
Szeretettel köszöntelek kine-
vezésed és székfoglalód alkalmából! Nagy magasságokba
emelkedtél piarista osztálytársaid közül, de azért ne haragudj,
ha a megszólításban idézõjelet tettem, hiszen mi szeretnénk
ha barát maradnál, s nem valami magasságos úr! Egyik leve-
lem válaszában bátorítást is kap-
tam erre, amikor azt írtad, hogy
„keresem a módját, hogyan lehet
normális privát embernek ma-
radni mindeközben”. Nos, mi
osztálytársaid és barátaid igyek-
szünk ebben segíteni Neked!

Emlékszel, a pesti Piarista
Gimnázium 4. osztályából ketten
készültetek papi pályára. Akkor
még nagy viták dúltak köztünk:
melyik a kívánatosabb, a világi
vagy a szerzetesi pálya?! Belõled
világi pap lett, míg Gábor osztály-
társunk a Piarokat boldogítja.
Azután néhány év múlva, amikor
téged leszereltek a jogtalan beso-
rozás után, s dorogi káplánként
végezted a hétköznapok idegõr-
lõ munkáját (mert ifjú hivatástu-
datodat kemény feladatokkal
próbálták megtörni), elgondolkozhattál, valóban megfelelõ hi-
vatás-fajtát választottál-e? Ez most azért jutott eszembe, mert
valahol bosszankodva olvastam rólad egy nyilatkozatot, hogy
csak az a baj, hogy nincs lelkipásztori gyakorlatod … Hát kár,
hogy rajtam kívül kevesen láttak akkor Dorogon! Arra talán
nem is emlékszel már, hogy részt vettem még ott, Dorogon
egy általános iskolásoknak tartott hittanórádon: hát, azt hi-
szem, az egyetemen is megirigyelhették volna annak az okta-
tásnak a színvonalát! S ha már a piaroknál tartunk, emlékszel,
hogy egy osztálytalálkozón megjövendölte Gábor barátunk,
hogy egyszer még te fogod betölteni ezt a magas hivatalt – s
hogy’ tiltakoztál ez ellen annak idején! Boldogult osztályfõnö-

künk, Fekete Antal tanár úr mi-
lyen büszke most rád, remélem, eszedbe jut néha, s a kötele-
zettségeid közé ezt is beszámítod.

Ezeket az emlékeket csak azért írom le, mert kimaradnak
az életrajzodból, amit most sokfelé lehet olvasni. Mint ahogy

az is, hogy késõbb, már amikor
Esztergomba kerültél, hány plé-
bánián és templomban teljesítet-
tél „kisegítõ” szolgálatot, mert
ugyebár mint tanár, „bõven” ren-
delkeztél szabadidõvel, már leg-
alábbis idõbeosztóid szerint.
Azután telt az idõ, én is családot
alapítottam, s nagy örömünkre
szolgált, hogy jelesebb családi
eseményeinknél, kezdve az es-
küvõnkel, folytatva a keresztelõk-
kel stb. mindig te voltál a „csalá-
di pap”, s bár professzorként
röpködtél már óraadásról óra-
adásra Budapest, Róma és Né-
metország között, mindig szakí-
tottál ránk is idõt, ha csak egy be-
szélgetés vagy problémamegbe-
szélés erejéig is.

Most, hogy ily nagy feladatra
vállalkoztál, döbbenek idõnként meg, amikor jönnek hozzánk
fiatalabb barátaink, családtagjaink s érdeklõdnek felõled, hogy
milyen embernek látunk téged?! Hogy milyennek: hát mi
„csak” jó barátnak, s nem tudjuk, mit kellene gondolnunk egy
„exellenciás úr”-ról … S amikor jókívánságaimat fogalmazga-
tom s kérek neked erõt és bölcsességet a Följebbvalótól, hogy
új hivatalodban is meg tudd állni a helyed, csak remélem,
hogy megtalálod a módját, „hogyan lehet normális privát em-
bernek is maradni mindeközben”!

Szeretettel köszöntünk mindnyájan, 
Laci

(A levél írója Vajna László)

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089
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VI. évfolyam 2. szám

Kedves „excellenciás” barátom, Péter!

Erdõ Péter, Magyarország új prímása



A 2002. évben 37 gye-
reket kereszteltünk, héttel
kevesebbet, mint az elõzõ évben.
23 esküvõ volt templomunkban,
10-zel több, mint tavaly. Kérjük a
házasságkötésre jelentkezõket,
hogy legalább 3 hónappal elõbb
jelentkezzenek a plébánián az es-
küvõ elõtt, és ha nem volt elsõál-
dozó valamelyik katolikus fél, ak-
kor legalább fél évvel. 141-en hal-
tak meg, 19-cel kevesebben, mint
2001-ben. Az elhunytak 33%-a ré-
szesült szentségekben halála elõtt.
Lelkiismereti kötelességünk gon-
doskodni arról, hogy családtagjaink

ne haljanak meg szentségek nélkül.
Decemberben 80 testvérünk vette
fel a betegek szentségét. A vasár-
napi szentmiséken kb. 1800-
2000 hívõ vesz részt. Örömteli,
hogy a vasárnapi gyermekmisén
egyre több fiatal házas jelenik meg
gyermekeikkel együtt. A szentmise
után rendezett agapé a közösségi
kapcsolatot erõsíti. A 1/211-es plé-
bániai mise hívõserege is megerõ-
södött. A gitáros szentmise hallga-
tósága is tetemes, bár a liturgiába
való bekapcsolódásuk nem ideális. 

Három pap és három hitoktató
végzi a hitoktatást a templomban
és a plébánián.
Öt iskolánk van, 148 gyerek tanul
ezekben hittant. A plébánián 72.
Ez újabb csökkenést jelent. Külö-
nösen a középiskolások és egyete-

misták hiánya kirívó. Természete-
sen sokan járnak katolikus gimnázi-
umokba, ahol van rendszeres hit-
oktatás. Felnõtteknek is tartunk
katekézist, kéthetente keddenként,
de ezt is kevesen látogatják. Alap-
vetõ lenne egyházunk életét, meg-
újulását, törekvéseit megismerni,
hiszen ezekre nagy szükségünk van
a világban, hogy tanúságtevõ életet
tudjunk élni megfelelõ vallási mû-
veltséggel. Hat alkalommal neves
elõadók tisztelték meg közössé-
günket. Szépen mûködik a baba-

klub, és az óvodások hittana is.
Köszönetet mondunk felnõtt és

gyermek énekeseinknek, valamint
a gitáros együttesnek is. Ministrán-
saink szolgálatát is köszönjük. Ima-
közösségünk rendszeresen imád-
kozik papi és szerzetesi hivatáso-
kért. Oltáregyletünk pedig szebbé
tette, javítgatta egyházi ruháinkat,
eszközeinket. Minden hónap má-
sodik keddjén az oltáregylet szent-
miséjét tartjuk. Megköszönjük a
képviselõtestület munkáját. Sokat
vállaltak zsinatunk elõkészítésé-
ben, megvalósításában, valamint
plébániánk felújításában is.

Anyagi helyzetünk: a hívek a
perselyekbe a különleges gyûjté-
seken kívül 3.318.000 forintot
tettek. Egyházi iskoláinknak
248.000 forint jutott. A péterfillér,

mely Rómába került,
97.991 forint volt. A misz-

sziók 250 ezer, a karitász 278.000
forintot kapott. Az egyházközségi
hozzájárulás, nevezzük egyházi
adónak, 6.538.136 forint tett ki.
Az urnatemetõ bevétele 10 millió
forint volt. Ezt az összeget adóssá-
gunk törlesztésére adtuk tovább a
fõegyházmegye felé. Eddig 197
szerzõdést kötöttünk. 

