elsõsorban
iskolásokból áll, akik minden vasár-
nap a kilenc órai szentmisén énekel-
nek. Létszámuk mintegy harminc fõ.
Ünnepi alkalmakon - ilyen volt az
elmúlt karácsony elõtt is - a régi
énekkari tagok is újra megjelennek,
és nem ritkán nyolcvanra is emelke-
dik a számuk. … A Felsõ-Krisztina-

városi Keresztelõ Szent János Egy-
házközség közelgõ jubileumára
énekkarunk is meghívást kapott.”
(Kolosváry Bálint)

Az értesítõ, amely a Felsõkriszti-
na testvérlapja, hozzánk hasonlóan
anyakönyvi adatokat is közöl. A
februári adataik alapján õk sem áll-
nak jobban, mint mi és az országos
átlag: egy hónap leforgása alatt két
keresztelõjük és tíz halottjuk volt.

Együtt kell keresnünk a megúju-
lás lehetõségeit, hogy Magyarország
ismét keresztény nemzet legyen.

Hegyvidéki Harangszó - rólunk

2000. február 12-én csapatunk
farsangi mulatságot szervezett a Né-
metvölgyi úti Általános Iskolában.
Célunk az volt, hogy 10 éves fenn-
állásunkra (melyet gyakorlatilag
egész évben ünneplünk) egy vidám,
szórakoztató együttléten emlékez-
zünk.

A bált a legkisebbeknek szerve-
zett vetélkedõ nyitotta, ahol a lufi-
fújó versenytõl kezdve a szívószálas
lencse-szemezgetésig jobbnál-jobb
kihívások várták az arra érdemese-
ket. Ezután következett az este
egyik fénypontja, a jelmezverseny.
Sajnos a független tagokból felállí-
tott zsûri úgy látszik mégsem volt
elég elfogulatlan, mert a gyönyörû
és mûvészi gonddal megtervezett
jelmezek (boszorkák és macskák,
amazonok és villámok és még annyi
minden) közül a legkevésbé arra ér-

demeseket jutalmazta. Na de min-
degy…

A bál ideje alatt szinte végig mû-
ködött a teaház, ahol a rég nem lá-
tott ismerõsök egy nagy adag meleg
tea mellett, pislákoló gyertyafény-
nél beszélgethettek.

Külön ki kell térni arra a nem
sokkal tíz óra elõtt tartott balett be-
mutatóra, mely bizonyította, hogy a
fiú vezetõkben alapvetõen érzõ szív
lakozik. A hattyúk tavának elmarad-
hatatlan kellékeiként pompás lát-
ványt jelentettek a „kecses” lábak
fehér harisnyában, az „izmos” fel-
sõtestekre simuló atléták és hát per-
sze azok az ugrások és forgások,
melyek méltán avatták a fiúkat a
tánc nagymestereivé. Este tíz óra-
kor, a tíz éves fennállásra emlékez-

ve, tíz tortát tálaltunk fel, amelyeket
Bandi bá rövid beszéde után el is
fogyasztottunk.

Fél tizenegykor kellett távozniuk
a tizennégy év alattiaknak, de közü-
lük sokan megvárták -szülõi enge-
déllyel- a szépségkirály és szépség-
királynõ megválasztását. A gyõztes
pár keringõje nyitotta aztán azt a
még körülbelül két órás, táncos mu-
latságot, melyen sajnos már csak
nagyon kevesen maradtak, igaz, õk
nagy kitartással táncoltak. 

Hajnali egy órakor zárta kapuit a
cserkészbál 2000. A rendrakás gye-
rekjáték volt, s másnap reggel az
egészbõl csak a vidám percek és az
önfeledt szórakozás emlékei ma-
radtak meg bennünk. Reméljük, ez-
zel más is így van! Köszönjük!

Káldi Katalin

Cserkészbál 2000

Pasaréttõl
Máriaremetéig

Hittanos Családok 
Szentévi Nagyböjti

Zarándoklata

Idõpont: 2000. március 18.,
szombat 9.00 - 14.30

Találkozás: 
a felsõ-Krisztinavárosi 

templom elõtt 
reggel 7.30 órakor.

(A templomtól együtt megyünk
Pasarétre, ahol csatlakozunk a
többi plébánia zarándokaihoz.) 

