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VII. évfolyam 6. szám

„Szeptemberben új
tanév, új évad kezdõdik.
Sok család a gyerekek isko-
lakezdésével van elfoglalva.
A keresztény szülõk nagy
felelõsséget hordoznak: õk
az élet továbbadói, a gyer-
mekek nevelõi. Tudatosít-
suk, hogy a gyermek elsõd-
leges nevelõje a szülõ, az
iskola e feladatában segíti.
Alakítsunk ki együttmûkö-
dést a pedagógusokkal,
nyíltan vállalva a keresz-
tény értékrendet és nevelé-
si elveket.”

Bíró László
*

Bár az egyházi év az adventtel, a naptári év pedig ja-
nuár elsejével kezdõdik, a szeptembert is évkezdetnek
éli meg a legtöbb család. Márton atya a „felnõttek Veni
Sancte”-jén arról beszélt, hogy az új tanév kezdetén
mindannyiunknak számba kell vennünk feladatainkat.
Hogyan élem meg a tanítványságomat, Isten–dicsõíté-
semet, embertársaimmal, a közösséggel való kapcsola-
tomat? Másként fogalmazva: mennyire tartom fontos-

nak, mennyit teszek hitbeli ismereteim gyarapításáért,
elmélyítéséért, mit teszek azért, hogy hitemrõl, annak
tanításáról másokat is meggyõzzek, s részt veszek-e a
közösség építésében, munkájában, egyáltalán, isme-
rem-e azokat, akikkel egy plébánián élek? 

Plébániánkon évek óta mind több lehetõség adódik
a hitbeli ismereteink gyarapítására és a különbözõ kö-
zösségek életébe való bekapcsolódásra. Segítségül az
alábbiakban tájékoztatást adunk plébániánk program-
jairól.

*
Családcsoportok

A plébánián több családcsoport is mûködik. Átlago-
san 6-8 házaspár tartozik egy-egy csoporthoz. Az el-
múlt évben a fiatal házasok számára is megalakult egy
csoport Seidl Tibor és felesége

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Úton a szabadtéri szentmise helyszínére, Királyfiakarcsán

A Felsõkrisztina Katolikus Kör 
októberi programja

Indiánok közt jártam
címmel káplánunk, László atya
paraguayi élménybeszámolója

október 26-án, kedden 18.30-kor
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Péch Olívia vezetésével. A csoportok általában havonta
egy alkalommal találkoznak, programjaikat maguk ha-
tározzák meg. Szeretettel várják új házaspárok csatla-
kozását. Jelentkezni a családpasztoráció vezetõjénél,
Hernádyné Szemere Ritánál lehet, akár egyénileg akár
csoportosan (tel.: 355-8695). Várja a gyerekeket a
Fioretti csoport is, de kéri felnõttek segítségét is a cso-
portok vezetésére.

Kedves szokássá vált, hogy a vasárnapi 9 órás mise
után agapét tarunk. Ennek elõkészítése, megszervezé-
se azonban munkával, fáradsággal jár. Sajnos, kevesen
vállalkoznak erre a feladatra, ezért itt is kérjük és buz-
dítjuk a kedves szülõket, hogy mind többen vegyenek
rész ezeknek az agapéknak elõkészítésében, így egy-
egy házaspárra kevesebb teher hárul. Elõre is köszön-
jük aktivitásukat!

*
Hitoktatás

Rendje az utolsó oldalon olvasható.
*

Gitárosok
Gitáros együttesünk tagjai évek óta lelkesen, sok

munkával és szeretettel gazdagítják plébániánk életét.
Nemcsak a szentmiséken énekelnek, hanem zenés áhi-
tatokat tartanak s közösséget is építenek. Kérik mind-
azok jelentkezését, akik énekükkel vagy zenei tudásuk-
kal tudnák segíteni az együttest és szívesen kapcsolód-
nának közösségükhöz. Jelentkezni lehet a plébánián
Bódi Katalinnál és Madocsay Ákosnál.

