
„... A „szent három nap” bûvö-
letében élek. Ó, hogy vágyom a
Szeretetet szeretni! Miért is nem tu-
dom a magam képességeinél is job-
ban szeretni Jézust, Aki:

Nagycsütörtök estéjén a legegy-
szerûbb táplálék, a kenyér és bor
színe alá rejtette önmagát, hogy a
legegyszerûbb lélek is magához
merje venni…

Nagypéntek estéjén valóban
megtöretett a teste, kiömlött a vére!
Láthatták, hogy „Beteljesedett”
minden, hogy erõs, fiatal, tökéletes
Önmagát adta áldozatul. Íme az Is-
ten báránya…!

Nagyszombat egész napján a sír-
ban nyugvó testtel vállalta ember-

sorsunk legtitokzatosabb végét. Miközben gyõzedelmes
lelke megvitte az Örömhírt, az Evangéliumot az alvilág
lakóinak.

…És akkor eljött a hajnal, a hét elsõ napjának haj-
nala… Olyan csendességben és titokban, hogy csak a
virrasztó szívek szerezhettek róla tudomást:

FELTÁMADOTT A HALÁLBÓL…
- Uram Istenem! Mit is szaladgálok én folyton, bi-

zonygatva az én „mély lelkiéletemet”? Mit lehetne még
hozzátenni a Te végtelen áldozatodhoz? Miféle hamis
kényszer hajt, hogy megmutassam: én is teszek nagy
dolgokat…?

Baráth Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei (rész-
letek)

*

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 6 és 7 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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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

VI. évfolyam 4. szám

(folytatás a 2. oldalon)

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

következõ elõadása templomunkban

Április 29. kedd, 18.30
EGYETEMES MISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK
Burbela Gergely és Lányi Béla verbiták 

beszélnek az evangelizációs hivatásról

Május 13. kedd, 18.30
BELMISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK

Tomka Ferenc plébános
az élõ egyházközség kritériumairól

Krónika

ZSINATRA KÉSZÜLÜNK

Húsvéti ajándékkészítés volt nagyböjt egyik szombatján
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A fenti gondolatok jegyében
készültünk a húsvét megünneplé-
sére? A nagyböjti péntekeken so-
kan szántak idõt arra, hogy ke-
resztutat járjanak. 

*
Folytatódott a zsinati elõké-

szület. Újabb munkacsoportok
tartottak megbeszéléseket. Eze-
ken sok hasznos, megfontolandó
észrevétel hangzott el a lelkes és
igen aktív hívek részérõl. Kár,
hogy ezeken a jó hangulatú ösz-
szejöveteleken a fiatalok közül
csak kevesen vettek részt…. (lásd
még a beszámolókat!) A Mûszaki-
gazdasági munkacsoport az urna-
temetõvel kapcsolatban kérdõ-
íves felmérést készített. A vála-
szokból (26 db) kiderült, hogy a
válaszadók fele vagy már vásárolt
vagy tervezi, hogy vásárol urna-
fülkét. Többségük elégedett az
urnatemetõ jelenlegi rendjével,
de többen elégedetlenek a külsõ
környezettel és a nyitvatartási
idõvel.

*
A nagyhétre rendezett kert és

tiszta templom várta a lelkigya-
korlatra és a szertartásra érkezõ-
ket. Köszönet érte mindazoknak,
akik sok dolguk mellett is tudtak
idõt szakítani, hogy a feltámadt
Urat méltó környezet fogadja.
Külön köszönjük Hajma Istvánnak
a virágoskert rendezését és a
templom körüli sok munkát.

*
Húsvétra elkészült a szentély-

ben az új ízléses, finom kivitelû
szerviz asztalka és virágtartó,
amely Baksa György mûvész keze
munkáját dicséri. Ezzel befejezõ-
dött a szentély felújítása. 

*
Az idei lelkigyakorlatot Antal

János atya, a békásmegyeri Bol-
dog Özséb  plébánia plébánosa
vezette. Az elsõ nap gondolata:
Jézus mindenkit szólít. Vajon oda-
figyelek-e a szólításra? Meghal-

lom-e Jézus szavát? Követem-e? A
második napon az Ó- és az Új-
szövetség összehasonlításában azt
vizsgáltuk – a tízparancsolaton
végigvezetve –, hogy az elõzõnek
a jog, az utóbbinak a szeretet az
alapja. A harmadik napon az egy-
házról elmélkedtünk, arról, hogy
mi mindannyian vagyunk az egy-
ház, meg ha más-más feladatot is
kaptunk. Mindannyiunk felelõs-
sége, hogy -a kapott talentu-
munknak megfelelõen – életünk
példájával tegyük mások számára
is vonzóvá az egyházat.

*
Ministráns hírek:
A ministránsok nagyböjti lel-

kigyakorlatukat március 29-én
tartották Érden. A kisebbekhez
Tamás atya jött el és a lelkiisme-
retrõl beszélt nekik. Felhívta fi-
gyelmüket, hogy a bennünk lévõ
dombokat elbontani, a völgyeket
pedig feltölteni kell, hogy ki-
egyensúlyozottak legyünk. A na-
gyobbaknak Kálmán Antal atya
tartott elõadásokat. Elmondta,
hogy a sokfajta ima közül ( pl. a
szentmise, meditáció, tettek imá-
ja, rózsafüzér, stb.) meg kell talál-
nunk saját imanyelvünket. Be-
szélt a szeretet-nyelvekrõl, azaz
arról, hogyan tudjuk kifejezni a
szeretetünket. (pl. ajándék, di-
cséret, apró szívességek, odafi-
gyelés a másikra vagy egy kézfo-

gás által).
A ministránsok életében min-

dig fontos és örömteli dolog, ha
újak csatlakoznak hozzájuk. Az
idén is 6 kicsivel lettünk többek
és gazdagabbak. Április 6-án
avatta föl õket – a Boldog Bat-
thyány Strattmann László Kollé-
gium tagjait – Márton atya a 9
órás diákmisén. Õk Gémes Alma
és Szerdahelyi Miklós vezetésével
már egy éve készültek erre, tanul-
ták többek között a szentmise ré-
szeit, az oltár körüli szolgálatot és
tettek mindezekrõl sikeres vizs-
gát.

*
A közeljövõ kiemelkedõ

programjai

Elsõáldozási  elõkészület:
május 7. szülõi értekezlet az

elsõáldozók szülei számára
oktatás az elsõáldozók részé-

re május 8.; május 15.;május 22.
elsõáldozás május 25-én a 9

órás szentmisén.
Plébániai majális: május 10-

én a hármashatárhegyi repülõtér
keleti végén. Gyalogosan jöjjünk,
mert gépkocsival tilos a behajtás.
Megközelíthetõ a hûvösvölgyi vil-
lamos végállomástól a kék jelzé-
sen haladva.