Nagyobb pénzügyi kiadásaink:
a papság, az alkalmazottak fizeté-
se (kántor, sekrestyés, takarító,
háztartásvezetõ) 2,5 millió forint;
a templom és a plébánia évi köz-
mû számlája 2,6 millió forint,
mely összeg az áremelkedések kö-
vetkeztében nagyon meg-
növekedett; központi hozzájáru-
lásunk 486 ezer forint; a biztosí-
tási díj pedig 190 ezer forint volt.
Az elmúlt évben új irodát és kiszol-
gáló konyhát alakítottunk ki és
megnagyobbítottuk a plébánia
nagytermét. 3,5 millió forint érték-
ben. A templomban három színes
ablakot áthelyeztünk, egységes fo-
gasokat vettünk a padokra és por-
szívót is vásároltunk. 

Az esztendõ jelentõsebb ese-
ményei voltak: ökumenikus ima-
hét januárban, nagyböjti lelkigya-
korlat, melyet Turcsik György atya
tartott, bérmálás szentségét Spányi
Antal püspök úr szolgáltatta ki, Ta-
kács Nándor püspök úr tartotta az
Apor Vilmos emlékmisét templo-
munkban, urnatemetõnkben elhe-
lyeztük Haid Árpád, Tóth János
plébánosaink, valamint Hernádi
Ágoston káplán úr hamvait is. Au-
gusztusban új káplán érkezett hoz-
zánk: Szõcs László. Isten hozta mi-
nálunk, és sok kegyelmet kívánunk
itteni munkájához. Megemléke-
zünk Szuha Zsuzsanna tanárnõrõl,
aki sokat segített plébániánkon,
mint kisegítõ sekrestyés. Augusz-
tusban szólította magához az Úris-
ten. 

Köszönetet mondunk a plébá-
nia papságának, a plébános és a
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Karácsonyi betlehemes játék, élõ Kisjézussal

A 2002. évi lelkipásztori beszámoló
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„Isten kegyelmébõl új év hajna-
lán vagyunk. Csak Isten tudja, hogy
meglátjuk-e ennek az évnek a vé-
gét, de mindent a múlt jóvátételé-
re kell fordítanunk, a jövõnek aján-
lottan. Jó elhatározások vezessék
szent cselekedeteinket.”

Pio atya breviáriuma
*

Fehér karácsonyunk volt, s re-
mélhetõen nem csak a természet
öltözött fehérbe az Úr jövetelére,
hanem lelkünk is. Közösségeink
mindenesetre az idei adventben is
segítettek bennünket, hogy méltó-
képpen készülhessünk az ünne-
pekre.

*
A karácsonyi ünnepkörhöz

kapcsolódik Szent Család vasár-
napja. Ezen a napon imádkozik az
Egyház a családokért. Az egyes
plébániákon különbözõ módon
emlékeznek meg a családokról.
Van, ahol a szentmisén résztvevõ
családokat áldja meg a pap. Ná-
lunk évek óta a jubiláló házasok
részesülnek áldásban. Az idén két
jubiláló pár kérte házasságuk meg-
erõsítését annak 25., illetve 10.
évfordulóját ünnepelve. Gratulá-
lunk nekik és minden jubiláló há-
zaspárnak. Kérjük rájuk Isten áldá-
sát.

*
Az év utolsó napján, mint min-

den évben, hálát adtunk az Úris-
tennek a mögöttünk hagyott
évért. Márton atya év végi összeg-
zésében megköszönte a plébánia
minden hívének, kicsiknek és na-
gyoknak, egyéneknek és közössé-
geknek az odaadó, áldozatos
munkát, amellyel gazdagították
plébániánk életét. Amikor megkö-
szönjük az Úr minden kegyelmét,
amellyel elárasztott bennünket az
elmúlt évben, külön hálásak va-
gyunk László atyáért, akit közénk
küldött, s mindazokért a lelkes tár-
sainkért, akiknek önzetlen tevé-

kenysége eredményeként egyre
gazdagabb lett (lesz) életünk itt a
plébánián. Isten adjon nekik to-
vábbi erõt.

*
Az új esztendõben remélhetõ-

en még gazdagabb lesz közössége-
ink élete. Ezért is kiemelkedõ fel-
adatunk a plébániai zsinat minél
tartalmasabbá tétele. Ehhez kérjük
az Úristen segítõ kegyelmét és hí-
veink buzgalmát. ( lásd még cik-
künket!)

*
A közeljövõ programjai:

Január 19-én délelõtt 11 óra-
kor a Margitszigeten a kolostor-
romnál lesz a szokásos Szent Mar-
git emlékmise, amelyet Erdõ Pé-
ter atya, egyházmegyénk újonnan
beiktatott fõpásztora celebrál.
Buzdítunk mindenkit, hogy közös
imánkkal kérjük Szent Margitot
hazánk megsegítésére. 

*
A magyarországi keresztény

egyházak és felekezetek január
19-26. között rendezik meg az
ökumenikus imahetet. A XII. ke-
rületi templomok is egy-egy este
házigazdái lesznek ökumenikus Is-
tentiszteleteknek. A mi plébáni-
ánkra 23-án, csütörtökön kerül
sor: este fél hétkor Csonka Géza
evangélikus diakónus hirdet igét.
Két nappal késõbb, szombaton
pedig szintén fél hétkor plébáno-
sunk, Márton atya vezeti az öku-
menikus imádságot a farkasréti
ökumenikus kápolnában (Német-
völgyi út 138.) Az ezévi imahét jel-
mondata: „Ez a kincsünk cserép-
edényben van” 2 Kor 4,4-18

*
Január 26-án, vasárnap 8 órá-

tól véradás lesz a plébánián. Kér-
jük, hogy amint eddig is, minél
többen segítsük így is rászoruló
embertársainkat.

Béres György

Krónikakáplán atyának, a nálunk szolgála-
tot teljesítõ dr. Veres András és dr.
Szabó Tamás püspök atyáknak; a
plébánia munkatársainak:
Schimmer József karnagy, kántor
úrnak, Rajkai János sekrestyésnek,
Tõkés Tünde ének-karvezetõnek,
az egyházközségi képviselõtestü-
letnek és elnökének, Béres György-
nek; a hitoktatóknak: Matolcsy Kál-
mán atyának, Komáromi Jánosnak,
Horváth Lászlónénak, Lukách Krisz-
tinának és Hartmann Klárának; a
gitárosok vezetõjének, Madocsay
Ákosnak; Vajna László cserkészpa-
rancsnoknak; a karitász munkatár-
sainak, Füredi Ivánnénak, és
Kövesárki Annának. Köszönetet to-
vábbá Horváth Lászlónénak a gaz-
dasági ügyekben nyújtott segítségé-
ért, Marosi Gabriellának, Szauer Ti-
bornak és Müller Ferencnek az
építkezésben végzett munkájukért.
Megköszönjük a templom és az ur-
natemetõ takarításában résztvevõk
munkáját is.

Elõretekintés: pünkösd táján
tartandó zsinatunk elõkészületét
elkezdtük. Mintegy 150 válasz, vé-
lemény, ötlet érkezett kérdéseink-
re. Ezek feldolgozása folyamatban
van. A különbözõ csoportok be-
mutatkoztak, elmondták, mivel
foglalkoznak és kérik mások segít-
ségét is. A következõ hónapokban
is kérjük részvételüket az elõkészü-
leti munkákban. Ebben az eszten-
dõben tervünk, hogy a szentély
két ablakát elkészítjük, Szt. Márton
és Apor Vilmos képével. Szüksé-
gessé vált a plébánia ablakainak
részleges átalakítása, mivel igen
rossz állapotban vannak, a temp-
lom szentélyében pedig egy elõké-
szítõ asztal és egy virágállvány elké-
szítése.

Ismételten megköszönjük test-
véreink áldozatos segítségét plébá-
niánk életében. Egyben ismételten
áldásos boldog új esztendõt kívá-
nunk Isten kegyelmével.

