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

IV. évfolyam 2. szám

„Dicsõség a magasságban Is-
tennek, és békesség a földön
a jóakaratú embereknek”

„... mert a szívünket szinte
szétveti az öröm, túlzás nélkül
mondhatjuk, akik valóban ün-
nepelték Jézus születését, akik
lélekben készültek az Õ eljö-
vetelére , azok meg is kaphat-
ták õt, szívükbe fogadhatták,
ezért valóságos tény az, és
nem szóvirág, hogy az ember
szívébõl fakadóan az öröm is-
mételteti az angyalok öröm-
énekét.” - hallhattuk Kará-
csony napján az ünnepi
homiliában. S valóban, plébá-
niánkon is sokan sokféle mó-
don készültek Jézus fogadásá-
ra. Elcsendesedéssel, szeretet-
cselekedetek gyakorlásával,
imával „egyengették az Úr út-
ját.”

*
December 10-én immár negyedik alkalommal ren-

dezett a karitász karácsonyi vásárt. Az ezúttal is sike-
res rendezvényt sokan látogatták. Különösen a játékok
és a könyvek voltak kelendõek. Pongrácz Judit, aki évek
óta fõszervezõje a vásárnak elmondta, hogy az há-
romszorosan is segít. Egyrészt így azok is részesedhet-
nek az adományozás örömében, akik pénzzel nem
tudnak segíteni, másrészt lehetõségük van a kispénzû
embereknek is ajándékok vásárlására, és végül a befolyt

KRÓNIKA
Szeretettel köszöntjük a

Kedves Testvéreket a plébánia
nevében vízkereszt ünnepén,
a jubileumi esztendõ befejezõ
napján.

Jelentõs esztendõ volt a
2000. Szentév volt a világegy-
ház életében, ünnepeltük ma-
gyar kereszténységünk ezer
éves létét és plébániánk 60
éves fennállását.

Hálát adunk a Szenthá-
romságnak az elmúlt év min-
den kegyelméért.

Megköszönjük, hogy meg-
vallhattuk katolikus keresz-
tény hitünket. Köszönetet
mondunk azoknak a testvé-
reknek, akik a világegyház,
magyar egyházunk, egyház-
megyénk és plébániánk jubi-
leumi eseményein részt vet-
tek és tevõlegesen is segítették
ezek munkáját. 

Természetesen a legfontosabb, lelki életünk,
megújulásunk nem mérhetõ fizikai eszközökkel, csak
hatásaiban: az imádságos lelkületben, szentmisére já-
rásunkban, a szentségek felvételében, a hitoktatásban
és a közösségért végzett munkában.

A 2000. évben 39 gyermeket kereszteltünk, 9-cel
kevesebbet, mint tavaly. Kerületünknek kb. 64.000
lakosa van, és csak kb.350 gyerek születik évente.
Bérmálás is volt plébániánkon. 11-es részesültek a

A 2000. évi lelkipásztori beszámoló

folytatás a 3. oldalon folytatás a 2. oldalon

Részlet a 2000. évi pásztorjátékból
foto: Tóth Zltán
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összeget -ami az idén is közel 60
ezer forint volt- szintén a rászorulók
megsegítésére tudják fordítani. Kü-
lön öröm, hogy a hívek közül töb-
ben bekapcsolódtak a munkába,
így Vajna Pálné, Vörös Attiláné és dr.
Oláh Imréné. Köszönjük fáradozá-
sukat.

A megmaradt játékok is gazdára
találnak, ugyanis a nyári napközis
tábor résztvevõi Nagy Edit lelkes
patronálása mellett azóta is tartják
egymással a kapcsolatot.
Nyár óta már két kirándu-
lást szervezett a gyerme-
kek és szüleik számára,
amelyeken 20-25 résztve-
võ mindig volt.

*
Az Apor Vilmos Idõ-

sek Klubja az idén is
megtartotta adventi klub-
délutánját, amelyen ezút-
tal a Pannónia Sacra Álta-
lános Iskola 2. osztályos
tanulói lucázást adtak elõ,
melyet Mandl Katalin tanárnõ taní-
tott be.

*
A lelki töltekezést segítették az

adventi szombatok esti zsolozsmái
és elmélkedései, miként a Szkóla és
a Madocsay Ákos vezette gitárosok
adventi áhítata is. Köszönjük mind-
két kórus áldozatos munkáját s azt a
szeretetet, mellyel dalaikat, gondo-
lataikat elénk hozták. Köszönjük
Sándor György mûvész úrnak is,
hogy gondolatait velünk megosztva
segített az adventi elmélkedésben.

*
Az idén sem maradt szállás nél-

kül a Szent Család. Igaz, a tervektõl
eltérõen csak egy kört sikerült kiala-
kítani, de idén elõször fogadta õket
a Szkóla közössége is.

Szép és követendõ kezdemé-
nyezésként a Házasok Körének csa-
ládjai az adventi szombat estéken
ellátogattak egy-egy családhoz
gyertyagyújtásra, éneklésre, imád-
kozásra, mesélésre, beszélgetésre.

*
Tizenhárom lelkes felnõtt és há-

rom ugyanolyan lelkes fiatal sür-
gött-forgott december 16-án, hogy
a templomot és környékét felkészít-
se az ünnepre. Sekrestyésünk, Já-
nos irányításával a sok szorgos kéz
délután két órára végzett a takarí-
tással, szidolozással, az ablakok
tisztításával és más „ház körüli”
munkával. Szenteste napján a Bet-
lehem elkészítését már a ministrán-
sok végezték.

*
Sokat próbáltak, de megérte.

Szenteste délutánján a Szent Gel-
lért Kollégium tagjai mutattak be
pásztorjátékot az összegyûlt gyer-
mekeknek és szüleiknek. Az elõ-
adás nagy sikert aratott. Köszönjük
az ifjú ministránsoknak és dékánja-
iknak.

*
Mint azt adventi számunkban

már jeleztük, decemberben válasz-
tottuk újra a plébánia képviselõ-
testületét. Örvendetes módon so-
kan vállalták a jelöltséget. A létszám
kötöttsége és a szavazás eredmé-
nyeként sokan nem kerültek be a
testületbe. Köszönjük nekik, hogy
vállalták a jelöltséget, és a plébánia
papsága, valamint az új képviselõ-
testület továbbra is számít aktivitá-
sukra. (a választás eredményét az 5.
oldalon közöljük)

*
Az idén az év utolsó napja egy-

beesett Szent Család vasárnapjával.

A fél 11 órai szentmisén Márton
Atya megáldotta a jubiláló házas-
párokat. Ma, amikor a házasság és
a család válságáról szokás beszélni,
álljanak õk példaként elõttünk s a
fiatalok elõtt, bizonyítva, hogy az Is-
ten elõtt egymásnak kimondott igen
egy életre szól és szeretettel, hûség-
gel megtartható. A megáldott há-
zaspárok és házasasságuk éve:

Matyék Károly és neje (64 év),
Tóth Lajos és neje (57), Bágyi Imre
és neje (50), Rédey József és neje

(50), Sahin Tóth Zoltán és
neje (50), dr. Szendrey József
és neje (50), Török Lajos és
neje (50), Horváth Balázs és
neje (30), Rajkai János és ne-
je (25) és Ifj. Sapszon Ferenc
és neje (25). Szívbõl gratulá-
lunk, és kérjük a Jóisten to-
vábbi kegyelmeit frigyükre.

*
Az elmúlt évekhez ha-

sonlóan az idén is januárban
lesz az ökumenikus imahét.
A részletes programot az 5.

oldalon és a hirdetõtáblán közöljük.
*

Az év végén, miután megkö-
szöntük az Úrnak a múltat minden
örömével, bánatával, sikerével és
kudarcával együtt, kérjük kegyel-
meit a jövõben is.