A Plébániai zsinat június 7-én
10 órakor szentmisével kezdõdik,
amelyet Beer Miklós püspök úr
mutat be. Utána kb. 13 óráig zsi-
nati ülés, majd ebéd. A zsinatot
zsolozsmával zárjuk

*
„…Húsvétvasárnap reggelén

földig hajtom fejemet Elõtted,
Megváltó Jézus Krisztus. Nem aka-
rok tudni másról, csak Rólad,
Megsebzett Feltámadott! Nézem
ragyogásod szépségét, öt Szent
Sebed kapuját, melyeken bõven
árad a váltság…”

Baráth Ágnes M. Speciosa: A
csend gyümölcsei (részletek)

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Aki a triduumot tartotta
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PERLAKI JÓZSEF üvegfestõmûvész 1958-ban szü-
letett Szegeden. Középiskolai éveit a kecskeméti pia-
ristáknál töltötte. Szobrásznak készült, Budapesten
négy évig szobrászati, és rajztanulmányokat folytatott
az angyalföldi József Attila-, és a Vízivárosi Képzõmû-
vészkörben. Az üvegfestészetre Pituk József Viktorián
festõmûvész, a 70-80-as évek legnagyobb magyar,
egyházi színesablak tervezõje irányította figyelmét.
Üvegfestészeti tanulmányait az ország akkori egyetlen
állami üvegfestészetében kezdte, ahol olyan tervezõk
munkáit transzponálta üvegre, mint Hintz Gyula,
Gerzson Pál vagy Pituk J. Viktorián. 1985-ben vidékre
költözött, Bakonyszentkirályra, ahol önálló mûtermet
alapított és mindmáig itt él és dolgozik. Tagja a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének. Restauráto-
ri munkájáért Podmaniczky-díjat kapott. Elsõsorban
ólmozott, festett színes ablakokat tervez s egyben kivi-
telez köz- és egyházi épületekbe. Két teljes templom-

nyi munkája a dunaharaszti róm. kat. templomban
(1996-98) és a 2000-ben felszentelt, körmendi Bat-
thyány Strattmann László emléktemplomban (1999),
míg számos egyedi ablaka az országban, sõt a határa-
inkon is túl, kisebb-nagyobb templomokban megte-
kinthetõ. Restaurátori tevékenysége során a legrango-
sabb magyarországi mûemléképületekben dolgozott
festett, ólmozott színesablakok helyreállításán. Restau-
rálta többek közt az 1994-ben bombamerényletben
megsérült Mátyás-templomi ablakokat (1994-95), a
Parlament Róth Miksa féle festett-figurális ablakait
(1996-98), a budapesti Református Akadémia (1987),
a váci Préposti Palota (1998), a zirci ciszetrci apátság
templom ablakait (1996-2000), a Budapest, Rózsák
terei Szent Erzsébet templom szentélyablakait is
(2002). A nagyméretû, fõként megrendelésre készülõ
építészeti és restaurátori munkák mellett folyamatosan
rajzol, tervez és fest kisméretû képeket, melyek ablak-
ba vagy megfelelõen kivilágított belsõ térbe is elhe-
lyezhetõk. Témái itt is gyakran szakrálisak, de fest pro-
fán témájú vagy akár egy-egy útiélményt üvegképpel
felidézõ kompozíciókat is. Képein variálja, olykor öt-
vözi az ezeréves, klasszikus üvegfestészeti technikát és
a modern, kísérleti lehetõségeket.

Perlaki Claudia

A szentély két katedrálüvegû ablakát hamarosan
egy-egy hozzánk tartozó pédakép veszi birtokba.
Tours-i Szent Márton - a Márton-hegy névadója, és
Boldog Apor Vilmos, aki a merénylõ Lékai Jánostól
megszabadította templomunk környékét és „birtokon
belül” segített bennünket egykori ingatlanunkon (-ban).

Aki a szentély két új ablakfestményét készítette

A tabernákulum és az új szervizasztal húsvéti díszben
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Március 8-án a Karitász Munka-
csoport nyílt ülést tartott a plébáni-
ai zsinat elõkészületeinek jegyében.
Ezúton is köszönjük a megjelentek-
nek, hogy hozzászólásaikkal, javas-
lataikkal segítették munkánkat.

A csoport vezetõje, Füredi
Ivánné röviden ismertette a karitatív
munka lényegét, ami az Evangéli-
um szellemében adott testi és lelki
támogatás. Egyetlen szempont a rá-
szorultság. Ez a tevékenység öku-
menikus és területben sem behatá-
rolt. Ezután Horváth Albertné az
Észak-Budai Karitász Régió vezetõje
adott áttekintést a Karitász, mint
szervezet mûködésérõl. A rövid be-
vezetõt az egyes munkaterületek
felelõseinek beszámolói követték.

A karitász raktárt Kövesárki
Károlyné vezeti. Ez a leglátogatot-
tabb színtér, a legtöbb emberrel, se-
gítõ szervezettel a raktáron keresz-
tül tartjuk a kapcsolatot. Itt nem-
csak több száz zsák ruha, cipõ,
könyv, játék cserél gazdát helyben,
vagy jut el az ország távolabbi ré-
szeire ill. külföldre, de segítséget
nyújtunk hivatalos ügyek intézésé-
ben is. Karácsonykor vásárt szerve-
zünk, de foglalkozunk fásli kötéssel
is a Lepramisszió részére.

A rászoruló családok támogatá-
sáról Hartmann Tivadarné hitoktató
számolt be. Munkánk a bajba jutott
családok felkutatásából, kísérésébõl
valamint anyagi támogatásából te-
võdik össze.

A lelki törõdés mellett, termé-
szetbeli ill. pénzbeli juttatásokkal,
szükség szerint alkalmanként vagy
rendszeresen próbáljuk átsegíteni
õket a nehézségeken. Az idén im-
már negyedszer megrendezendõ
nyári napközis tábor is a családok
gondjait kívánja enyhíteni, értelmes
idõtöltéssel, értékek közvetítésével.
Errõl a munkáról Lukách Kriszta hit-
oktató beszélt. 

Az idõsek otthoni segítségnyújtá-

sáról Bán Béláné tájékoztatta a
megjelenteket. Ezen a területen is a
lelki oldal, a meghallgatás, az utol-
érhetõség a legfontosabb, de figye-
lembe véve a fizikai szükségleteket,
igyekszünk azokat magunk vagy
más segítõkkel összefogva kielégíte-
ni. Ezt szolgálják természetbeli és
anyagi juttatásaink a rászorultság fi-
gyelembe vételével rendszeres vagy
rendkívüli formában, valamint ün-
nepeinkhez kötõdõen.

Az idõsgondozás másik fontos
területe a szociális otthonok magá-
nyos lakóinak látogatása. Errõl a
szolgálatról Gergely Ákosné számolt
be. Ez a legkiszolgáltatottabb, testi-
leg-lelkileg leginkább leépült cso-
port, ezrét itt is a lelki támogatás, a
meghallgatás, a beszélgetés, az ott-
lét a legfontosabb. De színt, ízt hoz
életükbe a frissen sült pogácsa, ün-
nepeinken húsvétkor és karácsony-
kor a hívek készítette sütemények-
bõl összeállított csomag, az iskolá-
sok karácsonyi mûsora. A gondozó-
nõkkel egyeztetve szükség szerint
vitamint, inkontinencia-betétet stb.
vásárolunk, raktárunkból ruhafélét
juttatunk részükre. 

Az idõsekkel való törõdés öröm-
teli helyszíne az Apor Vilmos Idõsek
Klubja. Célunk szeretetteljes, kultu-
rált együttlétet biztosítani minden-
kinek, aki ellátogat hozzánk, továb-

bá az érdeklõdés felkeltése, értékek
felmutatása, vallási, történelmi, ter-
mészeti ismeretek bõvítése.