Györgydeák Márton
plébános
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Októberben és novemberben kérdõíves felmérést
végeztünk, hogy képet kapjuk arról, miként látják hí-
veink plébániánk életét, mi jó, min kellene javítani. A
kitett és elvitt kb. 450 kérdõívbõl az értékelés meg-
kezdéséig 152 érkezett vissza. A kérdõív egy-egy kér-
désére nem minden esetben válaszolt mindenki,
ugyanakkor szép számmal voltak olyan hívek is, akik
igen részletesen szóltak hozzá egy vagy több kérdés-
hez, sõt akadtak olyanok is, akik más, a kérdések kö-
zött nem szereplõ gondolatokról is szóltak. Ezeket to-
vábbítottuk az egyes munkacsoportokhoz. A jellegze-
tesebb észrevételeket külön is kigyûjtve – akár to-
vábbgondolás céljából – is közreadjuk. Külön köszön-
jük, hogy - bár nem kértük – többen nevüket is adták
véleményükhöz

1. Kérdés: Hogyan vesz részt Ön az egyházközség
életében?

Legtöbben természetesen a szentmisét jelölték
meg (143), valamint a különbözõ rendezvényeket
(51). míg a hittant, a bibliaórát és a karitász-munkát
kevesebben. (11-15) Természetesen sokan több terü-
leten is kapcsolódnak a plébánia életéhez, míg mások
csupán a szentmiséken való részvétellel. 

2. Kérdés: A plébániai közösségekkel kapcsolat-
ban:

115-en nyilatkoztak úgy, hogy ismerik a plébániai
közösségeket, 24-en nemmel válaszoltak. Az egyes
közösségek ismertsége a következõ (a megjelölés gya-
korisága szerint): Apor Vilmos Idõsek Klubja (nyugdí-
jas klub) 72, Szkóla (és nagykórus) 67, Karitász 63,
cserkészcsapat 58, gitáros énekkar 40, oltáregylet 38,
ministráns csoportok 36, Baba-Mama Klub 34, háza-
sok köre (nagycsaládosok köre?) 27, hittanos csopor-
tok 19, imaközösségek 13, képviselõtestület 13, ró-

zsafüzér imaközösség 7, taizei imaközösség 5
3. Kérdés: Szeretne-e valamelyik közösségbe be-

kapcsolódni?
18-an igennel válaszoltak, a többiek nem válaszol-

tak vagy nemmel feleltek. A 18 közül 14-en jelöltek
meg közösséget is.

4. Kérdés: Olvassa-e a Felsõkrisztina újságot?
142-es válaszoltak igennel, 4-en nemmel. A nagy

többség elégedett a lappal, de számos javaslatot is
megfogalmaztak a hívek. Néhány ezek közül: segítse
a mindennapi életben (esetleg a politikában is) az el-
igazodást, közvetítsen határozott erkölcsi állásfogla-
lást, tájékoztasson a liturgikus elõírásokról (mikor, mit
tegyünk leülés/ felállás, stb.), bemutatkozások/interjúk
személyekkel, közösségekkel, (atyák, kántor…), segít-

ségnyújtás/kérés közvetítése, könyv-
ajánlások; beszámoló a külömbözõ
közösségek életérõl (ne csak a
Szkóláról), „Márton atya válaszol”
rovat, a II. Vatikáni Zsinat aktuális
kérdéseirõl; hitélet; világegyház hí-
rei, eseényei, humoros esetek leírá-
sa, általában egy kis humor, „Olvasó-
ink írják” rovat, „olvasói levelek” ro-
vat, többet írjanak az ifjúságról, egy-
háztörténeti rovat, a Magyar Katoli-
kus Egyház különleges híreirõl (pl. a
rózsafüzér új titkairól és annak okai-
ról), mélyebb lelki életre nevelést se-
gítõ gondolatokat, ne legyen ék a
politika miatt a hívek között, errõl
cikkek, havonként jelenjen meg,

program-elõzetest dátumokkal, részletes, olvasmá-
nyos tájékoztatót.

5. Kérdés: Támogatja-e a plébániát (hogyan?)
142 igen; 4 nem válasz. 94-en önkéntes hozzájá-

rulással (egyházi adó), 77-es idõnként adománnyal;
32-es alkalmanként munkával.

6. Kérdés: Szükségesnek tartja-e az új templom mi-
elõbbi felépítését?

100 igen. 31 nem. 61-en áldozni is tudnának rá.
Javaslatok „a pénzszerzéshez”: téglajegyek, különbö-
zõ szervezetek megnyerése az ügynek, az építkezésig
hasznosítani az épületet, „hangversenyeket rendezni”
(Szkóla, gitárosok).

Mások elõbb a megfelelõ anyagiak elõteremtését,
ismét mások csak kiérleltebb építészeti alkotás létre-
hozásának esetén látják értelmét. 

7. Kérdés: A szentmisék utáni beszélgetésekrõl, a
megszólításról:

88-an nyilatkoztak úgy, hogy a misék után ott szok-

A plébániai zsinat elõkészítésérõl

László atya segítségével idén gazdag Mikulás érkezett a szkólásokhoz
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tak maradni egy kicsit beszélgetni. 26-an szeretnék,
ha megszólítanák és 34-en igényelnék ennek szerve-
zettebb formáját (pl. agapé).

8. Kérdés: Megfelelõnek tarja-e a szentmisék jelen-
legi rendjét?

Általában igen, egy-két javaslat azért akadt: Nem
túl fontos a déli mise (2 fõ); a déli mise nyáron se ma-
radjon el (1); fél 11 órai helyett jobb lenne a 10 órás
mise (1), legyen mindig elég ülõhely, akár összecsuk-
ható székek segítségével (1);. több gyónó esetén a
szentmise kezdete elõtt korábban kezdeni a gyónta-
tást. A gitáros mise évszaktól függetlenül azonos idõ-
ben legyen, mert így kavarodást okoz. A diákmise le-
hetne késõbb

9. Kérdés: A zsinat elõkészítésével, témaköreivel
kapcsolatos javaslatok észrevételek:

Ehhez a kérdéshez rengeteg javaslat ötlet érkezett,
melyek közül itt csak az egyszerûbbeket, rövidebbe-
ket soroljuk fel, a többit (ezekkel együtt) megkapták a
bizottságok. A szülõkön keresztül a
gyermekek bevonása a plébánia éle-
tébe, a felnõttek bevonása a szent-
misébe, legyen internetes oldala a
plébániának; egy-két számítógépet
venni és megtanítani az internet „ke-
resztényi használatát”, a hétköznapi
szentmiséken is legyen rövid szent-
beszéd, az egyházközség közösségi
szellemét jó lenne fokozni, hogy ak-
tívabbak lehessünk egymás megsegí-
tésében, az ifjúság (a gyerekmisérõl
kinõttek megtartása), a jelenlegi egy-
házi vezetõk egyházhûen álljanak ki
a keresztény eszmeiség mellett és a
híveket is ilyen irányba tereljék, a
zsinat elõtt jó volna egy kilencedet a
Szentlélek segítségéért, sok a meg
sem keresztelt házasulandó. Fontos
lenne a jegyesoktatás és, ha lehetsé-
ges, a további kapcsolattartás, az
imaközösségek támogatása, a munkacsoportok az új-
ságban is mutatkozzanak be, nem elég áttekinthetõ,
szemlélhetõ a faliújság (sok a „lejárt téma”), szervez-
zünk további közös kirándulásokat, kapjon fontos sze-
repet a család és a család és egyház viszonya. Foglal-
kozzon a zsinat a felnõttek hitoktatásával; az egyház
szerepével a globalizálódó világban; plébániai közös-
ségek szerepvállalásával a katekumenátus támogatásá-
ban, a plébánossal és a káplánnal való kapcsolattal, a
fiatalok megtérítésével, plébániai lelkipásztori ügyelet
igénye. …stb.