„Ennek az Új esztendõnek kez-
detén határozzuk el együtt, mind-
annyian, hogy Jézusért és Jézussal
fogunk élni, és hogy ebben az évben
boldogok és szentek leszünk.

Legyen ez az év mindannyiunk-
nak az imádság és az Istennel való
egyesülés éve és a mélybõl fakadó,
örömteli szereteté.

Kezdjétek azokkal, akik körülöt-
tetek vannak, legyen életté a szán-
dék, és akkor eljut a szegényekhez.
Szilárdan határozzuk el mindannyi-
an: ebben az évben egyetlen szán-
dékos bûnt sem akarok elkövetni a
szeretet ellen.”

(Teréz Anya breviáriuma)
Béres György

folytatás az 1. oldalról

A Betlehem állító ministránsok
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szentségben. Mindannyian 18
éven felüliek voltak. 14 házasság-
kötés volt, kettõvel kevesebb,
mint 1999-ben. Kérjük továbbra
is, hogy házasságkötésre legalább 3
hónappal elõbb jelentkezzenek be
és ha valamelyik fél nem volt elsõ-
áldozó, akkor legalább fél évvel.
147-es haltak meg, míg tavaly
186-an. Sajnos, elhunytjainknak
csak 30%-a részesült a betegek
szentségében. Kérjük, hogy az
öregek, betegek hozzátartozói ide-
jében gondoskodjanak, hogy sze-
retteik részesüljenek a betegek
szentségében, mielõtt kórházba
kerülnek. Decemberben itt, a
templomban 90 testvérünk vette
fel a betegek szentségét. Örömteli,
hogy vasárnapi szentmiséinken
általában 2000 ember vesz részt.
Az is örvendetes, hogy a vasárnapi
gyerekmisén egyre több fiatal há-
zas jelenik meg gyermekeikkel.
Három pap és 5 hitoktató végzi a
hitoktatást a templomban és az is-
kolákban. Kb. 230 gyerek jár hit-
tanra. Ez sajnos újabb csökkenést
mutat tavalyhoz képest. Ez össze-
függ a gyerekek számával is, hiszen
kerületünkben mindössze 3800 ál-
talános iskolás tanuló van. Termé-
szetesen sokan járnak egyházi isko-
lákba, ahol rendszeres hitoktatás-
ban részesülnek. Felnõtteknek is
tartunk hitoktatást, bibliaórát.
Sajnos ezeket kevesen látogatják.
Ebben az évben hétszer meghívott
elõadók is szerepeltek: Bíró László
püspök, Spányi Antal püspök,
Jelenits István, Korzenszky Richárd,
Hollai Antal Varga Kapisztrán, és
Bábel Balázs érsek. Szépen mûkö-
dik az óvodások hittanja és a Ba-
baklub is.

Ifjúsági és gitáros énekkarunk
szépen, rendszeresen tevékenyke-
dik. Örömteli, hogy felnõtt ének-
karunk is megszervezõdött. Cser-
készcsapatunk is végzi elkötele-
zett munkáját. Ministránsaink, ve-
zetõikkel együtt ellátják a vasárna-

pi és hétköznapi szentmiséinket.
Idén is szép és tartalmas pásztorjá-
tékot adtak elõ, nagy sikerrel. Ima-
közösségünk rendszeresen imád-
kozik a papi, szerzetesi hivatáso-
kért. Örömmel közölhetjük, hogy
ebben az évben megalakul oltár-
egyletünk is. Megköszönjük eddigi
képviselõtestületünk munkáját,
amelyet 6 éven át végzett. Demok-
ratikus elvek alapján választottuk
meg az új képviselõtestületet,
amelynek beiktatása a közeli jövõ-
ben lesz.

Plébániánk pénzügyi helyzeté-
vel kapcsolatban a következõket
mondhatjuk el: A Kedves Testvérek
a perselyekbe a gyûjtéseken kívül
4,6 millió forintot tettek. A temp-
lom javára 2,6 milliót, egyházi is-
kolákra 220.000Ft-ot, az árvízká-
rosultaknak 1.365.000Ft-ot, a köz-
ponti karitásznak 237.000Ft-ot, a
misszióknak 196.00Ft-ot és a Péter
fillérre 104.000Ft-ot adtak.

Az egyházközségi hozzájárulás -
nevezzük egyházi adónak - melyet
2115 család fizet plébániánkon 7,1
millió Ft volt, 1,7 millióval több,
mint tavaly.

Nagyobb pénzügyi kiadások: a
papság, alkalmazottak fizetése
(kántor, sekrestyés, takarító) 1,8
millió forint. A templom és a plé-
bánia évi közmûszámlája (villany,
gáz, csatorna, víz, telefon) 1,8 mil-
lió forint. Központi járulékunk a fõ-
egyházmegye javára 486.800Ft,
biztosítások 197.000Ft.

Az esztendõ jelentõsebb ese-
ményei voltak plébániánkon: az
ökumenikus imahét januárban. A
márciusi elsõszombati ájtatosságot
dr. Paskai László bíboros úr tartotta.
A nagyböjti lelkigyakorlat vezetõje
Jánosa Domokos plébános úr volt.
Az egyházközség zarándoklata egy-
házmegyénk Keresztelõ Szent Já-
nosról elnevezett templomaiba.
Majálist rendeztünk a Hármashatár
hegyen. Kellõ módon ünnepeltük
meg plébániánk 60 éves évfordu-
lóját. Jubileumi beszédekkel ké-

szültünk, énekkari hangversenyt
rendeztünk, megjelentettük plébá-
niánk emlékkönyvét, gitáros hang-
versenyt és bált is rendeztünk.

A búcsúval kapcsolatban fel-
szenteltük urnatemetõnket. A fel-
szentelést Spányi Antal püspök úr
végezte. Eddig 84 szerzõdést kö-
töttünk.

A Kedves Hívek az elmúlt esz-
tendõben 10 millió forintot adtak
adósságunk törlesztésére a megvá-
sárolt ingatlan ügyében. Isten fizes-
se meg adományukat!

Köszönetet mondunk a plébá-
nia papságának, Györgydeák Már-
ton plébános és Sándorfi István
káplán úrnak. Dr. Veres András
püspök úrnak, dr. Szabó Tamás és
dr. Goják János atyáknak templomi
szolgálatukért. A plébánia munka-
társainak, dr. Schimmer József kar-
nagy úrnak, Rajkai János sekres-
tyésnek. Tõkés Tündének, az ének-
kar vezetõjének, a hitoktatóknak, a
gitárosok vezetõjének, Madocsay
Ákosnak, Vajna Lászlónak, a cserké-
szek vezetõjének, a takarítónak, a
dékánoknak, akik a ministránsok
vezetõi, a karitász munkatársainak,
akik nagyon komoly munkát vé-
geztek ebben az évben is, külön ki-
emelve Füredi Ivánnét és Kövesárky
Annát. Megköszönjük a gazdasági
ügyekben végzett komoly munká-
ját Horváth Lászlónénak. Külön kö-
szönetet mondunk Szauer Tibor és
Müller Ferenc mérnök uraknak, ur-
natemetõnk megtervezésében vég-
zett munkájukért. Maradandót al-
kottak igényes, szép munkájukkal.

Ebben az esztendõben szeret-
nénk felújítani a mostani templo-
munkat és a sekrestyét. 

Továbbra is kérjük a Kedves
Testvérek lelki és anyagi támogatá-
sát közös céljaink megvalósításá-
hoz.