További terveink-gondjaink:
Szinte minden területen legfonto-
sabb feladat a valóban rászorulók
felkutatása. Ma nincsen „tisztes sze-
génység”. A társadalom peremére
került embert, (akár csak kora miatt
is!) leértékelik. Sokan szégyellik
helyzetüket. Kérjük, odafigyelésük-
kel segítsenek nekünk ebben! Beje-
lentéseiket várja a 274-41-97-es te-
lefonszámon Füredi Ivánné. Ugyan-
itt ajánlhatják fel a segítségüket is. A
karitász raktár várja azok jelentke-
zését, akik vidékre, külföldre járnak
gépkocsival és alkalmanként ruhát
szállítanának rászorulók részére. Az
idõsgondozás kiszélesítésére szeret-
nénk beteglátogató csoportot létre-
hozni, ehhez azonban részben fizi-
kai erõvel is bíró fiatalabb munka-
társakra van szükség. Már szervez-
zük a szociális otthonok lakóinak
sétára, az arra igényt tartó idõsek
templomba kísérését. Szép feladat
a generációk összehozása majáliso-
kon, plébániai rendezvényeken.
Mindehhez „hadra fogható munka-
társak kerestetnek”! Felmerült a to-
vábbi agapék rendezésének kérdé-
se. Szívesen vállaljuk a koordiná-
lást.

Füredi Ivánné

Zsinatra készülünk
A karitász munkacsoport beszámolója

A térdelést még gyakorolniuk kell a kis scholásoknak



Mint azt már többször hirdettük, a
Gitáros Együttes CD-t készít saját dala-
iból. E dalok egy részét rendszeresen
játsszuk a szentmiséken, más részét
elég ritkán, mert nagyon alkalmi, vagy
„nem misére való” (kifogás à la Mado).
Van olyan is, amit sosem játszottunk
még, a CD lesz az õsbemutató. 

Túl vagyunk a munka nehezén, fel-
vettük mind a 21 számot. Már csak a
stúdióbeli utómunkálatok vannak hát-
ra. A felvétel két részletben zajlott a Di-
ana úti Szent László templomban. (Ott
nem csilingel az 59-es villamos.) Nem
volt egyszerû ügy, ellenünk dolgozott
részint a technika ördöge, részint a
most „divatos” influenzajárvány, amely
végigsöpört amúgy sem nagy létszámú
kórusunkon. Csak a Szentlélek segítsé-
gének tudható be, hogy senki nem kö-
högött bele a felvételekbe. Ami a tech-

nikát illeti, az elsõ alkalommal két órát
vett igénybe a különbözõ mikrofonok,
erõsítõk, keverõk és hasonlók csata-
rendbe állítása. A hozzám hasonló
mûszaki antitalentumok számára kicsit
különös, amikor a kábeldzsungel kel-
lõs közepén a hozzáértõk megállapít-
ják, hogy még mindig nincs elég ma-
dzag, és gyorsan szereznek is egyet.
Telepatikus képességeink is sokat fej-
lõdtek, mert a szólóhangszereket egy-
mástól és a többiektõl a lehetõ legtávo-
labb kellett elhelyezni. Végül azért si-
került megbirkózni a feladattal. Külön
köszönet a Barta és Bódy családnak,
akik a felvételek idején elláttak ben-
nünket étellel-itallal. 

Reményeink szerint tavasz végére
elkészül a CD. Körülbelül 1500 Ft.-ba

fog kerülni, elõjegyzéseket továbbra is
felveszünk a gitáros misék elõtt és után
a sekrestyében vagy Márton atyánál.
Köszönettel fogadunk minden támo-
gatást; hátravan még a CD-k nyomása
és a borítók elkészítése, csomagolása
És még nincs meg a fedezet. Eddig is
sokaktól kaptunk segítséget; köszön-
jük!

Szabó Orsolya
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Plébániai zsinatára készülõ egy-
házközségünk tagjai közül számo-
san foglaltak állást a liturgiát érintõ
kérdésekben, mások részletekbe
menõen fejtették ki a szerteágazó
téma egy vagy több területével
kapcsolatos véleményüket. Ez le-
hetett a meglévõ helyzettel egyet-
értõ, támogató megnyilvánulás,
esetenként bírálat vagy hiányérzet
megfogalmazása, és nagy örö-
münkre sok-sok javaslat, tovább-
gondolásra indító értékes felvetés.

Hogy egy-egy munkacsoport
szombatonként megrendezett nyil-
vános ülésén a résztvevõk számát
kevésnek vagy elegendõnek ítél-
jük, azt természetesen csak szub-
jektív szempontok szerint tehetjük
meg. Mindenesetre április 5-én ti-
zennégyen ültünk körben a tanács-
teremben, és hogy nem hiába, azt
kevésbé bizonyítja, hogy kilenc
órától fél kettõig tartott együttlé-
tünk, hanem sokkal inkább az ott
lefolyt, alkalmanként jelentõsen
szembenálló nézeteket is ütközte-
tõ beszélgetés és az ezeknél nagy-

ságrendekkel nagyobb számú és
jelentõségû, egyetértést kiváltó ja-
vaslat, a jövõre pedig a tettrekés-
zség jelei is.

A zsinat sikerére irányuló, leg-
jobb tudásunk szerinti hozzájáru-
lást a többi munkacsoportban dol-
gozó testvérekhez hasonlóan tart-
juk feladatunknak: ami különös fe-
lelõsséget ró ránk, az a II. Vatikáni
Zsinatnak a szent liturgiáról szóló
konstitóciójában megfogalmazott
összefoglaló megállapítása és fi-
gyelmeztetése, miszerint „A litur-
gia az a csúcs, melyre az Egyház te-
vékenysége irányul, s egyben for-
rás, melybõl ereje fakad.”

A liturgia az istentiszteleti aktu-
sok, a szentségek kiszolgáltatásá-
nak – elsõrendûen az Eukarisztia
ünneplésének, a szentmisének –
minél gazdagabb és fõként átél-
tebb végzését, valamint annak épí-
tett-szépített és (bizalommal re-
méljük) épülõ környezetét is jelen-
ti. Átszövi vallásos életünket, ha tu-
datosan éljük meg, és kevésbé, ha
csak a fõünnepeken vagy csak kö-

telességszerûen veszünk benne
részt. Ám nem veszíthetjük szem
elõl azt a hittani tényt, hogy hitün-
ket a liturgia õrzi meg és nem for-
dítva. Személyes hitünket és annak
közösségi megnyilvánulását a litur-
gián keresztül éljük meg, azon ke-
resztül, általa tudatosan.

Adja Isten, hogy igyekezetün-
ket, a munkacsoport tevékenysé-
gét eddig mindegy „kívülrõl” tá-
mogató testvérek segítségével lelki
haszon, eredmény, áldás kísérje.
Annak õszinte reményében írom
most ide a bizottság tagjainak a ne-
vét és telefonszámát, hogy a nyil-
vános megbeszélésen résztvett
testvéreink – és persze azok is,
akiknek akkor nem volt módjuk el-
jönni – gondolataikkal és tevé-
kenységükkel szívesen vennének
részt az elõkészítés, de különösen
a június 7-ére tervezett Plébániai
Zsinat munkájában.

Szauer Tibor
Szauer Tibor 375-8264
Takács László 375-4756
Tõkés Tünde 201-2023

Készül a gitáros CD

Zsinatra készülünk
A liturgikus munkacsoport beszámolója
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2003. március 22-én került sor az
ökumenikus munkacsoport nyílt ülé-
sére. Az érdeklõdõ hívek mellett
Márton atya és László atya is megje-
lent ezen az alkalmon. 