10. Kérdés: Szokott-e ökumenikus istentisztelete-
ken részt venni?

65 igen, 37 nem válasz.
11. Kérdés: Fontosnak tarja-e a templomi hitokta-

tást?
125 igen, 107-en nyilatkoztak úgy, hogy a család-

ból valaki/valakik járnak hittanra.
12. Kérdés: Vállalnának-e feladatot a zsinat elõké-

szítésében?
Viszonylag kevesen jelentkeztek. Legtöbben az

adatok feldolgozásában segítenének. Aki nevét és el-
érhetõségét is megadta, azt feljegyeztük és élni fo-
gunk a felajánlott segítséggel. 

A fentieknél természetesen több észrevétel szüle-
tett, itt csak a jellegzetes vagy többek által javasolt
észrevételekbõl soroltunk fel. A bizottságok vala-
mennyi javaslatot megkapták, ezeket most rendszere-
zik, tanulmányozzák.

A zsinati elõkészület következõ lépéseként a bi-
zottságok a javaslatok rendszerezése után javaslat-ter-
vezetet készítenek, amelyet a hívekkel közösen fóru-

mokon beszélnek meg. Ez lesz a következõ hetek, hó-
napok feladata. Ide szeretettel hívunk mindenkit. Eze-
ken lehetõség lesz újabb javaslatok tételére, illetve az
eddigiek megvitatására. A fórumok után készítik el a
bizottságok azt a programot, amit majd a zsinat elé
visznek.

A kiértékelést készítették:
Árvai Bori

Seidl Tiborné (Olívia)
Béres György

A Felsõkrisztina Katolikus Kör decemberi vendége 
Semjén Zsolt országgyûlési képviselõ volt.



2003. BÖJTELÕ6

Templomunk átalakításakor a
déli oldalon lévõ nagy fehér ab-
lak helyére a szentek sorát foly-
tató két új íves nyílás került. A
két üres helyet a karzaton lévõ,
a többivel azonos stílusban ké-
szült ablakokkal pótoltuk ki.
Valójában három ablakot érin-
tett az áthelyezés. Az eddigi
„elsõ” helyen lévõ Jézus Szíve
üvegablakot az új sornak is az
elejére helyeztük. A két régi-új
üvegablak Gonzága Szent Ala-
jost és Alexandriai Szent Kata-
lint ábrázolja, akikrõl korábbi
számainkban már bõvebben ol-
vashattak. Hogy valóban léte-
zett-e ez utóbbi szent, a leg-
újabb kutatások nem tudták bi-
zonyítani. Ha tényleg nem élt,
ki és miért találta ki, hogyan ke-
letkeztek a róla szóló legendák?
Két megtörtént eset segíthet a
titok megfejtésében.

Az eset a 70-es évek köze-
pén Keszthelyen történt. A te-
metõ mellett állt egy réges-régi
szobor. Az idõjárás viszontagsá-
gait rosszul viselte a homokkõ,
egy idõ után a szobor alakját
már nem lehetett felismerni. Ér-
deklõdõ turisták jártak egyszer
arra felé és próbálták megtudni
a kõbe faragott személy kilétét.
Egy otthonosan mozgó járóke-

lõtõl meg is kérdezték: „Kit áb-
rázol a szobor?” A környéken
lakó helybéli nem tudta a vá-
laszt, de nem akart szégyenben
maradni. Körbejárta a szobrot
és nagy magabiztossággal, büsz-
kén közölte az egyetlen olvas-
ható felirat (RENOVATA 1938)
alapján: „Szent Renováta!”

A következõ eset jóval ré-
gebben, még a háború elõtt tör-
tént. A legenda a pontos idõ-
pontot nem örökítette meg ,
csak magát a történetet. Egy
Sopron melletti falu lelkes hívei
gyalogos mariazell-i zarándok-

útra indultak. Útközben imád-
koztak, énekeltek a csoportot
vezetõ kántor irányításával.
Minden keresztnél, feszületnél
elmondtak egy-egy rövid imát.
A szenteket ábrázoló szobrok-
nál is megálltak az ábrázolt
szenthez könyörögve. A kántor
elõénekelte: „Nepumuki Szent
János!”, mire a hívek a szokásos
módon válaszoltak: „Könyörögj
érettünk!” Már német nyelvte-
rületen jártak, amikor a kántor
zavarba jött, mert nem ismerte
fel, kit ábrázol az a szobor, ahol
éppen megálltak. Szerencséjére
éppen arra tartott egy helybéli
ember, akitõl a szoborra mutat-
va meg is kérdezte: „Wer ist er?
(Ki ez?)” A burgenlandi paraszt-
ember –természetesen a helyi
tájszólásban- határozottan vála-
szolt: „I’ was ni’.”, azaz „Ich
weiß es nicht.” („Nem tudom”)
A kántor boldogan sietett vissza
a zarándokcsoporthoz: „Szent
Ivázni!”, mire a hívek meg-
könnyebbülten válaszolták:
„Könyörögj érettünk!”

Müller Ferenc

Hogyan születnek a szentek?

A Sínai-félszigeten, a Hóreb-hegy lábánál fekvõ Katalin kolostor, 
melyben állítólag Alexandriai Szent Katalin földi maradványait õrzik
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Szûkebb hazánkban, a XII. kerületben a 2001-es
népszámláláskor a népességnek bõ fele katolikusnak
vallotta magát. Némi túlzással, de nem igazságtarta-
lom nélkül állíthatjuk tehát, hogy kerületünkben kö-
rülbelül 32 ezer hitvalló katolikus él. Igen, hitvalló,
mert ahhoz is kell némi bátorság, eltökéltség, ragasz-
kodás, hogy ezen a fórumon is megvalljuk hitünket.
Sok ez vagy kevés? Nézõpont kérdése. Azt hiszem, re-
ális kép kerekedett ki országosan is és nálunk is a
népszámlálási adatok összesítésekor.

Nézzük, milyen következtetéseket vonhatunk le a
számokból. Kerületünk hívein hat plébánia „osztozik”.
Háromnak teljes egészében a kerületben van a területe
(Felsõ-Krisztina, Városmajor, , Istenhegy), háromnak pe-
dig részben. 

Az 1997-es esztergomi schematizmus szerint a Város-
major és a mi plébániánk nagyjából azonos lélekszámú
(az egyszerûség kedvéért 2-2 egység), az Istenhegy ki-
sebb, körülbelül fele annyi híve lehet (1 egység), ennyit
számolhatunk a Zugliget hozzánk esõ részére is (1 egy-
ség), és az utóbbihoz hasonló lélekszáma lehet együttvé-
ve a két további részterülettel érintett plébániának, va-
gyis a Farkasrétnek és a Krisztinavárosnak (1 egység).
Ezen elnagyolt számolási mûvelet eredménye: körülbe-
lül 9000 magát katolikusnak valló lakhat egyházközsé-
günk területén, továbbá kb. 5000 olyan személy, aki
nem tartozik egy egyházhoz sem, vagy aki nem válaszolt
a kérdésre.

Most pedig lássuk a levonható tanulságokat és az

azokból következõ feladatokat! Templomunkban vasár-
naponta kétezer ember fordul meg, vagyis plébániánk
területén lakó katolikusok több mint egyötöde kötõdik
szorosan, láthatóan az egyházhoz. Hétezer ember azon-
ban még nem talált el vagy vissza templomunkhoz.

Ebbe nem szabad belenyugodnunk. Zsinati készülõ-
désünk során el kell gondolkodnunk, hogyan szólíthat-
nánk meg õket, hogyan csalogathatnánk vissza õket. Leg-
alább egy részüket… Küldetésünk van hozzájuk. 