*
Éves közös ministráns programok

2004. szeptember 25., szombat, kirándulás
2004. október 9., szombat, kirándulás
2004. november 13., szombat múzeumlátogatás
2004. december 11., szombat, kézmûves délután
2004. december 18., szombat, templomtakarítás
2004. december 24,. péntek Betlehem-állítás
2005. január 15,. szombat, mozi
2005. január 29., szombat, farsang,
2005. február 12., szombat, korcsolyázás
2005. március 5., szombat, lelkigyakorlat
2005. március 28., hétfõ, locsolóbál
2005. április 23., szombat, kirándulás
2005. május 28., szombat, kirándulás
2005. június 11., szombat, kirándulás
2005. június 26., vasárnap, szülõi értekezlet
2005. július 1-10., TÁBOR

A ministránsok heti elfoglaltságát kollégiumon-
ként a dékánok egyeztetik, és errõl a szülõket külön ér-
tesítik.

Új ministránsok jelentkezését is várják. Jelentkezni

Csekõ Imrénél lehet a plébánián.
*

A Cserkészek várják azokat a gyerekeket, akiket
vonz ez az életforma és szívesen vennének részt mun-
kájukban. Jelentkezni lehet a plébánián Vajna Balázs-
nál.

*
A különbözõ lelkiségi csoportok és imacsoportok

(Rózsafüzértársulat; Taizéi Mozgalom; Ökumenikus
Biblia-olvasókör, Ökumenikus csoport, stb.) szintén
nyitottak az érdeklõdõk elõtt . Vezetõikrõl, progra-
maikról a plébánián kaphatunk információkat.

*
Schola

A Schola az eddigi szokásnak megfelelõen pénte-
kenként tarja próbáit, összejöveteleit. A kicsiknek (óvo-
dások, kisiskolások) 18 órától, a felnõtteknek 19-21
óráig. Aki csatlakozni kíván a közösséghez, Tõkés Tün-
dénél jelentkezhet.

*
Oltáregylet

Az Oltáregylet asszonyai az elmúlt években nagy se-
gítségére voltak plébániánknak, lelkileg imáikkal
valamint az oltár és a templom-belsõ gondozásával. Ké-
rik, hogy, aki hasonló módon szeretne a közösségi élet-
ben részt vállalni, jelentkezzem Csiszér Istvánnénál.
Az Oltáregylet minden hónap második keddjén közös
szentmisén vesz részt.

*
Missziós imacsoport

Új imacsoport , amely szeptember 16-án tartja el-
sõ összejövetelét a plébánián az esti szentmise után
(kb. 18.30-kor). A további találkozások kéthetente lesz-
nek. Szeretettel várjuk a csatlakozni kívánó híveket.

*
A fenti – korántsem teljes felsorolásból, programter-

vezetbõl látszik, hogy - Istennek hála -, sok közösség él,
tevékenykedik a plébánián. Miközben örülünk ennek,
azt is látnunk kell, hogy ezen közösségek „mûködte-
tése” komoly anyagi terhet is ró egyházközségünkre.
Azt hiszem elég, ha itt csak a közüzemi díjak drasztikus
emelkedésére utalok. Ezért kérjük, hogy anyagi hozzá-
járulásukkal (pl. egyházi hozzájárulás, régi nevén egy-
házi adó) is támogassák plébániánk és közösségeink
mûködését.

*
A közeljövõ eseményei:

Szeptember 18-án este 19 órától teaház lesz az új
épületünkben. Ebben az évben elõre láthatólag még
három alkalommal lesz.

„Megismerkedéstõl a családalapításig” – címmel
elõadássorozat indul kersztény házasságra készülõ fia-
talok számára a Sapientia Hittudományi Fõiskolán ( Bp.

(folytatás az 1. oldalról)



32004. VENI SANCTE

V. Piarista köz). Az elsõ foglalkozás szeptember 22-én
lesz. Bõvebb információ a hirdetõn olvasható vagy a
helyszínen kapható.

„Elsõpénteki missziós konferencia beszédek a
magyar családokhoz” A Városmajori Jézus Szíve
Templomban, minden hónapban az elsõpénteki szent-
misén ( 18 óra), különbözõ elõadók tartanak elmélke-
déseket a családról, a családok helyzetérõl, a családi
élet problémáiról. Részletes program a hirdetõn talál-
ható.