„Mivel napjainkban a Szentlélek
kegyelmének ihletésére világszerte
sokféle módon törekszenek — imád-
sággal, szóval és cselekedettel — elér-
ni a Krisztus-akarta teljes egységet,
buzdítjuk a katolikus híveket, hogy is-
merjék föl az idõk jeleit, és szorgalma-
san vegyék ki részüket az ökumenikus
munkából.” – írja a II. Vatikáni Zsinat
Unitatis redintegratio kezdetû dekré-
tuma. (A dekrétum így kezdõdik: „A
keresztények közötti egység helyreál-
lításának elõmozdítása a II. Vatikáni
Egyetemes Szent Zsinat egyik fõ cél-
ja.”)

Ha pedig a zsinat egyik fõ célja
volt, akkor – a zsinat után 40 évvel! –
ideje komolyan venni ezt a feladatot.
Feladat? Igen. Fáradságos munka.
Ugyanis át- meg átszövi életünket a
„találkozás” a más vallásúakkal. Ki-
nek a munkatársával vagy a szom-
szédjával, kinek a házastársával…

Az ökumenizmus új módja a ke-
reszténység megélésének. Türel-
mesen és önzetlenül kell az igazságot
keresnünk, tudva, hogy a teljes igaz-
ságot csak Isten birtokolja, õ maga a
teljes Igazság. Minél közelebb kerü-
lünk Istenhez, annál közelebb le-
szünk egymáshoz is. Valahogy úgy
képzelhetjük el ezt, mint egy kerék
küllõit. Egy központba tartunk. Na-
gyon fontos kelléke a barátságosság,
a jóhiszemûség – ezeket hallottuk
sok más érdekes és szép dologgal
együtt Nemeshegyi Péter jezsuita
atyától február 21-én, amikor nagy
örömünkre a munkacsoport vendége
volt. Hála Istennek, magas életkora
ellenére fizikai és szellemi ereje lan-
kadatlan, sõt ha lehet, még tüzesebb
szívû munkatársa Istennek. Szép
számmal voltunk ezen az elõadáson.

A márciusi alkalmon röviden átte-

kintettük, hogy hol tartunk, mit sike-
rült eddig elérni. Ismeretes a januári
imahét a keresztények egységéért.
Idén templomunkban az evangélikus
közösség szolgált a Schola mûvészi
közremûködésével. Ezt követõen az
Oltáregylet tagjai és néhány lelkes
konyhamûvész áldozatos munkája
révén jó hangulatú agapén vettünk
részt. A „felsõ-krisztinás” alkalom
szombaton este volt a Németvölgyi
úti Ökumenikus Kápolnában.
Márton atya közvetlen hangú beszé-
dével és az elmaradhatatlan
zsíroskenyérrel az alagsorban. Hála
érte a sok-sok szervezõnek!

A vajdasági Aracs középkori
templomához zarándokolt a jubileu-
mi évben egy reformátusokból és ka-
tolikusokból álló csoport Kolosváry
Bálint presbiter testvérünk szervezé-
sében. Meleg fogadtatásra találtak a
délvidéki parókiákon mindkét fele-
kezet részérõl. Testvéri együttlétük,
imádságos útjuk nagy lépés volt egy-
más jobb megismerése felé. Idén év
elején részt vettünk dr. Bogárdi Szabó
István dunamelléki ref. püspök úr be-
iktatási ünnepén, Kecskeméten.

Két-három hetenként készül a ke-
resztények egységével foglalkozó
plakát és az elvihetõ változat szóró-
anyagként. Ennek mûfaja azonban
nem monológ! Akinek kedve van, öt-
letét mondatokba öntve itt megjele-
níthetjük. Jelentkezni a munkacso-
port vezetõjénél, S. Homonnay Már-
tánál lehet.  

Hangsúlyoznunk kell, hogy má-
sok meggyõzõdését akkor tudjuk tisz-
telettel és szeretettel elfogadni, ha a
magunk hitében szilárdak és jól kép-
zettek vagyunk. Akkor nem fogunk a
lényegtelen dolgokhoz körömsza-
kadtáig ragaszkodni. Tájékozódni és
biztosan eligazodni segít pl. a hitta-
non való részvétel. Lelkipásztoraink a
felvetett kérdésekre képzetten és
készségesen válaszolnak. További le-
hetõség a sajtóban megjelenõ ilyen

tárgyú írások figyelése. 
Jelentõs és kellõen képzett sze-

mélyiségek meghívását tervezzük,
akikben hiteles példát kapunk a
Krisztus-hívõk egységének megélésé-
rõl. Nemeshegyi atya elõadásához
hasonlót tervezünk. A meghívás elõ-
készítéséhez ötletet és jelentkezést
várunk. Felelõse Borosnyay Annamá-
ria. 

Terveink szerint – a családcsoport-
tal egyeztetve - meghívott vendégek
vezetésével a keresztény (akár öku-
menikus akár katolikus) családok
’hétköznapi’ gondjaira keresünk
megoldást. A jó példák megismerése
figyelmet érdemel és alkalmas a ta-
pasztalatcsere megindítására. Az ér-
deklõdõk dr. Muhi Lászlóné Zsuzsá-
nál jelentkezhetnek.

A kölcsönös tájékoztatás jegyében
programjainkat a Budahegyvidéki
Református Egyházközség és a
Budahegyvidéki Evangélikus Gyüle-
kezet részére is megküldjük és az
övéket itt, a mi plakátunkon hirdet-
jük. Ha ilyenrõl értesülünk, ezeket a
plébános úrral egyeztetve S.
Homonnay Márta helyezi el.

Felmerült, hogy a Hegyvidék új-
ságban is „megmutatkozhatnánk”,
ezt még a sajtó munkacsoporttal is
egyeztetni kell. 

Kérjük a kedves Testvérek segítsé-
gét, hogy ötleteikkel, kérdéseikkel tá-
mogassák a munkacsoport munkáját.
A június 7-én megtartandó plébániai
zsinati napon írásos összefoglalót ké-
szítünk. Ez az anyag fogja tükrözni a
plébánia közösségének véleményét,
megélt tapasztalatait, terveit az egy-
séggel kapcsolatban. Ha nincsenek
ilyenek, akkor ez két sor lesz. Vagy ha
csak egy-két merész ember ötletei je-
lennek meg, akkor szegényebb lesz
ez a fejezet, mint amilyen színes kö-
zösség vagyunk.