Minden Kedves Testvérünknek
áldásos, boldog újesztendõt kívá-
nunk Isten kegyelmével

Györgydeák Márton
plébános

folytatás az 1. oldalról
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A plébániák közösségi életében
döntõ jelentõségû képviselõ-testü-
let megválasztása nem megy egyik
napról a másikra. Ez a hosszú folya-
mat, újságunknak Veni Sancte-ra
megjelent számával kezdõdött,
amiben Márton atya a híveket je-
löltállításra kérte fel. Október köze-
péig 57 személyre érkezett javaslat.
A személyes beszélgetések után 47
jelölt vállalta a felkérést. Életkoru-
kat, foglalkozásukat és eddigi egy-
házi tevékenységüket is tartalmazó
névsor jelent meg a templom min-
den kapuján és a plébániai iroda aj-
taján. A templom elõterében arcké-
pes tablójuk látható. Mivel a testü-
letnek csak 70 évesnél fiatalabbak
lehetnek tagjai, a szavazólapokra
csak 44 név kerülhetett.

A szavazólapokat a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar által kiadott sza-
bályzat szellemében igyekeztünk
kiosztani a helyi viszonyoknak és a
hívõlétszámnak megfelelõen. Ren-
delkezésünkre állt a plébánia terü-
letén lakó és egyházközségi hozzá-
járulást (régi nevén egyházi adót) fi-
zetõ hívek címjegyzéke. A közel
2150 címet körzetekbe osztottuk,
melyek átlag 30 címet tartalmaztak
(egy-két egymáshoz közeli, rövi-
debb utcában vagy hosszabb út
egy-egy szakaszán). A Pauker
Nyomda Kft ajándékaként Krisztus
Király vasárnapja elõtt elkészült sza-
vazólapokat a cserkészek és a mi-
nistránsok kezdték kézbesíteni a la-
kásukhoz közel esõ körzetekbe. Mi-
vel a 72 csomag csak lassan fogyott,
fel kellett kérni aktivizálható öreg-
ministránsokat, felnõtteket, és csa-
tasorba álltak az imacsoportok tag-
jai is. A maradékot végül a cserkész-
vezetõk osztották ki.

A lelkes közremûködõk (többen
nem csak egy csomagot vállalva)
kereken 2900 lapot (fõképp kézbe-
sítve az ott lakó 18 éven felüliek-
nek, részben postaládán át) juttat-
tak célba és pontosították címjegy-

zékünket. Köszönetet mondunk ne-
kik és fõleg Dessewffy Kálmánné-
nak, aki négy körzetet (és ki tudja
hány emeletet) járt végig és a leg-
precízebb megjegyzéseket mellé-
kelte. A kézbesítõ ívekre tett jelzé-
sekbõl helyesbíteni tudjuk a névhi-
bákat, pótolni az emelet- ill. ajtó-
számokat, és kiderült, hogy csak
1880 címre tudtak leadni lapokat.
Ugyanis többen más templomba
járnak, sokan pedig azért nem kér-
tek szavazólapot, mert öregség, be-
tegség miatt nem tudnak már a
templomba eljönni és nem ismer-
nek senkit. És amióta a pénzbesze-
dõink utoljára ott jártak, 38-an el-
költöztek, 28 testvérünk pedig el-
hunyt.

Advent 2. vasárnapjára befeje-
zõdött a kézbesítés és a templomi
hirdetés felhívására a sekrestyében
még közel 100 fõ részére vettek át
szavazólapot. Õk azért nem szere-
peltek címjegyzékünkben, mert bár
rendszeresen idejárnak, de a plébá-
niánk területén kívül laknak vagy
csak a perselybe dobott pénzzel tá-
mogatják az egyházat. Sokan nem
tudják, hogy a perselypénz (hacsak
nem valamilyen külön célra gyûjte-
nek) csak a templom „üzemelésé-
re” szolgál. Ettõl elkülönítve kezelik
a pénzbeszedõ, a sekrestyés vagy
az irodai ügyeletes által adott, név-
re szóló nyugta ellenében befizetett
pénzt. Ez az egyházi adó, ennek
összege a Püspöki Kar ajánlása sze-
rint a nettó jövedelem ill. a nyugdíj
1 %-a. Ebbõl fizetik többek között a
plébánia-épület rezsijét, a papok és
az alkalmazottak fizetését, a mun-
káltatói járulékokat és az egyház-
megyei közös alapba átutalandó
összeget.

A kézbesített ill. személyesen át-
vett több, mint 3000 szavazólapból
a megadott határidõig (2000. de-
cember 17. 19 óra) 1026 db érke-
zett vissza, ezekbõl 1013 volt érvé-
nyes (feltétele: 5 vagy annál keve-

sebb név megjelölése). Ez azt jelen-
ti, hogy két és félszer többen tartot-
ták fontosnak, hogy szavazzanak,
mint 1994-ben. A szavazólapokat
háromtagú számláló bizottság dol-
gozta fel, melynek tagjai dr. Hauser
Péter és dr. Kovács Ádám régi testü-
leti tagok, valamint a jelöltek között
nem szereplõ Slíz Judit voltak.

A jelöltek mindegyike kapott
szavazatot: az egy jelöltre leadott
legtöbb szavazat 431, a második fe-
leannyi, a legkevesebb 15 volt. Akik
bekerültek a képviselõ-testületbe
(vagy póttaggá váltak) legalább 100
szavazatot kaptak. Ez a szavazók
számához viszonyítva 10%-os tá-
mogatottságnak felel meg. Az oly
kívánatos fiatalításra nem került sor
és a testület csak kevéssé újult meg.
Nem tartozott a testülethez koráb-
ban

- a megválasztott tagok közül:
Sapszonné H. Márta, Seidl Tibor,

Szerdahelyi Csongor;
- a plébános által kijelöltek kö-

zül:
Érsek László, Szende Ákos;
- a póttagok közül: Andrejszki

Kati, Borosnyay Annamária, Muhi
András, Ritvay Zoltán.

Az új képviselõ-testület tagjainak
ünnepélyes ígérettétele Paskai Lász-
ló bíboros úr jóváhagyása után lesz.

Kovács Ádám és Takács László

Képviselõ-testület választás 2000-ben

Meg nem épült templomunk
építészének, Irsy Lászónak megvaló-

sult terve Pusztaszabolcson
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Dátum Hely Igehirdetõ
21. vasárnap 19 óra Farkasréti Mindenszentek templom Dr. Szabó István református lelkész
22. hétfõ 18.30 óra Szent Kereszt kápolna, Táltos u. 16. Csonka Géza evangélikus diakónus
23. kedd 18.30 óra Farkasréti Protestáns Ökumenikus Kápolna Dr. Szederkényi Károly római kat. plébános
24. szerda 18.30 óra Felsõ-Krisztinaváros, Apor Vilmos tér Szabó Lajos evangélikus lelkész
25. csütörtök 18.30 óra Istenhegyi Szent László templom Berta Zsolt református lelkész
26. péntek 19 óra Városmajori Jézus Szíve Plébánia Bácskai Károly evangélikus lelkész
27. szombat 18.30 óra Kékgolyó utcai Evangélikus Templom Lambert Zoltán római katolikus plébános
28. vasárnap 18.30 óra Református templom, Böszörményi út 28. Matolcsy Kálmán római katolikus lelkész 

Budahegyvidéki Ökumenikus Imahét programja

A 15 legtöbb szavazatot kapott
jelölt ábécérendben:
1. Babics Balázs
2. Béres György
3. Füredi Ivánné
4. dr. Hauser Balázs
5. dr. Hauser Péter 
6. Kazatsay Imre
7. Lukách Krisztina
8. Madocsay Ákos Emil
9. Müller Ferenc
10. Sapszonné H. Márta
11. Seidl Tibor
12. Szauer Tibor
13. Szerdahelyi Csongor
14. Takács László
15. Tõkés Mária Tünde

A plébános által kinevezett tes-
tületi tagok:
1. Érsek László
2. Horváth Lászlóné
3. dr. Kovács Ádám
4. Marosi Gabriella
5. Pongrácz Judit
6. Szende Ákos

Hivatalból a testület tagjai:
1. Györgydeák Márton plébános
2. Sándorfi István káplán
3. dr. Schimmer József kántor
4. Rajkai János sekrestyés
5. Vajna László 

cserkészparancsnok
Tiszteletbeli testületi tag:

1. Seidl Fidél

A szavazatsorrend alapján pót-
tagok lettek:
1. Ritvay Zoltán
2. Borosnyai Annamária
3. Andrejszki Kati
4. Hartmann Tivadarné
5. Muhi András

A póttagok közül a sorban kö-
vetkezõ lép valamelyik választott
vagy kinevezett tag helyére, ha az
valami miatt nem tudja feladatát
betölteni. Õk és a többi, náluk is
kevesebb szavazatot kapott jelölt a
plébános által megbízott testületi
tag vezetésével a munkacsoportok-
ban tevékenykednek a plébániai
közösség céljainak megvalósításán.