Azoknak a testvéreinknek pedig, akik a népszámlá-
láskor magukat egyházhoz nem tartozóként határozták
meg, szintén szükségük lehet ránk, szükségük lehet az
Örömhírre és a közösséghez tartozás melegére. Akik pe-
dig nem nyilatkoztak, azok között valószínûleg szintén
lenne „keresni valónk…”

Ez, illetve õk a mi (bel)missziós feladataink.
Szerdahelyi Csongor

Támpontok belmissziós feladatinkhoz

Idén – kísérleti jelleggel – megren-
deztük plébániánkon a közelmúltban
házasodott fiatalok találkozóját. Ad-
vent elsõ szombatjára több mint 100
házaspárt hívtunk azzal a céllal, hogy
szervezett keretet adjunk a templom
közösségi életébe való csatlakozás-
hoz. Sajnos – bár a meghívott sok volt
– a vendég kevés: mindössze öt pár
jelent meg az utóbbi hét évben a Fel-
sõ-Krisztinavárosban házasultak közül.
Amint azt Márton atya is elmondta a
találkozó megnyitásakor, a fiatal háza-
sok sokszor egyedül maradnak: kies-
nek a korábban õket a templomhoz
kötõ közösségekbõl, és nincs olyan
közösség, ami életüknek ebben az
igen fontos szakaszában támogatást
nyújtana sajátos problémáik megoldá-

sában. Az általában hasonló korú és
helyzetû párok legbiztosabb támasza
éppen saját közösségük volna, ez
azonban plébániánkon még hiányzik.

Reményeink szerint ennek a kö-
zösségteremtõ próbálkozásnak is
meglesz az eredménye, és sok élõ kö-
zösségünk mellett a fiatal házasokat is
ilyenként üdvözölhetjük. A problé-
mák megoldásához pedig hathatós se-
gítséget ígér Somogyiné Petik Krisztina
pszichológus felajánlása, aki „kommu-
nikációs tréning” keretében támogat-
ná a fiatalokat. Az elõbbi fogalomtól
nem kell megijedni: játékos feladatok-
kal és beszélgetésekkel tarkított elõ-
adás-sorozatából a találkozón megje-
lentek kaphattak vidám ízelítõt.

Takács Gábor

Fiatal házasok találkozója a plébánián Kedves Olvasóink!
Sok - számunkra is hasznos – észre-

vétele, megjegyzése volt a zsinati kérdõ-
íves felmérésnek.  Az újságra vonatkozó-
kat megszívleljük és a kéréseket igyek-
szünk teljesíteni. Többen is felvetették,
hogy örülnének, ha indítanánk egy kér-
désekre, levelekre válaszoló rovatot.

Mostantól tehát megnyitjuk a „Már-
ton atya válaszol” címû rovatunkat,
amelybe várjuk kérdéseiket minden
olyan – akár a közösséget, a liturgiát, a
lelkivezetést vagy a mindennapi életet
érintõ - témában, amelyrõl úgy érzik, so-
kak érdeklõdésére tarthat számot.

A kérdéseket, névvel vagy név nélkül
a szokásos módokon lehet leadni: a sek-
restyében, a zsinati dobozba bedobva
vagy pedig e-mailen a
felsokrisztina@freemail.hu címen.

Szerkesztõség

Kerületünk adatai:
Összlakosság 61763
Egyházhoz tartozónak vallotta magát 42524
Római katolikus 31612
Görög katolikus 732
Református 7223
Evangélikus 2247
Izraelita 586
Más felekezethez tartozó 856
Nem tartozik sehová 9791
Nem válaszolt a kérdésre 8602
Ismeretlen 846
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A Tamási Áron (Mártonhegyi) is-
kola 10 éven keresztül partneri
kapcsolatot ápolt az alsó-szászor-
szági Bohmte középiskolájával.
Minden év tavaszán német gyere-
keket láttunk vendégül, majd õsz-
szel a magyar diákok látogattak ta-
náraik kíséretében Észak-Németor-
szágba. Sajnos, a cserekapcsolat
egy évtized után megszûnt, de az
évek során kialakult barátságok
megmaradtak. Így jártam augusztus
elején – immár másodszor –
Bohmtében. Már elsõ utam során
örömmel láttam, hogy a kisváros
katolikus temploma is Keresztelõ
Szent János oltalmában áll, de ak-
kor – kísérõ tanárként – a sûrû
program miatt, nem tudtam idõt
szakítani arra, hogy megismerked-
jek a katolikus közösséggel és
templomával. Idén már magánem-
berként utaztam oda, ezért lehetõ-
ségem volt a plébános atyával be-
szélni és egy kicsit a templom tör-
ténetét is kutatni.

Bohmte mintegy 6200 lelket
számláló kisváros Németország Al-
só-Szászország tartományában, a
történelmi Vesztfáliában,
Osnabrücktõl 20 km-re északkelet-

re. A lakosság nagyjából harmada,
kb. 2200 fõ katolikus. A túlnyomó
többségben protestáns vidéken je-
lentõs katolikus kisebbség él.
Bohmte középkori templomáról az
elsõ említés 1536-ból származik.
Akkoriban a falu még nem volt
önálló plébánia, hanem a közeli
Ostercappeln filiája. A pasztorációt
osnabrücki domonkos szerzetesek
látták el. A harminc éves háború
súlyos pusztításai után 1668-ban
emelték az egyházközséget plébá-
niai rangra. Ettõl az évtõl egészen
1815-ig az evangélikus többséget is
arra kötelezték, hogy a keresztelõ-
ket, az esküvõket és a temetéseket
a katolikus pappal végeztessék.
Még abban az esetben is kötelesek
voltak neki stóladíjat fizetni, ha a
szertartásokat a valamelyik közeli
evangélikus templomban végezték
el. 1815-ben e sok félreértést és
elégedetlenséget szülõ kötelezett-

ség megszûnt. Az elsõ, kö-
zépkori katolikus templom
az 1700-as évek közepére
olyan rossz állapotba került,
hogy lebontották, és 1751-
ben a XIV. Benedek által ki-
hirdetett szentév tiszteleté-
re új istenházát építettek
barokk stílusban „a minden-
ható Isten, az õ mindenkor
szûz anyja, Mária és védõ-
szentünk, a lefejezett Ke-
resztelõ Szent János tisztele-
tére”. Az építkezésrõl rész-
letesen beszámol az egy-
házközség Historia
Domusa. Akkoriban még a
templomot temetõ vette
körül, de az 1808-as nagy
járványtól kezdve a halotta-
kat már a városon kívül te-
mettek él. Ez a templom

több mint 200 évig szolgálta a
helybélieket. A második világhábo-
rú után több száz szülõföldjérõl el-
ûzött német család telepedett le a
városban és környékén. A régi,

egyhajós templom kicsinek bizo-
nyult befogadásukra, ezért elõször
1948-ban új tornyot, majd 1960-
61-ben teljesen új templomhajót
építettek. A ma látható, Heinrich
Feldwisch-Dentrup által tervezett
háromhajós, egyenes szentélyzáró-
dású templomot, ami magában
foglalja a régi barokk épületet is,
1961 pünkösdjén szentelték fel.
Utoljára 1968-ban építették át, a
II. Vatikáni Zsinat által elõírt liturgi-
kus teret kialakítandó. Szerencsére
minden átépítésnél megõrizték a
régebbi templomok bútorzatát, így
ma, belépve a modern épületbe,
rácsodálkozhatunk annak gyönyö-
rû reneszánsz-barokk berendezé-
sére. Legértékesebb az 1520 és 30
között készült gótikus pietà-szobor
és az annak otthont adó Szent
Kristóf oltár 1680-ból. Az ambó re-
neszánsz stílusú, 1671-ben farag-
ták. A barokk fõoltár a Golgota-je-
lenetet ábrázolja: a keresztre feszí-
tett Krisztus mellett anyja és János
apostol áll. Az oltárkép két oldalán
Keresztelõ János és Szent József ba-
rokk szobrait láthatjuk. A Kereszte-
lõ Szent János Vértanúsága
(Fejevétele) titulust viselõ templom
– hála a bohmtei hívek bõkezûség-
ének – igen jó állapotban van,
minden egyes kis részletén látható
a közösség szeretõ gondoskodása.