A zarándoklat témája:
Mi a zarándoklat? (gondolatok)

Keresztút
Bûnbánati liturgia

Szentgyónás
Ünnepi szentmise
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16. Csurgai Jenõ 
Született Ajkán, 1914. február 17.
Szentelték Esztergomban 1939. június 18. 
Káplán Nagymaroson 1939-42, vic. adiutor Érsekvadkerten
1942-44, Káplán Bp.-Újlakon 1944-46, Bp.-Kõbányán
1946-47, Szent György lelkészség szervezõje 1947-48,
hitoktató 1948-50, káplán Bp.-Józsefvárosban 1950-51,
plébánoshelyettes Felsõ-Krisztinavárosban 1951-53, admi-
nisztrátor Bp.-Béketéren 1953-57, templomigazgató Bp.-
Örökimádásban 1957-58, adminisztrátor Bp.-Szent Kereszt
1958-61, plébános Tokodon 1961-..1985.
Fõegyházmegyei tanácsos 1962, érseki tanácsos 1976, tb.
kanonok 1979, esperes 1969-1985.
Nyugdíjazva 1985.
Elhunyt 1986. január 23.

17. Czinka Antal 
Született Mórichidán 1918. május 8.
Szentelték Esztergomban 1944. június 19.
Káplán Somorján 1948-49, Bp.-Béketéren 1949-53, Felsõ-
Krisztinavárosban 1953-56, Bp.-Május 1. úton 1956-58,
Bp.-Örökimádásban 1958-63, Bp.-Rózsák terén 1963-67,
plébános Szécsényben 1967-?
Érseki tanácsos 1969, h. esperes 1975, kerületi esperes
1976, c. apát 1977.
Elhunyt 1987. november 27.

18. Szõnyi Alfréd, dr.
Született Budapesten 1908. április 30.
Szentelték 1932. június 19. 
Hitoktató Budapesten 1932-35, káplán Tisztviselõtelepen
és hitoktató 1935-36, lelkész az O.T.I.-ban 1938-43, hit-
tanár a VII. ker. Áll. Tanítóképzõben 1943-?, káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1952-53, kápolnaigazgató a Karolina
úton 1954-56
Elhunyt 1956. május 13. 

19. Behinszky Béla
Született Kékkõ, 1910. július 29.
Szentelték Esztergomban, 1936. június 21. 
Káplán és hitoktató Bp.- Rákosfalván 1936-39, Pajor-
szanatóriumi lelkész és hittanár 1939-45, Káplán Bp.- Szent
Rókus 1945-48, káplán és hittanár Szentendre 1948-53,
káplán Kelenföld 1953-54, káplán Felsõ-Krisztinavárosban
1954-58, plébánoshelyettes Tokod 1958-59, káplán Bp.-
Angyalföld, 1959-62, Bp.-Tripolisz káplán, majd
plébánoshelyettes 1962, káplán Bp.-Krisztinaváros 1962-
66, Bp.- Középsõ-Ferencváros 1966-77, plébánoshelyettes
Bp.-Szent Kereszt 1977-
1964. érseki tanácsos.
Elhunyt 1988. november 22.

20. Zakar András, dr.
Született Margittán, 1912. január 30.
Szentelték Esztergomban, 1940. június 23.
Központi Szemináriumban VI. éves 1940-41, érseki szer-
tartó, levéltáros, titkár 1941-48, censor 1943, szabad-
ságvesztés 1948-53, kisegítõlelkész Bp.-Szabadsághegy
1953-56, káplán Felsõ-Krisztinavárosban 1956, majd lelkész
Bp.-Szabadsághegy. Pápai kamarás 1946, bíróságilag reha-
bilitálva 1970.
Nyugállomány 1957. 
Elhunyt 1986. március 31.

21. Belányi Ferenc, dr.
Született Moholon, 1914. június 25.
Szentelték Budapesten, 1938. október 30. 
Hittanár Bp. Zrinyi Gimnáziumban 1936-46, Bp. Árpád
Gimnáziumban 1946-51, káplán Újlakon 1951-52,
plébánoshelyettes Bp.-Bazilikában, káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1957, plébános Bp.-Szabadsághegyen
1957- 1987.
Fõegyházmegyei tanácsos 1956, tb. kanonok 1979-1988.
Elhunyt 1987. október 21. 