Plébániánk új képviselõ testületének
- Paskai László bíboros úrhoz jóváhagyásra felterjesztendõ -

névsora

Ez év februárjában népszámlá-
lás lesz Magyarországon. Újdonság,
hogy - sok évtized után újra - sze-
repel a kérdések között a vallási
hovatartozásra vonatkozó kérdés
is, amire azonban nem kötelezõ a
válaszadás. Mit tegyünk? Mit kell
tennünk?

Nem kell gyalog elmennünk
Betlehembe, mint két évezrede a
názáreti ácsnak, Józsefnek és vá-
randós feleségének, Máriának.
Nem kell veszélyekkel számol-
nunk, mint az õskeresztényeknek
vagy mint az 1950-80-as években,

hiszen a kérdõívekre név nem ke-
rül. De meg kell vallanunk római
katolikus hitünket, ha a számláló-
biztos „el is felejtené” feltenni ezt a
kérdést! 

A Magyar Katolikus Egyháznak
fontos, hogy megmutassuk: va-
gyunk és hányan vagyunk! És ma-
gunknak is fontos: „ha megvallotok
az emberek elõtt, én is megvallak
titeket az Atya elõtt”.

Erre hívjuk fel figyelmét azoknak,
a katolikus és másvallású testvére-
inknek is, akiket elérünk!

Takács László 

Hitvallás - 2001
Elkezdõdött a népszámlálás

Felsõkrisztina Katolikus Kör
tavaszi elõadásai

Március 13. kedd, 18.30
Olofsson Placid bencés
Tíz év a gulág poklában - meg-
bocsátható? 

Április 17. kedd, 18.30
Szabó Tamás pápai prelátus
Boldog Apor Vilmos idõszerûsé-
ge 

Május 15. kedd, 18.30
Balás Béla kaposvári püspök
Egyházmegye születése - ma
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Abban az idõben több pap is
misézett a templomban. Iskolai hit-
oktatók, káplánok. Ez utóbbiak 2-3
évnél sosem voltak tovább egy he-
lyen, csupán a plébános. No meg a
sekrestyés és a kántor. Magukról a
hívekrõl nem is beszélve. 

A káplánok a dinamizmust vitték
a plébánia életébe, legfõképp õk
foglalkoztak a fiatalokkal. A plébá-
nos a közösség lelki egységének és a
különbözõ kezdeményezések
egyensúlyának õre volt. Az elsõ sek-
restyés, Kiss Ferenc 36 évig, az elsõ
kántor, Jurassa Endre 46 évig volt a
plébánián, mindketten  a plébánia
karakterét meghatározó szemé-
lyként. 

Ötven év után az egykori idõk
tanúi közül sem sokan élnek a plé-
bánia területén. Ezek közül egyik
kivétel BORNEMISZA ISTVÁN (1930)
ny. mérnök:

„1946-ban már rendezett viszo-
nyok voltak, jártunk az ehákába, az-
az az egyházközség ifjúsági körébe,
a templom mögé épített kultúrte-
rembe pingpongozni, olykor tán-
colni. Fiúk-lányok egyformán
szívesen voltunk ott. Jártak oda fel-
nõttek is, sakkozni, tarokkozni. A
plébános, Szelényi István egy köve-
telményt támasztott, hogy ‘ne csûr-
döngölõzzünk’, mert ez a temp-
lomba is áthallatszana. A fiatalokkal
korábban (1945-46) dr. Könözsy La-
jos járt kirándulni, majd késõbb
(1950-52) egy másik káplán, Raáb
Kornél foglalkozott velük.”

DREXLER ALAJOS (1933), ny. lek-
tor, most Óbudán él: „Könözsy La-
jos erõs szemüveget viselt, prédiká-
ciói igen filozofikusak voltak. Ezek-
nek a miséknek megvolt a jellegze-
tes közönsége. Rám Sághy Ferenc
káplán (1946—48) volt nagy hatás-
sal, aki sokat foglalkozott az ifjúság-
gal, közvetlen volt hozzánk, vasár-
nap délután bábelõadásokat rende-
zett a gyerekeknek a kultúrterem-
ben. Maga készítette a bábokat,

volt úgy, hogy egész szobája tele
volt posztónyesedékkel. Gyakran
ministráltam neki vasárnap délelõt-
tönként a Németvölgyi iskolában a
polgárista lányoknak tartott misén.”

KESZTHELYI ISTVÁN (1934) ny. gé-
pészmérnök, a KDNP tagja és volt
önkormányzati képviselõje, ma a
pestszentlõrinci plébánia önkéntese
- annak idején Sághy Ferenchez járt
gyónni, de közelebbi kapcsolata in-
kább dr. Huszár Dezsõ káplánnal
(1947-48) volt. „Õ 1948-ban kapu-
cinus lett Máriabesnyõn. Mielõtt
bevonult volna a rendbe, nekem
ajándékozta lejárt vasúti arcképes
igazolványát és egy füzetet különfé-
le feljegyzésekkel, kezdve 1936-os
bécsi cserkészéletén, folytatva
1939-es lányiskolai, majd 1946-os
egyéb beszédek szövegeivel. Mind-
ez ma is megvan. 

RIETH JÓZSEF (1931) ny. üzem-
mérnök, ma a városmajori plébáni-
án iskolai hitoktató, 1945-tõl a taní-
tóképzõbe járt: „Ebben az idõben
már egyre jobban hangsúlyozták,
hogy a vallási meséknek a termé-
szettudományos mûveltség elõbb-
utóbb véget vet. Tetszett nekem ez
a gondolat, s egyre mélyebben ha-
toltam be a természettudományos
tárgyakba. Csakhogy ez bennem
éppen az ellenkezõ hatást érte el,
egyre mélyült hitem Istenben. Mi-
nistrálásra az eszperantisták vettek
rá. Amikor a szigorú tanítóképzõs
hittanár, Vajda János ezt felfedezte,
a tanítóképzõs miséken is ministrál-
ni kezdtem. Aztán a plébános,
Szelényi István is szívesen hívott el
temetésekre ministrálni, zarándok-
latokra, még tervei is voltak velem a
Mária-kongregációval kapcsolat-
ban. Igyekezett bennem az imádsá-
gos lelkületet kifejleszteni.”

SZABÓ GYÖRGY (1930) ny. okl.
mérnök, aki ma is a plébánia terü-
letén lakik, sok dologra emlékszik: 

„Szelényi István plébános jó
szándékú, romlatlan vidéki ember

volt. Mikor 1945-ben egyszer be-
teghez hívták, éppen a virágosker-
tet ásta. Pár perc türelmet kért,
hogy elhúzza a harangon a delet,
mielõtt elindult volna. Szeretett
gyóntatni, prédikálni is. Ám, mert
tisztában volt azzal a hibájával,
hogy hosszadalmasan beszélt, volt
egy titkos egyezsége Kiss Ferenc
sekrestyéssel, hogy, ha kell, kopog-
jon neki a szószék ajtaján. Nem
egyszer külön is mondta a szószék-
re indulva: ‘Ferikém, kopogj!’ 