SHM

Zsinatra készülünk
Az ökumenikus munkacsoport beszámolója
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A zsinati elõkészület részeként a
munkacsoport márc. 29-én tartotta
meg a hivatalosan fórumnak neve-
zett összejövetelét a plébánián,
mintegy 25 fõ aktív részvételével.
Hogy zsinatunk meghirdetésekor a
témák felsorolásában az evangeli-
zációs munkacsoport az elsõ helyre
került, azzal azt is kifejeztük, hogy
a többi egyházközségi zsinati mun-
kacsoport (tehát a liturgikus, a kari-
tász, a média, a család, stb., sõt,
még a mûszaki-gazdasági munka-
csoport) munkája, sõt valamennyi-
ünk „munkája” sem más, mint
evangelizáció, hiszen az evange-
lizáció az egyház alapvetõ élet-
megnyilvánulása, mert valljuk,
hogy 1) az egyház az evangelizá-
cióból születik, 2) az egyház az
evangelizációra kap küldetést, 3)
az egyház az Evangélium befoga-
dásából él („evangelizálja magát”),
4) az egyház az Evangélium õrzõje
és 5) az egyház evangelizációs kül-
detést ad (errõl részletesebben Vár-
nai Jakab ferences írt a Vigília
2003. februári számában). Megbe-
szélésünk középpontjában termé-
szetszerûen az evangélium, mint
ismeretanyag verbális terjesztésé-
vel kapcsolatos tevékenység, azaz
a hitoktatás állt (az óvodás kortól a
felnõtt korig; plébániától az iskolá-
ig), de áttekintettük a „hagyomá-
nyos” imacsoportok és a karizmati-
kus mozgalmak alkotta közösségek
életét, de egyéb témákat is is. A
hozzászólások, ötletek, és javasla-
tok nagyrészt a hittan, mint tan-
tárgy, ill. mint a lelkeket Isten felé
nyitó, inkább érzelmi-kommunika-
tív pedagógia eszköz bonyolult kér-
déskörét érintették. A hittanárok
nevében Lukách Krisztina azt fejtet-
te ki, hogy a gyerekközpontú fog-
lalkozás mellett igen fontos a szü-
lõkkel való intenzív kapcsolat, azaz
a szülõk segítsége és motiváltsága
az alapja a gyermekek eredményes

hitoktatásának. Többen azon a vé-
leményen voltak, hogy az egyéb –
a „játék”, kérdés-felelet ill. megbe-
szélés vagy akár a „beszélgetés”
eszközrendszerét alkalmazó -
módszerekrõl sem szabad lemon-
dani, a felnõttek meg kifejezetten
igénylik a kiscsoportos beszélgeté-
seket (v.ö. pl. Béres György, Hor-
váth Éva, Arató Lászlóné, Márta ja-
vaslatai/hozzászólásai). 

Plébániánk (hit)életének – ed-
dig túl szerényen, idõnként talán
túl elszigetelten mûködõ – megha-
tározó szegmensét adják az ima-
csoportok és a lelkiségi mozgal-
mak, melyek tevékenységérõl, ere-
jérõl, evangelizációs szerepérõl, így
együtt, talán most hallottunk elõ-
ször: az oltáregyletet Csiszér
Istvánné, Éva, a rózsafüzértársula-
tot Bogyi Mátyásné, Kára, az öku-
menikus imacsoportot Muhi
Lászlóné, a Cursillo mozgalmat
Arató Lászlóné, Márta, a lakások-
ban összejövõ egyéb imacsoporto-
kat pedig Tamás Istvánné, Sári és
Litvai Elemérné „mutatta be”. Per-
sze, itt jóval többrõl volt szó, mint
puszta „bemutatásról”, hiszen – fó-
rum ide, fórum oda - most inkább
vallomások hangoztak el az együtt-
lét, a bibliaolvasás, a közös imádsá-
gok kegyelemközvetítõ, jobbító
erejérõl. Mint ahogy Vörös István
írásban is megfogalmazta: „Össze-
jöveteleinken megnyílunk egymás
elõtt szívünkben, és igyekszünk
egymáson a problémákban segíte-
ni. Mióta csoporttag vagyok, job-
ban tudom érzékelni a katolikus ill.
a keresztény közösséget és eliga-
zodni a lelki élet idõszerû kérdése-
iben. A fiatalabb testvérektõl min-
dig tanulok valamit, ami lelkierõt
ad és reményt ébreszt a jövõre.
Nekem az imacsoportban való
részvétel jelenti az egymás meg-
szólításának egyik szervezett for-
máját.” Most, hogy az imacsoport-

tagok ez alkalommal egymást is
jobban megismerték és – zsina-
tunknak köszönhetõen, reménye-
ink szerint - az egyházközség más
aktív tagjait is jobban megismerik,
talán az egyházközségi lelki ill.
imaélet is gazdagodik, õszintébbek
lesznek a liturgikus cselekmények s
az összetartozást tudatosító és erõ-
sítõ összejövetelek. Elhangzott pél-
dául, hogy ne csak a képviselõtes-
tület számára legyen lelkigyakorlat,
hanem a plébánia szervezésben e
csoportok is közösen elvonulhassa-
nak néhány napra, vagy hogy kö-
zösen „szerepeljenek” egy-egy li-
turgikus eseményen (pl. keresztút).

A fenti két nagy témakör mellett
szó volt még a szorosan vett „vasár-
napi templomi” életen kívüli, ah-
hoz hol kisebb, hol nagyobb mér-
tékben kötõdõ evangelizációs fel-
adatokról és lehetõségekrõl, így a
keresztények civil életben vállalan-
dó szerepérõl és a temetés, az es-
küvõ, a keresztelés-bérmálás-
nászmise-gyászmise alkalmával
adódó evangelizációs szolgálatról,
tekintettel az ezen az eseménye-
ken nagy számban résztvevõ nem
vallásos ill. keresõ embertársainkra.
Gitáros csoportunk lelkes zenéje
sok fiatalt vonz nemcsak a szentmi-
sére, de más vallásos összejövetelre
is, így közösségépítõ szerepük elvi-
tathatatlan. Hasonlóan a cserkész-
mozgalomhoz, mely ugyan nem
szorosan vett vallásos intézmény,
de – mint arról Vajna László beszélt
- a keresztény értékrend megismer-
tetéséhez jó preevangelizációs esz-
köz. E két téma kapcsán az ifjúság-
gal való törõdés – közismert – ne-
hézségeirõl is sok szó esett, mely-
nek lényege, hogy még több kép-
zett (ifjúsági ill. felnõtt) vezetõre,
ahogy Márton atya mondta, sere-
günkben még több hadra fogható
tizedesre lenne szükség.

Szende Ákos

Zsinatra készülünk
Az evangelizációs munkacsoport beszámolója



2003. HÚSVÉT8

Egyházközségünk jövõje azon csöppségek kezében van, akik szüleik kíséretében hamarosan hangos jelen-
létükkel hívják fel magukra a figyelmet a vasárnapi szentmiséken. Nem lehet elég korán bemutatkozniuk. Még
ugyan nincsenek megkeresztelve, de máris befogadtuk õket.
Új rovatunk gazdája Somorjainé Kuzniarski Ildikó, aki az ildiko.sk@axelero.hu e-mail címen várja a jövõbeni
újszülötek jelentkezését.

Jenik Bálint 
április 7-én, Hubay Katalin

és Jenik Péter harmadik gyer-
mekeként született, 

testvérei, Orsi és András 
nagy örömére. 

Március 31-én megszülettem,
Gerencsér Villõ lettem! 

Szüleim, Dorka és Miklós, 
testvéreim Panni és Ambrus 

nagyon örülnek nekem!

2003 április 18-án 
hajnali 5 óra 12 perckor 

megszületett Lévai Barnabás 
3500g-mal és 56 cm-rel.

Lapzártáig megérkeztem, avagy a jövõ elkezdõdött!

Természetesen a nagyhetiek.
Amelyek inkább a külsõségekben
változtak az utóbbi negyven-ötven
évben, míg templomunknak csak a
belseje változott. A liturgia nyelve
magyar lett. Tessék elképzelni egy
másfél órás szertartatást latin nyel-
ven. A szentmise szövegét még csak
felfogtuk, mert hetente hallottuk, de
nagyhét egyszer van az évben.  To-
vábbá a végén a körmenetet leszá-
mítva minden reggel történt. Rend-
szerint üres templomban Olyan
idõkben, amikor vasárnap alig lehe-
tett két lábon megállni a szentmisé-
ken. Egyházunk hosszú idõ után ér-
tette meg, hogy hétköznap délelõtt
csak a nyugdíjasok és a délutános is-
kolások érnek rá. (Az ötvenes-hatva-
nas években ilyen is volt.) 