22. Hernádi (Hermann) Ágoston
Született Budapesten, 1907. augusztus 6. 
Szentelték Esztergomban, 1931. június 21. 
Káplán Rimócon 1931-32, Rómaifürdõn 1932-33,
Nógrádmarcalon 1933-34, Külsõ-Ferencvárosban 1934-39,
Újlakon 1939-40, Béke téren 1940-42, Felsõ-
Krisztinavárosban 1942-46, Lágymányoson 1946, lelkész
Farkasréten 1946-53, Csillaghegyen 1953-57, káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1957-64, plébános Szobon 1964-76
Elhuny 1976. október 3.

23. Násfai István
Született Budapesten, 1907. augusztus 18.
Szentelték Esztergomban, 1929. június 29. 
Káplán Budaörsön 1929-31, hitoktató és kisegítõ
Városmajorban 1931-32, Kõbányán 1932-33, Mátyás kirá-
ly Gimnáziumban hitoktató 1933-50, kápolnaigazgató
Hûvösvölgyben 1950-55, szám feletti lelkész
Városmajorban 1955-58, plébánoshelyettes Csolnokon
1958, kisegítõ lelkész Felsõ-Krisztinavárosban 1958,
Farkasréten 1959-1989.
Érseki tanácsos 
Elhunyt 1989. június 8. 

Hat évtized, harmincnégy káplán (II.)

Helyesbítés
Elõzõ számunkban a templomunkat ábrázoló 
festmény alkotójának nevét tévesen közöltük.
Töreky Margit mûvésznõtõl elnézést kérünk. 
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Triduum a búcsút megelõzõ há-
rom napon, az esti hat órakor kez-
dõdõ szentmisék keretében. Tartják
egyházközségünk korábban itt szol-
gált papjai: 

Június 21. szerda:
Hollai Antal, 
téma: a Szentév

Június 22. csütörtök:
Greksa Ferenc, 
téma: a magyar millennium

Június 23. péntek:
dr. Nagy Imre, 
téma: Keresztelõ Szt. János. 

A búcsút június 24-én, szomba-
ton tatjuk. Ünnepi  szentmise 10
órakor. Fõcelebráns Spányi Antal
püspök. Koncelebrál a jelenlegi és a
korábban itt szolgáló papság. Éne-

kel a Schola. Fél 12-kor lesz az ur-
natemetõ felszentelése. Az új épü-
let nagytermében 12 órakor ünnepi
megemlékezés, az emlékkönyv be-
mutatása, jelenlegi és korábbi pap-
jaink, valamint egy-két idõsebb hí-
võ rövid visszaemlékezésével, a
maiak kis mûsorral, az egyházköz-
ség múltját bemutató kiállítás meg-
nyitása. 

Közben és utána a templomkert-
ben búcsús árusok, gyerekprogra-
mok, gitáros zene, éneklés.

Kárpát-medencei kórustalálkozó
17 órakor a templomban, a gyer-
gyószentmiklósi, a munkácsi és ke-
rületi egyházi (református is) kóru-
sok részvételével.

Egyházközségi bál - 21 órától az
új épületben. 

A szentévben a pápa kinyitotta a
Szent Péter-bazilika szent kapuját
és belépett rajta. Az õ nyomában
immár több millió hívõ lépett át
ezen a kapun, amely jelképesen a
bûn állapotából a kegyelem állapo-
tába való átlépést jelenti.

Nekünk valamennyiünknek át
kell lépnünk lélekben ezen a kapun
a Szentévben. 

Minden templomajtó egy-egy
kis szent kapu. Azon belépve bepil-
lanthatunk a legszentebb titokba, a
Megváltás misztériumába. Ezért já-
runk templomba, ahol a hozzánk
hasonló szándékú és törekvésû em-
berekkel egy közösséget alkotunk.
Igazán együtt lehetünk vonzók azok
számára, akik még nem találtak rá
az egyetlen igaz útra. Mindent meg
kell tennünk, hogy egyházközsé-
günk erõsödjék missziós küldetésé-
ben. Ehhez az is kell, hogy többet
tudjunk hitünkrõl, egymásról, pap-
jainkról, egyházunk, egyházme-
gyénk és saját plébániánk múltjáról.
Közös dolgainkról általában. 