Fundéliusz Vilmos káplán (1948-
50) kisugárzó dinamizmusával,
nagyszerû beszédeivel volt rám
nagy hatással. A jövõ lehetõségeit
feszegette még a szigorú latin mise
idején újításaival. Bár akkor még ti-
los volt, a mise alatt a kórusról felol-
vastatta a Szunyogh-Misszáléból a
magyar fordítást. 

Kiss Feri bácsi nem csak kopo-
gással, de a szószék ajtajának nyito-
gatásával is jelezte a plébános úrnak
az idõ múlását, de Jurassa Bandi bá-
csi is beavatottja volt ennek: idõrõl
idõre rálépve egy pillanatra az orgo-
na pedáljára.

A ministránsok közt Drexler
Andzsi volt számomra példamutató
komolyságával, ahogy az oltár elõtt

A templom és környéke a háború utáni években I.

Archív emléklap
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mozgott. Késõbb is sokakat lelkesí-
tett egyéniségével. Aztán egy ciszter
kispap, Badál Álmos példája, vala-
mint Kabar Sándor papnövendék
személye megérlelte bennem a hi-
vatást.

Hivatást, azaz a papi hivatást.
1949-ben a tanítóképzõ elvégzése
után bevonultam az esztergomi sze-
mináriumba. Amikor vakáción ott-
hon voltam, bár engedély nélkül,
hárompapos, asszisztenciás misén
alszerpap lehettem” 

A komoly, magas fiúnak ezután
többen dicsértessékkel köszöntek,
mert hisz „láttam, hogy misézni tet-
szett”.

„Esztergomban minden elõzetes
latin tudás nélkül csöppentem bele
olyan stúdiumokba, ahol a tanítás
és minden tantárgy nyelve latin
volt. Másfél év után ott kellett hagy-
nom a szemináriumot. Nehéz volt
hivatásomat megtalálnom, most
már világiként. Az esti misék után
tartottunk más ministránsokkal, így
pl. Apró Pállal esti imát a templom-
ban. Egy csoport fiatal és néhány
idõs néni volt ott. A végén a ‘Csen-
des alkony száll a földre’ kezdetû
énekkel fejeztük be. Ezt a sváb ere-
detû éneket én, mint sváb szeret-
tem, a nénik pedig érzelmes - sokak
szerint érzelgõs - volta miatt. Jurassa
Endre karnagy viszont éppen emiatt
nagyon haragudott rá:”

Jurassa karnagy saját kompozíci-
ói közül is a Terra tremuit (A föld
megrendült) címût becsülte a leg-
többre, amely az orgona harsogásá-
val kívánta lefesteni Jézus feltáma-
dásának körülményeit. Õ minden
volt, csak nem lágy és érzelgõs.

SZABÓ GYÖRGY a templomi ének-
kar tagja volt sok évtizeden keresz-
tül. Szép basszushangján õ énekelte
a passióban Jézus szerepét. Löfler
János volt az evangélista. Jurassa
karnagy vezetése mellett dolgoztak,
SZABÓ GYÖRGY a jobb keze volt. Ve-
le regisztráltatta az orgonát mûvei
elõadása elõtt.

„Hetente volt próba, de jártunk

együtt kirándulni is. A fénykorban
20-25 tagja volt az énekkarnak. Volt
úgy, hogy Simándy József - aki ide
járt rendszeresen misére - is szólót
énekelt ezeken. A repertoárban
szerepelt Mozart Missa Brevise, egy
Beliczai mise, Halmos h-moll misé-
je, Perosi miséje, Jurassa karnagy 3
miséje, közte egy Szent István mi-
se.”

Ha amúgy is ott volt a kóruson, a
misék alatt SZABÓ GYÖRGY rendsze-
resen átvállalta a harangozást. S
mert jó ritmusérzéke volt, a körme-
netek alatt olykor mindkét harangot
egyszerre húzta. „Feri bácsit kíván-
tam megkímélni attól, hogy meg-
mássza a lépcsõket. Egyszer éppen
harangoztam úrfelmutatáskor, szo-
kás szerint. A kötél elszakadt, én az
egyik ülés alá estem. A harang félre-
verõdött. Feri bácsi, aggódva szaladt
fel a kórusra: „Tyutyukám, mi tör-
tént?’ Így szólított egységesen min-
den gyereket. Kiss Feri bácsi nagyon
szerette a gyerekeket, neki is több
gyereke volt. Az ismerõs családok-
ból a fiúkat mind hívta ministrálni.”

Kiss Ferenc sekrestyés az eltelt
évtizedek alatt sem külsejét, sem
kedélyét tekintve jóformán semmit
sem változott. Az oltárszolgálat kö-
rül soha fennakadás nem volt, s úgy,
hogy õ maga mindig csak csende-
sen, mintegy a háttérben volt jelen.
A fiúkat is így aktivizálta, hagyta,
hogy õk szervezzék meg a ministrá-
lást. Papok, hívek, ministránsok

egyaránt szerették.
Abban az idõben lányok nem

ministrálhattak, így Rieth Józsefné
(CSURY ZSUZSA) ny. könyvtáros sem: 

„Az ostromot ott vészeltük át a
templommal szemben lévõ laká-
sunkban. A háború után csapatok-
ba verõdve kószáltunk mi is, mint a
fiúk. Legtöbbször a templom körül
vagy a mai piac helyén levõ grun-
don játszottunk.

Öten alkottunk egy szilárd ma-
got: a három Zsuzsa - Dézsi, Keresz-
ti és én - Egri Aranka és Szekér Kati,
a többi környékbeli lányokat is be-
bevonva.

Sághy Ferenc atya terelgetett
minket, hittanra tanított és a plébá-
niai könyvtár rendezésébe is be-
vont. Az esti imán és a ministránsok
ruháinak összehajtogatásában cso-
portosan vettünk részt, noha volt
olyan tisztelendõ úr is, aki mindig
elzavart minket, mondván ‘lányok-
nak semmi keresnivalója a sekres-
tyében.’ Szerencsére Szelényi plé-
bános és Kiss Feri bácsi megkönyö-
rült rajtunk és a rendetlen fiúk után
elrakodhattunk.

Késõbb Gergely és Fundéliusz
atya is - akit különösen szerettünk -
foglalkoztak velünk. 1949. szep-
tember 9-én szívgárdistává avattak.
Jelvényem ma is megvan. Azt a fel-
adatot kaptuk, hogy apostolkod-
junk az iskolában.

1949 és ‘52 között több rendez-
vényt szerveztünk: saját készítésû
játékokat árultunk és az összegyûlt
pénzt átadtunk a plébános úrnak,
aki a ma is meglévõ Szent Erzsébet
szobrot vette belõle. Mûsoros iro-
dalmi, táncos, zenés mûsorokat is
adtunk a templom mögötti kultúrte-
remben és a belépõjegyek árából
kakaót és kalácsot vettünk az elsõál-
dozók megvendégelésére.

1952-ig nagyon aktívan - mai
ésszel vakmerõen - vettünk rész a
plébánia programjaiban. Hittanra
az atyák lakásaira jártunk.”

id. Frivaldszky János
(folytatása következik)

Löfler János katonakönyvábõl
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A Felsõkrisztina Katolikus Kör
decemberi meghívott elõadója Bá-
bel Balázs kalocsai érsek volt, akit
immár hagyományosan a kör elnö-
ke Szerdahelyi Csongor köszöntött
és mutatott be az összegyûlt hívek-
nek. A Kalocsai Egyházmegye 91.
érseke októberben volt 50 eszten-
dõs. Gyónón született, Vácott szen-
telték pappá 1976-ban, Kalocsán
püspökké 1999-ben és 1999. au-
gusztus 15. óta tölti be a Kalocsai-
Kecskeméti Fõegyházmegye az ér-
seki székét. A köszöntõben elhang-
zott, hogy plébániánk az ezer éves
érsekséggel, Ijjas érsek úr révén ke-
rült kapcsolatba, aki pesti tartózko-
dása idején plébániánkon lakott, és
egy idõben Szörényi Andor profesz-
szor úr is templomunkban misézett.
Õ is kalocsai egyházmegyés volt.
Arra kérte az Érsek urat, hogy mu-
tassa be egyházmegyéje életét.