Tartalmát tekintve azonban XXIII.
János pápa egy akkoriban szenzáci-
ónak számító változtatást tett. A
nagypénteki, a zsidókról szóló kö-
nyörgésbõl eltörölte a „hûtlen”, „hi-
tehagyott” jelzõt. Állítólag a követ-

kezõ nagypénteken a Szent Péter-
bazilikában – talán feledékenység-
bõl – a diakónus mégis odaénekelte
a „perfidis” jelzõt a „judeorum” elé.
A pápa csak intett a szertartásmes-
ternek és újra énekeltette a kérdéses
könyörgést a csúf jelzõ nélkül. Eltûnt
a többi negatív kitétel is: eretnek,
pogány, és helyébe szeretetteljes kö-
rülírások kerültek. 

Viszont változatlanul jót derülök
a nagypénteki tíz könyörgés felépí-
tésén. Benne szigorú sorrendben
imádkozunk belülrõl kifelé, felülrõl
lefelé. Kezdjük az egyházzal, folytat-
juk a pápával, a püspökökkel, a pa-
pokkal, a diakónusokkal, világi hí-
vekkel, katekumenekkel, eretne-
kekkel, zsidókkal, pogányokkal. En-
nél lejjebb más nem lehet menni.
Dehogynem. Ezután imádkozunk a
politikusokért. Pedig ez a szöveg
nem a huszadik században szüle-
tett. Micsoda elõrelátás!

2003. Nagyszombat
Frivaldszky Sándor

Szertartások tegnap és ma Szentmise
A Szentmise lelki életünk ten-

gelye kell legyen. Hiszen ennek
keretében részesülhetünk a világ
legnagyobb csodájában, a ke-
resztáldozat Krisztusának testé-
ben, az oltáriszentségben. Hasz-
náljuk ki minél gyakrabban ezt a
kimeríthetetlen kegyelemforrást,
kérve a segítõ kegyelmet magunk
és szeretteink életének tökélete-
sítésére, problémáink megoldá-
sára. Ha valaki felajánlaná, hogy
minden nap kiutal számomra
10000 Ft-ot, amit egy közeli
bankban csak aznap, csak sze-
mélyesen vehetek fel, ugye gon-
dolkozás nélkül vállalnám a fá-
radságot, hogy odamegyek, el-
végzem a pénzfelvétel ceremóni-
áját, sorbanállok stb.? Isten a
szentmisében, az oltáriszentség-
ben ennél összehasonlíthatatla-
nul értékesebbet ajánl fel nekem
minden nap. Veszem a fáradsá-
got, hogy elfogadjam?

Reguly Zoltán
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A hit ajándéka által sohasem vagyunk egyedül és ez a
tudat biztonságot ad az embernek az életben. A közösségben
megélt hit pedig erõt a mindennapi teendõk ellátására és arra,
hogy másoknak is ajándékozzunk belõle.

Születésem óta ehhez a plébániához tartozom. Itt voltam
elsõáldozó, itt bérmálkoztam és barátaim is velem együtt itt
nõttek fel a hetente összejáró ministráns gyakorlás álnéven
futó kisközösségben, aminek utolsó vezetõje Gál Feri bácsi
(mi csak így szólítottuk) volt. Férjemet, Robit is ebbe a
közösségbe vittem le megismerkedésünk után, ahová nagyon
hamar beilleszkedett. Bár sokan közülünk elköltöztek, havon-
ta összejárunk és nyáron igyekszünk pár
napot együtt tölteni.

Gyermekeimet tudatosan indítottam
el a ministrálás felé, hiszen az oltár körüli
szolgálat mellett ezek az élõ közösségek
egy egész életre meghatározhatják az
ember baráti körét. A stafétabotot sikere-
sen átvették, hiszen nem kis
meglepetésemre a húsvéti versenyben az
elsõ három helyen végeztek.

Csaba a Pannonia Sacra Katolikus
Általános Iskola, Luca a Szent Imre,
Noémi pedig a Szent Margit Gimnázium

tanulója. Életünk így nemcsak otthon kapcsolódik össze
Noémivel, hiszen az õ bíztatására lettem a gimnázium angol
tanára. Mellette a BME Nyelvi intézet vizsgáztató tanára
vagyok és angol tanárként a MOL-ban is dolgozom. Férjem
villamosmérnök, egy ipari képfeldolgozással foglalkozó cégnél
hardware tervezõ.

Közös „szerelmünk “ a síelés. Jómagam 23 éve síoktató
vagyok. Idén már gyermekeim is bekapcsolódtak az oktatás-
ba. A plébánia közösségébõl is sokan járnak edzéseinkre.
Néhány éve versenyekre is járunk szép eredményekkel.

Kováts Beatrix

Családunk tagjai: Gábor kertépítész, Anna iparmûvész,
Róza, Jakab, Fülöp. A két nagy a Jókai Mór Általános Iskolába
jár, Fülöp az Orbánhegyi Óvodába.

Az én családom
révén régóta és több
szálon kötõdünk a
felsõ-krisztinavárosi
templomhoz. A leg-
régibb kapcsolat Kis
Feri bácsi (sekrestyés
volt az ötvenes-hat-
vanas években ), aki

anyukám nagybátyja volt. A következõ szál Gál professzor va-
sárnapi szentmiséi, melyekre több mint tíz esztendeig jártam
szüleimmel és testvéremmel. Gábor Budakeszirõl költözött a
kerületbe; a templomhoz fûzõdõ kapcsolatunk a gyerekek
születésével is új színt kapott.

Róza és Jakab már évek óta a templomi hittanórákra jár-
nak. Róza a szkóla szorgalmas tagja, és amikor Tündétõl fel-
mentést kap, ministránsként vehet részt a liturgiában. Nyu-
godt szívvel engedjük el  õt a scholás zarándokutakra, tábo-
rokba, melyek mindig sok élményt adtak számára és így az
egész család számára is. Jakab idén lesz elsõáldozó, és remé-

nyeink szerint Fülöp is lassan abba
a korba lép, amikor a misét nem-
csak a templomkertben lesz képes
végighallgatni...

Örömmel veszünk részt a vasár-
napi gyerekmiséken és agapén, az
utóbbin többször „házigazdaként”
is. Sok rokonunkkal, régi és új bará-
tainkkal találkozhatunk itt.

Ezidáig életünk szinte minden
jelentõs eseménye a XII. kerülethez
kötött bennünket, mostanság azonban jelentõs változás elõtt
állunk: augusztusban Budakeszire költözünk. Eddig is kötõd-
tünk e Buda környéki kisvároshoz, hiszen Gábor családja on-

nan származik; szülei, nagy-
szülei, testvérei ott élnek.
Szeretnénk továbbra is a
Felsõkrisztinába járni. A köte-
lék, ami idefûz, elég erõs ah-
hoz, hogy a távolság, a ko-
ránkelés, a programszervezés
problémáit érdemes legyen
megoldani!