E célt szolgálja a március 25-én,
szombaton délután négy órára
meghirdetett egyházközségi nyílt
napunk. Papjaink és a képviselõtes-
tületi tagok jelenlétében ekkor az
egyházközség életét érintõ gondo-
latait, kérdéseit, felajánlásait, eset-
leges sérelmeit mindenki megoszt-
hatja mindenkivel. Bízunk abban,
hogy e beszélgetés termékenyítõ
hatással lesz egyházközségünk éle-
tére. Jöjjünk el minél többen! 

Nyílt nap - március 25.

Egyházközségünk alapításának hatvanadik évfordulójára készülünk

Minden idõk ministránsai, 
figyelem!

Öregministráns találkozó 

június elsõ szombatján, 
délután 4 órától. Jöjjetek! 
Szervezi: Kazatsay Ime.

A jubileumi búcsú tervezett eseményei

Advent elsõ vasárnapjától kezd-
ve István atya az általa tartott szent-
miséken a jubileumi ünnepségekre
való felkészülés jegyében lelkigya-
korlatos beszédeket tart 25 vasárna-
pon keresztül. A beszédekhez kap-
csolódóan minden alkalommal egy,
az ajtóknál elhelyezett 4 oldalas la-
pot lehet elvinni, amely segít a lelki-
gyakorlat gondolatainak elmélyíté-
sében.

A lelkigyakorlatban eddig kb.
500-an vesznek részt, de még most
sem késõ, hogy valaki bekapcsolód-
jon, mert a sekrestyében mindig
megtalálható az aktuális és az ösz-
szes elõzõ rész, amelyet a sekres-
tyéstõl el lehet kérni, sõt az
Interneten is megtalálható a
http://www.tar.hu/lgy címen, ahon-
nan bármikor letölthetõ. A lelkigya-
korlat anyagához így az is mindig

hozzájuthat, aki nem arra a szent-
misére jár, amelyen a lelkigyakorla-
tos beszéd elhangzik. 

A lelkigyakorlathoz kapcsolódó-
an 8 imacsoport is létrejött, köztük
egy fiatalokból álló, amelyeknek
tagjai megbeszélik a lelkigyakorlat
anyagát, megosztják egymással ta-
pasztalataikat és imádkoznak egy-
házközségünk lelki megújulásáért.

Szeretettel hívunk mindenkit a
lelkigyakorlatban, illetve egy ima-
csoportban való részvételre! A lelki-
gyakorlattal, illetve az imacsopor-
tokkal kapcsolatos kérdésekre vá-
laszt a 356-0240-es telefonszámon,
illetve levélben (1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 9.) vagy e-mail-ben
(lgy@level.tar.hu) István atyától
kaphatunk.

Lukách Kriszta

Jubileumi lelkigyakorlat plébániánkon
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Hogy mit szeretnék?

Hogy mit szeretnék? semmit már, csak élni,
Kenyéren-vízen, és a Csendre várni.
A napfénybõl elég már egy sugárnyi,
A szép világból egy akác-levélnyi.

A bölcsek köve, bölcsek könyve sem kell,
Szónak beérem már a Miatyánkkal,
Villany helyett a síró gyertyalánggal,
Az Ember helyett már az emberekkel.

Ó emberek, ti õrült kedvesek,
Hagyjatok élni még egy keveset,
És megáldani a veszett világot.

Élni és imádkozni, semmi mást:
Hétszer napjában: megbocsásd!
És hetvenhétszer: megbocsátok.

2000. NAGYBÖJT

A nagyböjt az egyházi év kitün-
tetett idõszaka, az elcsendesülés, a
bûnbánat 40 napja. Ilyenkor a ke-
resztény ember magába fordul és
Krisztus kínszenvedését szeme elõtt
tartva próbál kiengesztelõdni Te-
remtõjével. A csend és az önma-
gunkba fordulás segít felismerni bû-
neinket, hiszen csak ezek felismeré-
se után tudunk bûnbánatot tartani.
Könyörgünk Istenhez: bocsásson
meg nekünk, bûnösöknek. De azt
általában elfelejtjük, hogy nap mint

nap ítéletet mondunk magunk fe-
lett azzal, hogy ezt kérjük Istentõl
„És bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek...” Nagyböjtben elsõ-
sorban embertársainkkal kell kien-
gesztelõdnünk, mert az isteni meg-
bocsátáshoz csak ezen keresztül ve-
zet az út.