Az egyházmegye életének be-
mutatását az érsek úr rövid történe-
ti áttekintéssel kezdte. Valószínûleg
- mondta- a honfoglaláskor bejövõ
magyarságnak itt települt le a színe-
java. A honfoglalás-kori magyarság
elhelyezkedését õrzi a sok „szállás”
kifejezés is a települések neveiben,
de maga a kalocsa is törzsi név volt.
Az alapítás után az érsekség szépen
fejlõdött egészen a tatárjárásig.
Szent László Horvátországot Ma-
gyarországhoz kapcsolta, s késõbb
az érseki tartományhoz tartozott a
teljes Erdély, a váradi, a gyulafehér-
vári egyházmegye, Csanád, és a
zágrábi egyházmegyék. Két székhe-
lye volt; az egyik Kalocsán, a másik
pedig Bácsban. Ennek oka valószí-
nûleg egyrészt a terület nagysága,
másrészt Bizánc hatásának ellensú-
lyozása volt, de a korai eretnek-
mozgalmak megjelenése is. Mind-
két székesegyház titulusa Szent Pál
apostol, így, két káptalanja, de egy
érseke és egy védõszentje volt az
érsekségnek. A tatárjárás nagy pusz-
títást végzett, Csák Ugrin érsek is a

muhi csatában esett el. A tatárok el-
vonulása után a török hódoltságig
egyben maradt az egyházmegye. A
török hódoltság elõtt az egyházm-
egyének 1200 települése volt,
utána 30, mindössze 4-5 pappal.
Segítséget a ferences szerzetesek
nyújtottak, - akiket a törökök vala-
hogyan megtûrtek - és az un licen-
ciátusok, azok a világi hívekbõl lett
felkészített emberek, akik a hitélet
pislákoló lángját õrizgették azon a
tájon. Ezt követõen harmadszor is
felépítették a székesegyházat és
megkezdõdött a hitélet megújulása.
Sokan települtek be Horvátország
területérõl: horvátok, bunyevácok,
rácok, sokácok, bosnyákok, majd
késõbb Mária Terézia idején néme-
tek. Tehát elég tarka képet mutat az
egyházmegye nemzetiségi szem-
pontból, és természetesen visszaszi-
várogtak a magyarok is erre a terü-

letre. Ekkor alakult ki a tanyarend-
szer. Trianonig szépen alakult az
élet. Trianon úgy sújtotta ez a vidé-
ket, mint Magyarországot; kéthar-
madát elveszítette, azokat a déli ré-
szeket, amelyek talán a legkatoliku-
sabbak, legmagyarabbak voltak, s
ahonnan talán a legtöbb pap is ér-
kezett. Az egyházmegye aztán
1993-ban új területekkel gyara-
podott, a váci egyházmegyétõl
idekerült Kecskemét, Kiskunhalas
és környéke és most az egyházm-
egye területe csaknem egybeesik a
polgári Bács-Kiskun-megyével.
Kecskemét a legnagyobb város. Va-
lódi nagyváros, de megfigyelhetõ,
hogy itt is, mit az alföldi városokban
általában, az emberek sokkal nyi-
tottabbak mint az ország más terü-
letén vagy éppen Pesten. Ilyen
szempontból a misszió nem rosz-
szabb, helyzetû, mint másutt, csak
ott vannak a nagy területek, s van
olyan pap, akinek 4-5 faluja van és
a tanyavilág. És mikor mondjuk va-
sárnap hazaér, kb. 70-80 km-t leau-
tózott, sokszor úttalan utakon. 

A továbbiakban kérdésekre vála-
szolt az érsek úr. Beszélt a rendek
helyzetérõl. Szerzetesek mindig
voltak az egyházmegyében, s a
rendszerváltozás után nagyjából vis-
sza is álltak, de a ferencesek, és a
jezsuiták nem. Pedig a török hó-
doltság alatt õk tartották a lelket a
népben. A bajai és a kecskeméti fe-
rencesek is világi pappal pótolják a

Megismerkedtünk a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyével

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye adatai 

az egyházmegye területe  . . . . . . . . . . . . . 8372 km2

lakossága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 000
a katolikusok száma az évkönyv alapján  . . . .398 000
a plébániák száma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
egyéb templom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
a papság létszáma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
diakónusok száma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
az egy évben megkereszteltek  . . . . . . . . . . . . .3282
hitoktatók száma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
az egyházi iskolák tanárainak száma  . . . . . . .kb. 270

Kalocsai fõszékesegyház
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Új esztendõ, vígságszerzõ
Most kezd újulni.
Újulása víg örömet
Szokott hirdetni.

Hirdeti már a Messiást
Eljöttnek lenni.
Légyetek a nagy Istennek
Igaz hívei!

Alsó kék ég, felsõ kék ég,
Dicsérd uradat;
Urad áldjad, menny, föld, tenger,
Te megtartódat!

Megtartódnak, táplálódnak
Mondj hozsannákat.
Hozsanna néked, Úr Jézus.
Mondj jónapokat!

Áldott Jézus, dicsõ Krisztus,
Kedvezz népednek!
Bor-, búzával, bõ terméssel
Látogasd õket!

Légyen, mint a Noé galambja,
Mert megszûnt az özönvíz habja,
Nyugvást lele a bárkába,
Zöld ágat hoza szájába.

lelkipásztori ellátást, pedig igen lá-
togatottak a templomaik. A jezsui-
táknak Kalocsán nagyhírû iskolája
volt, ahol többek között Prohászka
Ottokár, Apor Vilmos, Batthyány-
Stratmann László is nevelkedett.
Ugyancsak ismertek voltak a Kalo-
csai Iskolanõvérek, akik az óvodától
a tanítóképzõig bezárólag nevelõi
kombinátot hoztak létre. Jelenleg
ciszterek vannak Baján - igaz csak
mutatóban, az Angolkisasszonyok
és a piaristák Kecskeméten.
Pálosszentkúton (Petõfiszálláson) is-
mét képviseltetik magukat a pálo-
sok 2-3 fõvel. Ez az egyik legkedvel-
tebb búcsújáró hely. A másik
Vodica, ahol rendszeresen 15-20
ezer hívõ zarándokol. A katolikus
szellemû nevelést segítik az egyházi
iskolák: 3 óvoda, 4 általános iskola,
kollégiumok, és a fõiskolás kollégi-
um Kecskeméten. Lelkes fiatal pap-
jai vannak az egyházmegyének,
akik bekapcsolódnak az országos if-
júsági életbe is. Országos „Hajszo-

ló” mûködik Sükösdön és Kecske-
méten, Kalocsán is hatalmas ifjúsági
élet van. A papnövendékek száma
szaporodott: 16-an kezdték meg
tanulmányaikat idén, köztük egy
néger is, aki a kommunista Nigériá-
ból menekült. Kiskunhalason és
Kecskeméten nagyszámú reformá-
tus él, Kiskõrõs környékén evangéli-
kusok, de maghatározó módon ka-
tolikusok lakják ezt az egyházme-
gyét - legalábbis papíron. Sajnos
megszaporodtak a szekták és a
szabadegyházak is.