CSALÁDTÓL CSALÁDIGBechtold család

Köllõd család
„Nullius boni sine socio iucunda possessio est.” (Seneca)

Egyedül semminek sem tudunk igazán örülni.
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Már abból is sejteni lehetett a kö-
zelgõ változást, hogy tojásos Pista –
így nevezték a faluban – vagyis a to-
jást, baromfit felvásárló és azzal ke-
reskedõ ember ismét feltûnt a falu-
ban és mindent betöltõ hangjával vé-
gig kiabálta még a legkisebb utcács-
kákat is: tojást, csirkét veszek. Hogy
milyen csirkét akart volna venni,
amikor a kotlósok még ültek, azt
senki se tudta, nyilván csak szokás-
ból mondta így. De tojást már össze-
szedett jócskán, mert a lányok, me-
nyecskék, öregasszonyok  elõjöttek a
szavára, hozták kötényükben a
pénzre cserélendõ kincset. „Rég járt
felénk, Pista!” – „Hóban, hidegben
nem szeretem járni a falvakat. De
most már igazán tavasz lesz.”

Mari néni és Jani bácsi, az idõs
házaspár, most már minden áldott
nap befogta a szamarat a kordéba és
nekivágott a nagyvilágnak, hiszen
újabb hófúvástól már nem kellett tar-
taniuk. Elhozták a legközelebbi vas-
útállomásról a falu aznapi postáját,
még a pénzküldeményeket is. Soha
senki meg nem támadta õket, pedig
számtalanszor sötétben baktattak ha-
za. Ez volt a hivataluk, ebbõl éltek. A
falu pedig örült, mert a tavasz köze-
ledésével visszaállt a posta rendje is.

A mélyen fekvõ, hatalmas rétet
még az õszi nagy esõzésekbõl eredõ
víz borította, ami jég formájában élte
át a telet, de most megint víz lett, va-
lóságos tenger.   Az a hír járta, hogy a
község nagy földmunkákat tervez,
ráncba szedi a patakot is, a rétet is.
Nem lesz tovább saját óceánja a fa-
lunak. Egy csapat gyerek álldogált a
vízparton és arról tanakodott, hol le-
het majd jövõre csúszkálni. „A fel-
nõttek azért vannak a világon, hogy
elvegyék a gyerekek örömét.” Ezt az
a fiatalkorú polgár állapította meg,
aki épp az imént vette fel a
Kolombusz Kristóf nevet és vállalta,
hogy egyetlen  matróza kíséretében
az otthonról elcsent mosóteknõnek
csúfolt hajóval felfedezi Amerikát.
„Hol legyen Amerika?” -„Ott ni, a
fûzfánál.” – „Az messze van.” – „Az

igazi Amerika még annál is mesz-
szebb.” – „Hm, az igaz.” A két hõs
beszállt a hajóba, de még mielõtt el-
kezdhették volna az evezést a ke-
nyérsütõ lapáttal és integetéssel vála-
szolhattak volna az õket búcsúztató
tömeg üdvrivalgására, a teknõ dugó-
ja gondolt egyet és a többit már kön-
nyû elképzelni. A hõsök kimentése
rendben és nagyon gyorsan megtör-
tént, aztán megszületett az egyhangú
határozat, hogy Amerika maradjon
ott, ahol van, inkább árvízkárosulta-
kat kell játszani.

Hát mi ez, ha nem maga a ta-
vasz? 

A napfény elõvarázsolta az em-
berek tettvágyát is, igényét a rendre,
tisztaságra. Kamrák, istállók, ólak,
kerti szerszámok javítása, tisztítása
mindenütt. Nem is beszélve a ka-
pukról, kerítésekrõl. „Kitehetem-e a
muskátlit, vagy még várjak vele?” Ve-
tõmagok beszerzése, meszelés, ha
szükséges, vakolás is. 

Közeledett a húsvét. Ki-ki rendbe
hozta a háza elejét, a vízlevezetõ ár-
kot, és leseperte az utat is a saját por-
tája elõtt. Nagyszombat délutánjára,
amikor már nagyon köszörülték tor-

kukat a húsvéti harangok, ragyogott
minden. 

A plébános úr a sekrestyében ké-
szülõdött, az ünneplõbe öltözött nép
is lassacskán gyülekezett már a szer-
tartásra. „Menj csak ki fiacskám –
mondta az egyik ministráns gyerek-
nek – nézd meg, itt van-e a doktor
bácsi. Ha meglátod, kérd meg, jöj-
jön be hozzám a sekrestyébe.” A
gyerek alig indult el kifelé, fordult is
vissza. „Itt a doktor bácsi, éppen ide
tart.” 

A plébános, meglátva az orvos ar-
cát, már tudta is, amit tudni akart.
„Tehát él.” „Most beszéltem a kór-
házzal. Túl van a krízisen. A jelek
szerint megmarad, de hosszú lesz az
út a gyógyulásig. Meg akarom kö-
szönni neked, hogy az éjszaka egyet-
len szavamra azonnal kipattantál az
ágyból és jöttél velem a beteghez.
Akkor közvetlen életveszélyben volt.
Alig láttad el papi feladatodat, meg-
érkezett a mentõ is. A családnak is
nagyon sokat jelentett, hogy eljöt-
tél.” – „Inkább nekem van megkö-
szönni valóm. Minden ilyen esetben
riasztasz, hozol, viszel.”

Aztán a ministránsokhoz fordult:
„Elkészültetek? Indulhatunk.” 

Kalászi Lili

Megint tavasz

A húsvéti diákmisén misztériumjáték is volt
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A Felsõ-krisztinavárosi Plébániára, ami egyet jelentett
Keresztelõ Szent János templomával 1958-ban kerültem. A
második magyar szabadságharc leverése utáni év. Mind a
két szabadságharcunkat oroszok verték le, s az utána kö-
vetkezõ korszak olyan egyforma volt megalázottság, szen-
vedés és mártíromság jegyében. Ekkor volt Prohászka püs-
pök úr születésének 100. évfordulója, XII. Piusz pápa halá-
la napja.

A templom egy kis templom, amely ideiglenesen ké-
szült istentisztelet céljára addig, amíg a nagy templom fel
nem épül, utána kultúrház lesz. Az építendõ nagy temp-
lom terveit három magas toronnyal, gyönyörû altemplom-
mal a Fõvárosi Közmunkák Tanácsának elnöke Irsy tervez-
te és kivitelezte. A templom maga a városkép fotogén cso-
dájának készült a Széchenyi és a Gellért-hegy tengelyében.
Az altemplom bizánci stílusban el is készült félköríves osz-
lopcsarnokkal, de a felsõ rész már a háború alatt minden
munkájával abbamaradt, háború után meg az összes építõ-
anyagot, cementet, vasszerkezeteket, munkagépeket el-
szállították a dombóvári híd építéséhez valami kis gyenge
ígérettel, hogy majd a Fõváros és az állam befejezi a temp-
lomot. Persze ez az ígéret is levegõben lógott, éppúgy, mint
hazánk jövõje, mint a politikai hatalom. Minthogy állami
támogatásra hiába vártam volna, elhatároztam, meglévõ
alapokat és építményt helyrehozatom, s egy modern színes
üvegtemplomot építünk rá. Az akkori két miniszter jóvá is
hagyta ezt a tervet, de a kerület párttitkára áthúzta, és nem
is volt ellene apelláta. A színes üvegkészletembõl csak a kis-
templom üvegablakai maradtak meg a szentek színes ké-
peivel, a többi színes üveg a váci egyházmegye tulajdoná-
ba került. Ezek a képek, színes üvegképek egyedülálló szép
mûvészi alkotások voltak, Stehlo Lili tervei szerint, nyugat-
német üveganyaggal, s a háború elõtt egy brazil világkiállí-
táson nemcsak feltûnést, hanem díjakat is nyertek. Ezek
még ma is megvannak. De a kistemplom így is Isten háza
volt, a mennyország kapuja, megváltás szentélye, keresz-
ténységünk záloga. Minden templomhoz papság is tarto-
zik, s a templom az egyházi renddel egy szentség, mert a
szentmise, az Evangélium hirdetése és a szentségek kegyel-
me összeköti a kettõt.