A város 28. plébánosa a har-
mincas éveinek elején járó Stefan
Schweigmann atya. A fiatal pap
Bohmtén kívül a közeli Lemförde
plébánosa is. A katolikus közösség
életérõl néhány beszédes adatot is-
mertetett. A 2200 adót fizetõ kato-
likus mintegy negyede jár vasár-
napról vasárnapra szentmisére. Õk
azonban igen aktívak: Cecília-kó-
rus, gregorián schola, gyermekkar,
asszonyklub, bibliakör, Kolping-
közösség, idõsek klubja, család-
kör, turista-kör tevékenykedik
rendszeresen a plébánián. Ezek a
közösségek sokakat megszólítanak
azok közül is, akik egyáltalán nem
is vallásosak. Õk ilyen módon kap-

Testvértemplomunk Bohmte

A bomtei Keresztelõ Szent János templom
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csolatba kerülnek a katolikus kö-
zösséggel és talán egyszer eljutnak
a templomba is. Hitoktatás a temp-
lomban nincs, hiszen Németor-
szágban a hit- és erkölcstan az is-
kolákban mindenki számára köte-
lezõ tantárgy. 2001-ben 25 keresz-
telõ, 25 temetés (!) volt, és 34-en
járultak elsõ szentáldozáshoz. Min-
den héten megjelenik a német
nyelvterület templomaiban jól is-
mert Pfarrblatt, a plébániai értesí-
tõ, amit a 6 hetes nyári szünet ide-
jén egy hosszabb, színes
Sommerpfarrbrief, nyári értesítõ
helyettesít.

A tanév Alsó-Szászországban
augusztus elején kezdõdik, az álla-
mi iskolák tanulói is kötelezõen
részt vesznek az évnyitó istentiszte-
leten a katolikus vagy az evangéli-
kus templomban. Istentiszteleten,
mert – a plébános atya szavai sze-
rint – a sok csupán papíron katoli-
kus, de a szertartáson kizárólag kö-
telességbõl résztvevõ diák és tanár
egy szentmisét már nem viselne el.
Így is szomorú volt látni a kontrasz-
tot a Veni Sancte alatt: a fiatal és
életvidám pappal szemben ülõ
gyerekek és tanáraik többségének
unott, kelletlen arcát. Elgondol-
kodtató a plébános úr véleménye:
a mindenki számára kötelezõ hit-
oktatás és templomi szertartások
sok esetben ellenkezõ hatást válta-
nak ki: dacot, egyházellenességet.
Számunkra, magyarországi katoli-
kusok számára szokatlan, elképzel-
hetetlen probléma… 

Stefan Schweigmann atya fon-
tos szállal kötõdik Magyarország-
hoz, védõszentje a mi Szent István
királyunk. Az iránta érzett tisztelet-
tõl vezérelve már járt Esztergom-
ban és tervezi, hogy egyszer au-
gusztusban a Szent István napi ün-
nepségekre Budapestre jön. Remé-
lem, hogy testvértemplomunk plé-
bánosát hamarosan vendégül lát-
hatjuk egyházközségünkben.

Vasdinnyey Miklós

Hosszú idõ óta ez az elsõ kará-
csony Terka néni prézlije nélkül. Sán-
dor bácsi után elment Terka néni is, itt
hagyott mindent, a harmadik emeleti
kis lakást, ahonnan évek óta nem tu-
dott lejönni, mert nem bírta a Iába, lift
pedig nem volt a házban. Balkon se
volt, még csak egy kicsike francia er-
kély se, ahol levegõzhetett volna. Nyá-
ron, ha nem volt túl nagy a hõség, mi-
nél többet nyitva tartotta az ablakot.
Télen nagykabátban, kendõben eláll-
dogált a nyitott ablak közelében és
megpróbált mélyeket szippantani a
beáramló friss levegõbõl. De sokáig
nem tehette, mert kihült volna a lakás.
Így aztán Terka néni és vele együtt Sán-
dor bácsi is, akinek még nála is gyen-
gébb volt a csontozata, a rabság évei
alatt szinte megaszalódott, bõrük leg-
inkább a pergamenpapírhoz vált ha-
sonlóvá. Gyerekük nem volt. Mások
gyerekeit dédelgették világéletükben.
Rokonok, szomszédok ivadékait.

- Nagyon keveset eszünk már -
mondta egyszer. - Milyen jó, hogy a
szociális nõvér felhozza az ebédet és
hetente egyszer mindent bevásárol,
amit felírunk. És olyan aranyos, kedves
teremtés. De a zsemlébõl mindig meg-
marad. Megszárítom, ledarálom. Na-
ponta négyet tudok ledarálni, az ötö-
dik már fárasztana. Aztán, ha erre jár
valaki, mint például most te, meg tu-
dom valamivel ajándékozni. Pénzem
nem sok van, meg nem is tudnék a vá-
rosban járkálni, kirakatokat nézegetni,
ajándékot választani. A prézli hasznos
dolog, majd meglátod, amikor a kará-
csonyi halat kirántod, mennyivel jobb
mint a bolti. Annyira örülök, ha valaki
örül!

Megköszöntem és elfogadtam a
prézlit évrõl évre, mint valami járandó-
ságot karácsony táján. Elég sokan le-
hettünk prézlivel megajándékozott lá-
togatók. Abból gondolom, mert Terka
néni már nyáron elkezdte gyûjteni a
papírzacskókat és karácsony után
egyetlen egy zacskója se volt. Jobban
bízott a hagyományos papírzacskóban

mint a mûanyagban.
Szinte naponta becsengetett hoz-

zájuk egy-egy szomszéd, hogy nin-
csen-e valami baj, nem kell-e valami.
Akár volt elintéznivaló, akár nem, a lá-
togató mindig kapott egy mosolyt és
egy zacskó prézlit. Jöttek régi munka-
társak, persze nem a prézli miatt, de
azok se mehettek el prézli nélkül.
Mintha Terka néni a prézlis zacskókba
csomagolta volna a szeretetét. Adta és
adta mindenkinek.

Nem tudom, a többiek zacskójába
mit varázsolt bele Terka néni a prézli
mellé. Az enyémben benne volt közös
falunk hangulata, ahol mint szomszéd
gyerek naponta haszontalankodtam az
akkor még nagyon fiatal Terka néninél.
Benne voltak a soha vissza nem térõ
falusi karácsonyok, a dermesztõen hi-
deg rorátés reggelek, a harangszó, a di-
óval, almával, színes papírszalagokkal
díszített borókafácskák, a fehér abrosz
és az éjféli misére hol sárban, hol hó-
ban, olykor kopogósan fagyos utcákon
a templom felé baktató emberek, akik
lámpásokat tartanak a kezükben,
azokkal világítanak maguk elé és jön-
nek, jönnek minden irányból. Más
fény nincs is, csak ezek a lámpások.
Tele a templom, pedig még messze
van a mise kezdete. Örzse néni, jaj, de
tisztán hallom a hangját, az õ saját, kü-
lönleges énekes, imádságos könyvébõl
egy sort elõre énekel, a többiek utána.
Nincs abban a könyvben kotta, csak
szöveg, de Örzse néni úgyse tud kottát
olvasni, nem is kell az. Tudja õ azt, mit
kell énekelnie, hiszen éppen akkor,
frissiben találja ki.

Hát, ez mind benne volt a prézlim-
ben, csak akkor még nem tudtam,
amikor még volt prézli. Most már tu-
dom, mert nincs és nem is lesz többé.
Más azonban van és lesz is -helyette.
Terka néni odaát is felülmúlhatatlan az
ötletességben. Küldi õ a szeretetet
most is, gyerekeknek, felnõtteknek,
mindenkinek, csak nem prézli formá-
jában.