A lelki gondozás nagy feladatot
jelent, a nagy terület, a tanyavilág
miatt. A papok gyakran 4-5 misét is
mondanak naponta, s így is sok he-
lyen lehetetlen idõpontokban van
szentmise. 9 állandó diakónus is
végzi az igeliturgiát és az áldozta-
tást, és mások is kaptak áldoztatási
engedélyt. Lényegében valamilyen
formában minden kistelepülésen
élõ hívõ kapcsolatba kerülhet az
egyházközségével és a technika is
jól kamatoztatható pl. a kábel Tv-

ken sugárzott mûsorokkal. 5 évig
nagyon alapos munkával készültek
az egyházmegyei zsinatra, jól át-
gondoltak sok mindent. Bábel Ba-
lázs beszélt a problémákról is. Ar-
ról, hogy milyen nehéz a hitoktatás
megszervezése. Kevés a jól képzett
világi hívõ. Próbálnak utánpótlást
nevelni. Kecskeméten van hitokta-
tóképzõ, a hitoktatóknak rendsze-
res továbbképzést tartanak poszt-
graduális képzés formájában.

Még sok kérdést tettek fel a hí-
vek, amelyekre nagy türelemmel
válaszolt az érsek úr. Végezetül
Szerdahelyi Csongor arra kérte a
vendéget, hogy ha egyházmegyéjé-
ben olyan plébániákat keres fel,
amelyek a mienkhez hasonlóan Ke-
resztelõ Szent Jánost választották
templomuk védõszentjének
(Felsõszentiván, Érsekcsanád és
Kiskunmajsa) említsen meg ben-
nünket, és azt, hogy szeretnénk lel-
ki szövetséget kialakítani az egy vé-
dõszentet választott plébániákkal. 

B.Gy.

Az egyetemes magyar kultúra, így az irodalom része is a népköltészet, amellyel sajnos a kultúra terjesztõi az
elmúlt évtizedekben - mint oly sok minden mással – visszaéltek. A magyar népköltészet egyik szép alkotása ez a
talán kissé naívnak tûnõ újévi köszöntõ.

Vasdinnyey Miklós

Mi is hát e rigmusokkal
Beköszöntünk az új esztendõnek estéjén.
Ámen.

IRODALOM

folytatás az elõzõ oldalról
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Temetések
1.Tóth Tiborné sz.Takács Ilona (75)
2. Dr .Székely Géza (83)
3. Szondy István (69)
4. Horváth Lajosné sz.Fodor Margit (76)
5. Szabó József (91)
6. Dr. Karsai Gyula (81)
7. Bán Ferenc (77)
8. László Sándorné sz.Guttmann Izabella (80)
9. Horváth Miklós (87)
1o. Kovács Aurél (86)
11. Marosán Józsefné sz.Kázmér Livia (79)
12. özv. Benyó Istvánné sz.Bognár Julianna (93)
13. Dr. Szentpétery János (91)
14. Wehly György (77)
15. özv. Cholnoky Tiborné sz.Bajó Sára (89)
16. Fischer Ágoston (84)
17. Gulner Elemérné sz.Székely Edit (80)
18. Dr. Baranyai Attila Ágoston (84)
19. Weber Jenõ (72)
20. Csegezy Leventéné sz.Takács Mária (86)
21. Sallai Károly (87)
22. Luczky Józsefné sz.Mersics Jusztina (84)
23. Jekl Ferenc (81)
24. Dr. Frits Miklósné sz.Szombathelyi Gizella (91)
25. Székely Károlyné sz.Tóth Mária (80)

26. Dr. Gyires Béláné sz.Simai Magda (81)
27. Sulyok Endréné sz.Weisz Magdolna (94)
28. Pásztóy Andrásné sz.Weszely Edit (77)
29. Dr. Pataki Zoltánné sz.Móricz Livia (74)
30. Kormányos Józsefné sz.Szendrényi Emilia (91)
31. Gabona Lajosné sz.Orosz Marianna (52)
32. Kah Henrikné sz.Dvorak Éva (81)
33. Szakálos Istvánné sz.Tringli Margit (79)
34. Schön Bence (12)

Keresztelõk
1. Császti Karolina (1998.)
2. Bódi Zsolt Kristóf (1997.)
3. Ratkovics Kinga Ibolya (2000.)
4. Mocsáry Tamás János (2000.)
5. Somorjai Márk István (2000.)
6. Nagy Bernadett (2000.)
7. Tamás Bence (2000.)
8. Vágner Barna (1999.)
9. Bálint Fülöp (1997.)
10. Csilling Eszter (1999.)
11. Tóth Patrick Viktor (2000.)

Az év utolsó három hónapjában templomunkban
nem volt esküvõ.

A 2000. év negyedik negyedévének anyakönyve

Újabb közösségünk van születõ-
ben. Az egyházközségünkben is
nagy hagyományokkal rendelkezõ
Oltáregyesület az elmúlt év, az el-
múlt évszázad végén elindult az új-
jászületés felé. Vezetõje Csiszér
Istvánné, Éva, a Schola egyik régi
tagjának, lapunkat néprajzos írások-
kal gazdagító Csiszér Dórának
édesanyja, aki a Németvölgyi úti is-
kolának testnevelõ tanára.
Gyergyószentmiklóson született,
1966 -ban települt át
Magyarországra és ment férjhez.
Három gyermeke és három unoká-
ja van. Az õ segítségével zarándo-
kolt a Schola 1998 pünkösdjén a
Székelyföldre, Csíksomlyóra.

Már 15 tagja van az egyletnek,
amelyre Márton atya szerint a kö-
vetkezõ feladatok várnak: egyházi
ruhák (miseruhák, ministráns és

scholás öltözetek), az oltárok gon-
dozása, szentórák, szentségimádás-
ok rendezése, betegek látogatása.

A templom elõcsarnokában az
egyik márványtábla tanúsítja, hogy
plébániánkon a katolikus egyesüle-
tek betiltása (1946) elõtt igen tevé-
keny és népes oltáregyesület mûkö-
dött. Elsõ elnöke Gyulai Józsefné
volt, aki 1893 és 1945 között élt. 

Tíz évvel a szabadság visszanye-
rése után köszöntjük a Felsõ-Kriszti-
navárosi Oltáregyletet, és kérjük,
hogy akik - fõleg hölgyek - tenni
akarnak közösségünkért és szolgálni
szeretnék az Úr Jézust, kapcsolód-
janak be munkájukba.

Az oltáregyesület országos szer-
vezet, központja az Üllõi úti Örök-
imádás templomban mûködik, ahol
Budapest apostola és az Oltáregyle-
ti mozgalom nagy alakja, Kanter

Károly nyugszik.
Csiszér Istvánné várja a jelentke-

zéseket a 375-8919-es telefonszá-
mon este 8 és 9 között. 

Szerdahelyi Csongor

Újjáalakul az oltáregylet plébániánkon



A nõk megbecsülése egyházunk-
ban gyakran hangoztatott fogalom,
leginkább a Szûzanya iránti tisztelet
ad neki hangsúlyt. A gyakorlati
megvalósítás viszont – valljuk be
õszintén – gyakran mond ellent az
elméletnek. Sajnos az egyházban a
nõi alkalmazottak helyzete mindig
is nehéz volt. Ezen vitatkozhatunk
mi, férfiak – az érintett nõk viszont
határozottan így érzik.

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkárságának egyik leg-
fontosabb munkakörét nõi alkalma-
zott tölti be. Horváth Lászlóné, An-
na nyolc éve az intézmény fõköny-
velõje, azaz gazdasági vezetõje.

A püspökkari titkárságig hosszú
út vezetett. A Veszprém megyei
Dobán született. Édesapja féléves
korában meghalt, nõvérével együtt
édesanyja egyedül nevelte. Közép-
iskoláit Pápán végezte. Érettségi
után szülõfalujában dolgozott köny-
velõként, majd férjhez ment és Bu-
dapestre került. Hosszú ideig egy
gyárban volt programozó, majd egy
iskolában dolgozott gazdasági veze-
tõként, miközben felsõfokú tanul-
mányokat végzett. Munkája mellett
a Híd Családsegítõ Központban te-
vékenykedett. Jelenlegi munkakör-
ét 1992-tõl látja el.