Errõl szól Sik Sándor e verse,
mely ilyenkor, nagyböjt idején so-
kunkat gondolkodásra kell késztes-
sen.

Vasdinnyey Miklós

IRODALOM

A január 6-án Rómában püspök-
ké szentelt Veres András püspök bu-
dapesti „bemutatkozó” szentmisé-
jét február hatodikán templomuk-
ban tartotta. Miért éppen nálunk?
Mert a püspöki konferencia titkára
immár több mint egy esztendeje
vasárnaponként rendszeresen
templomunkban misézik (reggel fél
nyolckor). A zsúfolásig megtelt
templomban elsõször az egyház-
község képviselõtestülete nevében
Seidl Fidél templomatya köszöntöt-
te a legfiatalabb magyar püspököt,
majd Györgydeák Márton plébános
szólt a püspöki méltóság fontossá-
gáról korunk magyar társadalmá-
ban. 

Szentbeszédében a püspök töb-
bek között arra hívta fel a figyelmet,
hogy a mai világban sokan be sze-
retnék szorítani az egyházat a kari-
tatív, szociális és oktató tevékenység
keretei közé. Ez ellen azonban tilta-
koznunk kell: az egyház küldetése
ugyanis elsõdlegesen lelkipásztori,
és minden más tevékenysége csak
ezzel összefüggésben, s ennek alá-
rendelve értelmezhetõ. Veres And-
rás püspök arra is felhívta a figyel-
met, hogy az öregség nem életkor-
tól függ, hanem attól, hogy valaki
tud e még másokért élni vagy csak
önmagával képes foglalkozni. S
ilyen értelemben sajnos számos fia-
tal és középkorú öregember él a
mai magyar társadalom tagjai kö-
zött.

E lelkiismeretvizsgálatra késztetõ
gondolatok egyházközségünk, szer-
kesztõségünk számára is megszívle-
lendõek: mi is azért szerkesztjük ezt
a kis újságot, mert fiatalok akarunk
maradni. Belül. Mert ez a lényeg.
Reméljük, sikerül.

Sz. Cs.

Fõpapi szentmise 
templomunkban

Zarándokoljunk együtt

Április elsején, szombaton 

egyházközségi jubileumi zarándoklatot tartunk. 

Felkeressük egyházmegyénkben három testvérplébániánkat: 

az epöli, a visegrádi és a szentendrei 

Keresztelõ Szent János templomot.

Reggel 8 órakor indulunk busszal a templom mellõl, 

és kb. este 7 órakor érünk vissza.

Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet 

640 forint befizetésével. 

A részletes program a hirdetõtáblán lesz olvasható.
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Nagyböjt
A nagyböjt a keresztény egyház-

ban a húsvéti elõkészület ideje. A
negyven napos böjt a VII. Századtól
vált szokássá, és 1091-ben II. Or-
bán pápa iktatta törvénybe. A hús-
vét idõpontját 325-ben a niceai zsi-
nat a tavaszi napéjegyenlõséget
(március 21.) követõ holdtölte utáni
elsõ vasárnapban állapította meg.

A nagyböjt elsõ napjának elne-
vezése - hamvazószerda, böjtfo-
gadószerda, aszalószerda - utal a
hamvazás szokására és jelzi a böjt
kezdetét is. A hamuszórás a bûnbá-
nat õsi jelképe az Ószövetségben is,
a néphitben pedig gyógyító erõt tu-
lajdonítottak neki. Böjt idején a lá-
nyok, asszonyok egyszerûbb, söté-
tebb színû ruhákat viseltek, tilos
volt a hangos mulatság. A katoliku-
sok nem ettek húst, zsíros ételeket,
sokáig a tej és a tojás evését is tiltot-
ta az egyház. Volt, aki naponta csak
egyszer evett, ezt hívták
negyvenelésnek.

A böjti tilalmak hatására a fiata-
lok körében jellegzetes szokások és
játékok alakultak ki. A legismertebb
böjti leányjáték a karikázás volt. Ez
az egyszólamú énekre, zárt, szabá-
lyos körben járt körtánc elsõsorban
a palóc vidéken és a Dél-Dunántú-
lon volt elterjedt.