Kalászi Istvánné

Terka néni prézlije
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Az elmúlt idõszakban alkal-
mam volt 14 hónapot a
Tennessee-beli Memphisben, a
Missisipi partján, a fekete dél egyik
központjában eltölteni. Ilyen
hosszú idõ alatt már szükségét
éreztem, hogy kapcsolatba kerül-
jek helyi vallásos közösséggel. Ez
még akkor is fontos, ha nem érez-
ni, hogy az feltétlenül építõ lenne.
Szerencsémre nem nagy távolság-
ra otthonomtól, a kicsi, jellegtelen,
amerikai felhõkarcolós
Downtownban ráakadtam egy ka-
tolikus templomra, a Saint Mary-
re, a memphisi püspökség számos
temploma közül a második legré-
gebbire (alapítva: 1860). 

Ezen a plébánián vasárnap csu-
pán két mise van: reggel 8-kor és
1/2 11-kor. Hétköznap sincs min-
dennap mise. Bár a plébániának
saját papja van, a  plébános még-
sem lakott a templom melletti pa-
rókián, mert ferencesként mégis-
csak túl szerény lenne a
Downtownban lakni, ahol amúgy
csak hajléktalanok élnek. Bill atya,
aki a plébános volt, szabadidejé-
ben egyébként a  súlyemelés spor-
tot mûvelte. 

A templomban kb. 30-40 hivõ
van egy hétvégi misén elég nagy
körzetbõl. A liturgia hasonló, mint
Magyarországon, csak egy-két
„modernebb” dologgal fûszerez-
ve. A mise mindig egy lendületes
felszólítással kezdõdött: „Hát ak-

kor kezdjük el!” A prédikációt itt-
hon szerénynek tartanánk. A pap -
mint minden amerikai - kiváló
szónok volt, mindig viccel vagy
történettel kezdte prédikációját,
amin a hívek nagyot nevettek. Ál-
talában kommersz filmekrõl, au-
tókról, vagy csak magáról mesélt
(„Én” - de szinte mindig!), majd
utána itthoni szemmel nem túl
mély gondolatok hangzottak el,
melyek, azt hiszem, az európai
hallgatót nem feltétlen indítanák
továbbgondolkodásra. Ezt egy
olyan Hiszek egy követte, melyet
többesszám elsõ személyben
mondtak („Hiszünk”). Perselyezés
kétszer volt. Elsõ kör a plébániáé,
a második a szegények konyhájáé.
A demokrácia jegyében a hivõ jo-
ga eldönteni, mire mennyit ad. Az
emberekbõl misén hiányzott az
itthon megszokott összeszedett-
ség, mondhatni „lazák” voltak. A
házaspárok - kortól függetlenül -
mintha otthon a tévét néznék,
egymást átkarolva ültek, egy-egy
intimebb mozdulattal szerelmüket
többször kifejezték egymás felé. A
misén nõk is áldoztattak, ami elég
furcsa érzés volt, de nem azért,

mert nõk, ha-
nem, mert ál-
d o z t a t á s n á l
bárgyún mo-
solyogtak, ke-
netteljes han-
gon búgták el
a „Krisztus tes-
tét”. Mise vé-
gén családias
össze jövete l
zajlott. Na-

gyon meglepett, hogy akármilyen,
nem istentiszteleti egyházi rendez-
vényre akartam volna elmenni,
mindig fizetni kellett, akár lelki-
gyakorlat, akár csak egy kis plébá-
niai „érezzük jól magunkat együtt”
volt, akár a hittanosok mutatták

be, mire képesek. Alapvetõ célja
ezeknek az összejöveteleknek,
mindig a „fund-raising”, azaz a
gyûjtés volt. Amerikában, azt hi-
szem, valójában egy isten van,
amit pénznek hívnak. Az emberek
gondolkozása is csak e körül fo-
rog, csakúgy, mint az egyházaké
általában. Amikor felszabadultak
Memphisben a feketék a rabszol-
gaságból, rögtön két egyházat is
alapítottak, hiszen, ha valaki jól
tud beszélni, nagyon sok pénzt
tud így keresni. Volt olyan mise is
a városban, ahol szünetet tartottak
csak azért, hogy legyen idõ a
csekkfüzetet kitölteni. 

Azért volt szép is: a nagyheti
szertartásokat például maradékta-
lanul végezték. Memphisben nem
csináltak semmit jelképesen, mert
azt nem értenék meg az emberek,
így a nagyszombaton keresztelte-
ket „szektásan” alámerítették,
mely után a püspök is kénytelen
volt átöltözni, mert csuromvizes
lett a kereszteléstõl.

Az amerikai katolikusok között
az volt az érzésem, hogy valami
nincs rendben, valahol beteg az
ottani egyház. Azt is éreztem,
hogy nem magától beteg, hanem
a társadalomtól fertõzõdött meg.
Ott nem találni olyan embert, aki
ne lenne vallásos és ne tartozna
valamelyik egyházhoz (szektá-
hoz?). Ennek ellenére csak a pénz
érdekli õket. A barátságról is egé-
szen más fogalmaik vannak, mint
nekünk Európában, számítóak és
addig kedvesek a másikkal, amíg
megszerzik, amire szükségük van. 

Mindezek ellenére, ha Ameri-
kában kéne élnem és választhat-
nék, hogy melyik egyházhoz sze-
retnék tartozni, azt hiszem, a kato-
likusokat választanám ismét, mert
így is az áll legközelebb az európai
kereszténység stílusához. 

Hauser Péter

Katolikusok között Amerikában
Amerikában katolikusnak lenni nagyon jó, ...de csak a többi felekezethez képest. 

Amerika, ahogy én láttam: templom és Coke
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Halottak:

1. özv. Marek Kálmánné sz.Szendrei Mária (91)
2. Gyöngyösi Vince (70)
3. Barek László István (75)
4. Szabó Barnáné sz.Schnabel Anasztázia (68)
5. Kovács Lajosné sz.Andor Margit (90)
6. Reichart Gyuláné sz.Török Edit (80)
7. Petress István (69)
8. özv. Földényi Ernõné sz.Jahn Margit (86)
9. Kara Csaba (60)
10. Almay Csabáné sz.Szabó Mária (61)
11. özv. Gábocsy Józsefné sz.Szávay Margit (99)
12. Buday Mária (96)
13. özv. Moldvai Antalné sz.Keresztényi Jolán (83)
14. Nagy Lajosné sz.Radnóti Magdolna (75)
15. Fazekas Sándorné sz.Pap Erzsébet (48)
16. özv. Herczeg Jánosné sz.Eipl Rozália (89)
17. Ramhab Rezsõ (87)
18. Csépai Gábor (64)
19. Héjjas László (81)
20. dr. Mester Zoltánné sz.Kovács Margit (88)
21. Wagner László (78)
22. Nagyfejeõ Ferencné sz.Lakatos Anna (87)
23. Markovics László Lajos (75)
24. Hammang Józsefné sz.Heller Sarolta (92)
25. dr. Perina Gyõzõné sz.Szabó Ibolya (69)
26. Sas István (88)
27. dr. Jordán Kamill (74)

28. özv. dr. Rigó Ferencné (90)
29. Miehle Jánosné sz.Krizsán Julianna (70)
30. Pataki Imre (86)
31. dr. Szigeti Béláné sz.Tarjai Viola (86)
32. özv. Borbás Józsefné sz.Baics Anna (87)
33. Marosi Istvánné sz.Varga Irén (74)
34. Rédl Péter (55)
35. Molnár Sándorné sz.Frey Etelka (90)
36. Baradlay József (74)
37. Finta Gyuláné sz.Szabó Julianna (88)
38. Frank Katalin (89)
39. Frigyesi Jenõ (62)
40. dr. Szemerjay Dénes (89)

Keresztelõk:

1. Tarjányi Balázs (2002.)
2. Pigler Emilia Zita (2002.)
3. Benke Áron (2002.)
4. Bánszky Zita (2002.)
5. Gergely Anna Sára (2001.)
6. Bartos Márton (2000.)
7. Virág Adrienn (2002.)