A lelkipásztori feladatok egyik legszentebbike lett evan-
gélium szerint, az apostolok tanítása szerint egy új magyar
istenképet, egyházképet és Krisztusképet kialakítani jellem-
ben is, jócselekedetekben is, immáron a magyar értelmiség
számára, amely értelmiség amúgy gazdagságával jellemez-
te a Budapest XII. kerületet. A hivatalos politikai álláspont

deklasszált elemeknek minõsítette azt a magyar értelmisé-
get, amely tudásával és becsületével a nemzet létét hordoz-
ta szinte egyedülálló történelmi felelõsségével. Ha valami
szép volt hazám életében, akkor ez volt a legmeghatóbb,
ennyi értelmes, okos emberrel, tudóssal, mûvésszel, egye-
temi tanárral találkozni, együtt dolgozni. Ahogy lehet örül-
ni forrásvíznek, tengerpartnak, erdõknek és mezõknek,
csillagos égnek úgy örültem én a magyar értelmiségnek,
mert benne a Szentlélek Úristen ajándékait láttam sugár-
képp kibontva, és megálmodtam egy új európai értelmisé-
get, kereszténységében, erényeiben.

Könnyû dolgom volt mindennap örömöt találni a ma-
gyar értelmiségben, és könnyû volt kialakítani egy európai
méretû, nem magyar szokásokon alapuló módszert. Leg-
fontosabbnak tartottam a templomi igehirdetést, az ima-
életet, a szentmise szeretetét, szóval evangelizációt amely
együtt él templomával, családjával, társadalmával, az egy-
házával. Amely meg tudja teremteni az etika hármasságát
is, az általános, a természettörvényre, a lelkiismeretre épü-
lõ etikát. Az erkölcsi rend mindenkor felelõsség és szolgálat
is. A lélek erkölcsi rendje az mindenkor az Evangélium,
mindenkor azok az erények, amelyeket az apostoli tanítás
és az egyházatyák szelleme diktál.

A templom papsága az evangelizáció legmagasabb szin-
tû szolgálatának megfelelt: Hernádi Gusztáv segédlelkész
egykori farkasréti plébános, ministránsok szervezõje, hitok-
tató, vonzó derûjével megfogta a fiatalokat. Szörényi pro-
fesszor biblikus teológus, a Szentírás érintetlenségének
szenvedélyes harcosa. Gál professzor dogmatikus, mély
gondolatvilágával, s mindketten Rómát képviselték tökéle-
tes teológiával. Csányi Kálmán erdélyi menekült pap, aki
egyszer háború alatt menekülésében otthont kapott a plé-
bánián, és ott is maradt haláláig. Gunda Jenõ nyugalmazott
hittanár, magyar keresztény pártnak képviselõje a parla-
mentben. Kemény kötésû érsekújvári magyar származás.
Csupán egy colorit a keménységéhez és magyarságához,
hogy vízvezeték-szerelõnek öltözve jelentkezett az ameri-
kai követségen, meglátogatta s megtisztelte prímását, aki-
nek gondolatvilágát és hõsiességét mindig is képviselte. En-
nek a kistemplomnak voltak kispapjai, sõt itt gyûltek össze
Tabódi vezetésével a szemináriumból eltávolított kispapok
nagyheti szertartásra.

Tóth János
mogyoródi apát, 

egykor felsõ-krisztinavárosi plébános

Egykori plébánosunk emlékiratából

Megköszönve Kazatsay Imre úrnak emlékezõ sorait, amit a Felsõ krisztinavárosi újság korábbi számában tett közzé
Tóth János apát úr munkásságáról szeretném közkinccsé tenni 2000-ben íródott visszaemlékezését. 

Tisztelettel Tóthné Vali

Felsõ-Krisztinaváros Keresztelõ Szent János temploma
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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
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A mi Plébániánkon a ministránsok
közössége kollégiumokra tagolódik,
azaz korosztály szerint kisebb csopor-
tokat alkotnak. Minden kollégiumnak
két - már felnõtt - ministráns a vezetõ-
je. Õk a dékánok. A kollégiumok kü-
lön gyûlnek össze heti rendszeresség-
gel. Ez a rendszer sokkal közösség
barátabb, mint más plébániáké ahol a
ministránsok egy homogén társaságot
alkotnak. Praktikus szempont, hogy
jobban katonasorba állíthatók a mi-
nistránsok, mivel „zászlóaljakra” bom-
lanak. De fontosabbnak gondolom a
kollégiumok közösségformáló hatását,
hiszen az, hogy a gyerekeket minist-
rálni engedik, csak részben történik az
oltárszolgálat miatt, legalább ilyen fon-
tos, hogy megszeressék a liturgiát és
legyen alkalmuk belekóstolni abba,
ami az Úr asztalánál folyik. Ezáltal kö-
tõdnek a plébániához, az egyházhoz -
amin belül már tartoznak valahova.
Játékossá és könnyen megszerethetõ-
vé teszi mindezt, ha ezt összetartó, jó
közösségben élik meg. Ilyen közössé-
gek kialakítására kiválóan alkalmas a
kollégium rendszer. Legyünk büszkék,

hogy plébániánk ilyen hagyományok-
kal rendelkezik. 

A legfrissebb kollégium múlt õsszel
kezdte meg mûködését. A hat leendõ
ministráns és „mély vízbe dobott” ve-
zetõik azóta ismerkedtek, készültek és
játszottak hétrõl hétre, míg elérkezett
a nagy pillanat. Virágvasár-
nap László atya ministránssá
avatta a hat lelkes gyereket,
miután azok sikeresen
megfeleltek a ministráns
vizsgán Márton atya irodá-
jában. Most már kedvükre
szolgálhatják Jézust az oltár
mellett, (ugyanis ez volt az,
amiért a saját elmondásuk
szerint ministrálni szerettek
volna). A kollégium pártfo-
gójául Boldog Batthyány
Stratmann Lászlót választot-
ták a vezetõik, mert olyan
magyar szent (boldog) ne-
vét akarták a zászlajukra
tûzn,i aki a mai világban is
érthetõ, követhetõ.

Egy célt már elértek az
avatással. Õsszel az új gene-

ráció még ehhez a kollégiumhoz fog
csatlakozni, és ezzel lesz teljes a lét-
szám. Újabb avatás..., de gyûlések
azután is lesznek. A közösség megma-
rad mint cél. 

Gémes Alma, Szerdahelyi Miklós
dékánok

Megalakult a Boldog Batthyány Srattmann László Kollégium

Szerdahelyi Miklós, Seidl Dániel, Kovács Márton, Patthy Õrs, Bálint Jakab, Farkas Benedek, Seidl Réka, Gémes Alma

A beöltözés