Március 12. Gergely napja
Az országosan ismert gergelyjá-

rás az iskolás gyermekek köszöntõ,
adománygyûjtõ dramatikus népszo-
kása. A nap megünneplését 830-
ban IV. Gergely pápa rendelte el és
tette a nap patrónusává I. Gergely
pápát, az iskolaalapítót és a gregori-
án éneklés megteremtõjét. A tanu-
lók ezen a napon maguk és tanító-

juk számára gyûjtöttek adományt,
valamint hívogatták iskolába a gye-
rekeket. A köszöntésért cserébe
szalonnát, tojást és pénzt kaptak.
Gergely napjához idõjárásjóslás is
fûzõdik: Megrázza szakállát Ger-
gely, vagyis elõfordulhat, hogy ezen
a napon havazik.

Március 19. József napja
A tavasz elsõ napjának ünnepe,

ugyanis a hagyomány szerint a ma-
darak megszólalnak ezen a napon,
mivel Szent József kiosztotta nekik a
sípot. Ez a nap a méhek kiereszté-
sének az ideje, ekkor érkeznek meg
a fecskék, és sok helyen ekkor kez-
dik a szántást.

Március 25. Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napja.

Az Angyali Üdvözlet, Jézus
Szentlélektõl való fogantatásának
napja. Ezt a napot a fák oltására,
szemzésére tartják alkalmasnak.

Virágvasárnap
Jézus Jeruzsálembe való bevo-

nulásának emlékünnepe, a római
egyház elnevezése szerint pálma
vasárnap (Dominica palmarum).
Pálmaágas körmeneteket már a VI.
században tartottak, a pálmaszente-
lésrõl pedig már a VII. századból
van adatunk. A szentelt pálmát zi-
vatar, villámcsapás és tûz elhárításá-
ra használták. Nálunk a pálmát a
barka helyettesíti, amit szintén
használnak rontás ellen. Jellegzetes
virágvasárnapi leányszokás a vil-
lõzés vagy kiszehajtás. A kisze álta-
lában menyecskének öltöztetett
szalmabáb, amelyet a lányok ének-
szóval vittek végig a falun és a falu
végén elégették vagy vízbe dobták.
A bábu a tél, a böjt, a betegség
megszemélyesítõje lehetett.

Nagycsütörtök
Nagycsütörtökön megszûnik a

harangozás, „a harangok Rómába
mennek”. A szertartásra hívogatást
ezekben a napokban a gyermekek
kerepléssel végezték. Liturgikus
szokás a lábmosás, az alázat jele.
Szintén liturgikus eredetû, gonosz-
ûzéssel összefonódó szokás a pilá-
tusverés vagy pilátuségetés. Ennek
alkalmával a templomban nagy lár-
mát csaptak, verték a padokat, illet-
ve a határban elégették a Pilátust
jelképezõ szalmabábut. Ezt a napot
zöldcsütörtöknek is nevezték, ilyen-
kor a jó termés reményében spenó-
tot vagy csalánt fõztek.

Nagypéntek
A nap jellegzetes szertartása a

csonkamise, a nagypénteki passió-
játékok pedig már a középkor óta
virágoztak. Ezt a napot szerencsét-
lennek tartották, ezért dologtiltó
nap volt. Nem sütöttek kenyeret,
mert az kõvé vált volna, nem mos-
tak, mert a kimosott ruha viselõjébe
belecsapott volna a villám, nem
fontak, nem szõttek. A nagypénteki
fürdésnek azonban betegségelhárí-
tó, tisztító, termékenységvarázsló
erõt tulajdonítottak. Aki ezen a na-
pon napfelkelte elõtt szótlanul meg-
mosakodott, azon nem fogott a be-
tegség. A nagypénteki hajnali vizet
aranyosvíznek nevezték.

Nagyszombat
Jellegzetes szokás volt a féreg-

ûzés, a ház körülseprése, ami a la-
kókat nemcsak a férgektõl, de a bo-
szorkányoktól is távol tartotta. Ezen
a napon véget ér a negyvennapos
böjt. A nap legfontosabb eseményei
közé tartozik a víz- és tûzszentelés
és az esti feltámadási körmenet.

Csiszér Dóra

A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
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