Esküvõk:

1. Kalocsai Krisztián – Kércsi Orsolya 
2. dr. Szakálas Balázs – dr. Perényi Ágnes
3. Kõszeghy Tamás – dr. Storczer Szilvia 

A 2002. év negyedik negyedévének anyakönyve

A zsúfoltság még a korabeli tömeg-
közlekedési eszközök zsúfoltságát is fe-
lülmúlta. Alig lehetett lélegzetet venni
és az egyik elzsibbadt lábról a másikra
állni. A tömjénillat és a gyertyák füstje
még nehezebbé tette a levegõt. A szer-
tartás többi része alatt még volt egy ke-
vés ösztönös tömegmozgolódás, de a
szentbeszéd alatt mindenki feszülten
figyelt és a mozdulatlanság kezdett ne-
hezen elviselhetõvé válni. Így érthetõ,
hogy várva-vártam a biztosan felhang-
zó és a szentbeszéd utolsó mondatát
jelentõ fordulatot: „… és, hogy elnyer-
jük az örök élet koronáját, ámen.”

Szelényi István plébános úr lejött a
szószékrõl és folytatta az ünnepi nagy-
misét. A hívek mocorogtak keveset,
mindenkinek megindult a lábában a
vérkeringés. Hja, a felejthetetlen Ráko-
si-korszakban jártunk, amikor egy-egy

nagymisén a zsúfoltságtól kidagadt a
templom oldala, bár az is igaz, hogy
akkor valamivel kisebb volt a templom
hajója.

Szelényi Pista bácsi, aki megkeresz-
telt, aki a bérmaapám volt, Jászapáti
egyik igen szegény iparosának tizen-
valahanyadik gyermeke, hajdan a
füleslabdadobás helyi bajnoka, Édes-
apám gyerekkori játszótársa volt a Fel-
sõ-Krisztinavárosi templom elsõ plébá-
nosa. Õ szervezte meg mindazt, amit
abban az idõben egy plébánián meg
lehetett szervezni. Többek között be-
szervezte Édesapámat az Egyházköz-
ségi Tanácsba és ezzel hozzákötötte a
családot mind a mai napig a templom-
hoz.

Még a háború elõtt megindította a

nagy építkezést is, hogy a növekvõ lá-
togatottságnak illendõ nagyságú tere
legyen. A háború se tudta elpusztítani
a félig kész betonszörnyeteget.

Csendes, megfontolt természete és
talán származása is, no meg a Gondvi-
selés, megmentette az egyházközséget
az abban a korban szokásos nagyobb
zaklatásoktól. Minden virágzott, ami
virágozhatott, 1948-ban pedig még a
hercegprímás is járt itt bérmálni.

Utódai között az ötvenes, hatvanas
években volt neves békepap, továbbá
messzi földön híres egyházszónok, de
Pista bácsi volt az elsõ; mi meg az év-
tizedek futása alatt kezdjük megérteni,
hogy ami igazán fontos, azt a szentbe-
szédeinek – a címben említett koroná-
val kapcsolatos – kötelezõ, utolsó
mondata fejezi ki.

Frivaldszky Sándor

Örök élet koronája
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

VI. évfolyam, 2. szám 2003. böjtelõ, következõ lapzárta: 2003. feb. 23.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.
Lapunk megjelenését a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.

1999-ben költöztünk a Németvölgyi útra, azóta tarto-
zunk a „Felsõkrisztinához”. Vasárnap a 9 órás misére já-
runk. Két lányunk, a 14 éves Kata és a 6 éves Erzsi a
szkólában énekelnek, 11 éves Laci fiunk a ministráns kö-
zösség tagja. A mise utáni agapé gondozását Bartalékkal
és Tóth Zoltánékal közösen végezzük. „Gyüttment”-ként
nagyon is átérezzük a jelentõségét ennek a kötetlen for-
májú együttlétnek, ahol meg lehet egymást szólítani.

Én, Zsolt Debre-
cenben születtem,
de egy éves korom-
tól Budapesten, az
Alsó-Vizivárosban,
majd 1980-tól a
Szentimrevárosban
laktunk. Vegyész-

mérnök vagyok, a Mûegyetemen tanítok számítástechni-
kát és polimerizációs reakciók modellezésével foglalko-
zom. Feleségem, Gabó angol-orosz szakos tanár, jelenleg
a Szent Imre Gimnáziumban tanít. Egymással 1982-ben,
egy vitorlásversenyen ismerkedtünk meg, 1986-ban há-
zasodtunk össze. A Szent Imre Plébánián Kállay Emil atya
szárnyai alatt 8 éven keresztül vezettünk kisközösséget.
Jelenleg is járunk a Szt. Imrébe, Emil atya házas hittan-
jára. A Szentimrevárosi Egyesületnek alapító tagjai va-
gyunk, én 2001 óta ügyvezetõje is. Kétlakiak vagyunk te-
hát, annak minden elõnyével és hátrányával együtt. Már-
ton atyát ifjú korunk zarán-
doklatairól, nagymarosi ta-
lálkozóiról ismerjük. Ké-
sõbb a Damjanich utcában
Kata lányunk hat évesen
már járt hozzá hittanra, így
nagyon megörültünk, hogy
itt, a Felsõkrisztinában újra
találkoztunk.

Két nagyobb gyermekünk, Kata és Laci a Szent Imre
Gimnáziumban tanulnak, Erzsi idén kezdte az iskolát a
Pannonia Sacrában. Mindhárman szeretik a zenét, Kata
csellózik, Laci zongorázik, Erzsi pedig máris mindenhez
ért… Mindannyian szeretünk sportolni. Rendszeresen já-
runk síelni, kerékpározni és kirándulni is.

Meszéna Zsolt

Családunk négy tagú. Hanna a Bíró utcai óvoda
minicsoportjának büszke tagja, Ágoston ugyanott a
nagycsoportot erõsíti. Barbara angolt tanít a Városmajo-
ri Gimnáziumban, Attila pedig mûvészetfilozófiát a Pé-
csi Tudományegyetemen és újabban az Iparmûvészeti
Egyetemen. Három éve költöztünk a Felsõkrisztina kör-
nyékére, elõtte Zuglóban laktunk és – hogy egyszerûbb
legyen az életünk – a pasaréti ferencesekhez jártunk.

Elsõ kapcsolatun-
kat a plébániával
Ágostonnak kö-
szönhetjük, aki
több mint egy éve
jár az óvodás hit-
tanra. A taizéi ta-
lálkozó szervezése
sokat lendített be-
illeszkedésünkön:
utána már úgy
éreztük, hogy ide
tartozunk és rend-

szeresen jártunk a kilences szentmisére (és a tízórás
agapéra). Tavaly március óta vezetjük az immáron
Fioretti nevet viselõ plébániai kiscsoportot, amelynek
célja, hogy a tizenkét-tizennégy éves fiatalokat a hittan-
órákon túl is a plébániához kapcsolja. Foglalkozásain-
kon beszélgetünk, imádkozunk, kézmûveskedünk vagy
pedig filmet nézünk.

Csapody Barbara, 
Horányi Attila

CSALÁDTÓL CSALÁDIG
Meszéna családHorányi család

Január 26-án, vasárnap 8-13 óra között ismét
véradás lesz a plébánián. 

Sajnos, tavaly a megszokottnál 
jóval kevesebben éltek a keresztényi szeretet

gyakorlásának e rendkívül fontos lehetõségével.
Kérünk és buzdítunk minden, magát 

egészségesnek érzõ, 18 és 60 év közötti testvé-
rünket, hogy a világot vére árán megváltó 
Krisztust követve esetlegesen saját vérével 
mentse meg ismeretlen felebarátja életét.