Munkája nagy részét tanácsadás
és kapcsolattartás teszi ki. Püspö-
kök, plébánosok és világi alkalma-

zottak kérik tanácsát anyagi vonza-
tú kérdésekben. Gyakran segít el-
igazodni az adózás rejtelmeiben.
Plébániák és egyházi intézmények
számára évek óta szerkeszt gazda-
sági tájékoztatót, lefordítva és ma-
gyarázva benne a jogszabályokat.
Munkáját több munkatárs is segíti.

Mondhatnánk, hogy a teljes ma-
gyar egyház pénze itt fut keresztül,
ami évente mintegy 5–5,5 milliárd
forint. Hogy csak a legfontosabb
bevételi forrásokat említsük: a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százaléka, az
elvett, de természetben vissza nem
igényelt ingatlanok utáni járadék,
hitoktatási díjak, közgyûjtemények
támogatása. Itt futnak keresztül
egyes központi gyûjtések is, mint
például a minden évben Rómába
küldött Péter-fillérek, melyek össze-
ge legutóbb 22 millió forint volt. A
pénzek szétosztásáról a püspöki
konferencia dönt.

Az egyházban a világiaknak egy-
re inkább át kell venniük olyan fel-
adatokat, melyekhez nem kifejezet-
ten szükséges papnak lenni. Gazda-
sági téren pedig az lenne kívánatos,
ha esperesi kerületenként legalább
egy könyvelõt foglalkoztatnának.

Visszatérve magánélethez: a
fõkönyvelõ asszonynak a munkahe-
lye mellett otthon is helyt kell állnia,
hiszen férje, két felnõtt gyermeke és
szeptember 23-án született Levente
András nevû unokája is számít rá.
Reggel fél ötkor kel, megfõzi az
ebédet, negyed 8-kor pedig már a
munkahelyén van. Este 7 és 8 óra
körül ér haza, a munkától függõen
gyakran szombatonként is dolgoz-
nia kell. A felsõ-krisztinavárosi
egyházközséghez tartozik, ahol
képviselõtestületi tag. Gyakran láto-
gatja 82 éves édesanyját, szabad-
idejében pedig (ha lenne) legszíve-
sebben olvasna, színházba járna és
kirándulna.

Nem könnyû nõként egyházi
munkakörben dolgozni. Éppen
ezért igen valós az a megállapítása,
miszerint a katolikus egyház hierar-
chiájában négy sáv alakult ki: az el-
sõ a püspököké, a második a papo-
ké, a harmadik a világi férfiaké, míg
a negyedik a nõké. Horváth
Lászlóné, Anna kesernyés büszke-
séggel vallja: több évnyi kemény
munkával sikerült magát a férfiak
elismertségi szintjére feltornásznia,
s ma már úgy érzi, hogy az egyhá-
zon belül teljes mértékben elfogad-
ták.

Az egyházi munkát – világiként
is – csak megfelelõ lelkülettel lehet
végezni. Mária szíve mellett Márta
szorgalmára és lelkiismeretességére
is szükség van. S ha néha gondok
jelentkeznek, akkor lelki szemei
elõtt az a mondás jelenik meg, me-
lyet évekkel ezelõtt egy szentképen
olvasott: Nem állított volna ide az
Isten, ha nem lett volna rád szüksé-
ge!

Czoborczy Bence
A fenti írás a Keresztény Élet címû

hetilap karácsonyi számában jelent
meg.

(Utánközlés a szerzõ engedélyével)
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ARCKÉPCSARNOK
Mária szívével, Márta szorgalmával

Horváth Lászlóné, a püspöki kar fõkönyvelõje

60 éve szentelték

Templomunk volt plébánosa
Tóth János címzetes apát január
7-én, Vízkereszt ünnepén mutat-
ta be gyémántmiséjét a budavári
Nagyboldogasszony (Mátyás)
templomban.

Tóth János 1917-ben szüle-
tett, 1940 decemberében szen-
telték pappá, plébánosunk volt
1958 és 1963 között.

Papi jubileuma alkalmából a
Jóisten áldását kérjük egykori
plébánosunkra.
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
IV. évfolyam, 2. szám 2001. böjtelõ

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

Gonzága Szent Alajos

Templomunk talán legkevésbé
ismert üvegablaka a XVI. századi
Itáliában élt jezsuita szerzetest,
Gonzága Szent Alajost ábrázolja. A
bal oldali elsõ ablak belülrõl, a
templomhajóból nem-igen látható,
csak kívülrõl vagy a karzatról néz-
hetjük meg. De a karzaton is csak
az látja, aki kifejezetten kíváncsi rá,
hiszen az orgonaasztal mögött talál-
ható, az szinte teljesen eltakarja.

Gonzága Szent Alajos õrgrófi
család legidõsebb fiaként született
1568-ban Itáliában, a Mantova
melletti Castiglione várában. Gyer-
mekkorában II. Fülöp spanyol király
madridi udvarában szolgált apród-
ként. Már ott kitûnt értelmével, ko-
molyságával és vallásosságával. Kis-
gyermekkorától szerzetesnek ké-
szült. Egyes feljegyzések szerint már

9 éves korában örök tisztaságot fo-
gadott. Szerzetesi hivatását ellenzõ
családjával vívott hosszas küzdelem
után, elsõszülötti jogairól öccse ja-
vára lemondva, 1585-ben belépett
a jezsuita rendbe és Rómában
kezdte meg szolgálatát. Tehetségé-
vel, szorgalmával és fõleg önmeg-
tartóztatásával tûnt ki társai közül.
„Görbe vasdarab vagyok - mondta -
, s azért jöttem a szerzetbe, hogy ki-
egyenesítsen az önmegtagadás és a
vezeklés kalapácsa.” 1591-ben, 23
évesen halt meg a nagy római pes-
tisjárványban betegápolás közben
szerzett betegségben. A római
Szent Ignác templomban temették
el. 1605-ben boldoggá, majd 1726-
ban szentté avatták. Emléknapja
június 21.

Viszonylag kevés közismert le-
genda fûzõdik személyéhez. Az
egyik szerint azért szökött meg a ki-
rályi udvarból, mert megtagadta azt
a parancsot, hogy megcsókolja egy
leány árnyékát. 

Mantova, Castiglione õrgrófság
és a tanulóifjúság védõszentje. A
pestis ellen és a szembetegek kérik
pártfogását.

Gonzága Szent Alajos tisztelete a

barokk korban, fõleg a XVIII. szá-
zadban terjedt el. Ábrázolásait leg-
inkább jezsuita templomokban lát-
hatjuk, mint pl. a rend székesfehér-
vári vagy egri templomában. Általá-
ban a jezsuiták újoncruhájában, re-
verendában és karingben látható,
kezében feszülettel vagy liliommal,
esetleg korbáccsal. A XIX. századtól
szinte kizárólag „vérszegény, aszké-
ta és szûziesen naiv” novíciusként
ábrázolták. A Veszprém-megyei
Marcaltõhöz közeli Ómalomsok és
az Orosházától nem messze fekvõ
Nagymágocs templomának (1833.)
patrónusa.

Gonzága Szent Alajost egyszerre
avatták szenté a lengyel származású
Kosztka Szaniszlóval. Ez alkalmából
a két szent tiszteletére a budavári
Nagyboldogasszony, akkor jezsuita
templomban (Mátyás templom)
1727 augusztusában színjátékot ad-
tak elõ, ahol 9 képben mutatták be
Alajos csodatetteit. Ennek részletes
leírása fennmaradt, ma is olvasható.  

Érdekes lenne megtudni, hogy
az üvegablakok megrendelõi miért
ezt a viszonylag kevéssé ismert és
kedvelt jezsuita szentet választották
templomunk bal oldali, elsõ üveg-
ablakára.

Vasdinnyey Miklós

Akiknek nevét templomunkban olvashatjuk

Gonzága Szent Alajos nyughelye, a római Szent Ignác templom
(Piranesi metszete)
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