Szeptember 17-én pénteken az esti szentmise után
képviselõtestületi értekezlet lesz.

Októberben minden nap 17.15 –kor rózsafûzért
imádkozunk.

November 5-én az Apor Vilmos szobornál koszo-
rúzás lesz. Jöjjünk el minél többen.

November 10-én lesz a Bürök utcai Szent Márton
kápolna dombormûvének megáldása. 

Az Urnatemetõ nyitvatartása:
Minden hónap elsõ vasárnapján 8-13 óráig.
Mindenszentek és halottak napján reggel 8-tól este

18 óráig lesz nyitva az urnatemetõ.
*

Szeptember 
„A keresztény hagyomány Szent Mihály havának

nevezi, mivel a hónap végén, 29-én ünnepeljük Szent
Mihály fõangyal nevenapját. Elterjedt tiszteletérõl ta-
núskodik, hogy számos községünk nevében megtalál-
juk a nevét. Különös elõszeretettel nevezték el róla a
templomi harangokat. A pest domonkosok templomá-
nak egyik harangján ez a felírás olvasható: „ Mihály ark-
angyal, a paradicsom feje, akit tisztelettel illetnek az an-
gyalok, Isten küldötte az igaz hit ápolására, jöjj Isten né-
pe oltalmára.”

György Attila: Jézus a mi utcánkban 3
Béres György

Megérkeztünk a vonattal Tarra. Ke-
zünkbe vettük a csomagjainkat és föl-
sétáltunk a szálláshelyünkre. A ház
szép, tágas szobái voltak. Másnap,
reggel kb. 8-kor felkeltünk, aztán reg-
geliztünk. Utána a napos csapat mo-
sogatott. Volt kézilabda, foci, kártyavár
építés és métáztunk is. Aki akart, az
hintázhatott. 

Szerdán elmentünk a Csevige-for-
ráshoz (Csevice), ott egy mezõn órákig
métáztunk. Este ministráltunk. A nyár
folyamán egyesek kezdték elfelejteni,
hogy kell ministrálni. Utána tábortüzet
raktunk és Miki gitározott nekünk. 

Csütörtökön Almáék vetélkedõt
rendeztek. Három csoportra oszlot-
tunk, a Napos Banda, Szellentõ Szel-
lemek és a Girnyó Gernyók. A felada-
tok ezek voltak: meg kellet tudni,
hogy ki a legöregebb ember a faluban,
hogy hívják a könyvtárost, aláírásokat
kellett gyûjteni a lakosoktól, hány ab-
laka van a templomnak, hozzunk mi-
nél több rõzsét, és négylevleû lóherét
kellet gyûjteni. A végén már zuhogó
esõben. Jó volt átöltözni száraz ruhá-
ba, de még hátra volt egy feladat. Elõ-
adni az indulót amit a csapatok ma-
guk költöttek. 

Pénteken hajnali 3-kor nagy ordí-
tásra ébredtünk. Mindenki fölébredt

és az ajtóhoz rohant ahol egy levelet
találtunk amiben az állt: a dékánjaink
átváltoztak szõnyegszõrû pokolkutyá-
vá és Tar gonosz szelleme a hatalmába
kerítette õket. Úgy tudtuk kiszabadíta-
ni õket, hogy a faluban az állomáso-
kon egy-egy feladatot meg kellett csi-
nálni és akkor kaptunk egy cetlit, a
cetlin betûk voltak. Minden állomá-
son kaptunk cetliket és ha a játék vé-
gén a cetliket ösz-
szerakjuk meg-
kapjuk a varázs-
igét és az igével
megszabadítjuk
Mikiéket. Talál-
koztunk a Bamba
Barlangi Banyával
ahol egy pókhá-
lón kellett átmen-
ni csukott szem-
mel. Szegény
Szunnyadó Tar Lõrincet úgy felvertük,
hogy megsértõdött. 

Délelõtt, kb. 10-kor ébredtünk és
úgy döntöttünk, hogy mi is csinálunk
egy akadálypályát. Az ebédbõl vacso-
ra lett, mert nyársat sütöttünk, ami na-
gyon lassan lett kész. Este kimentünk a
focipályára lóherét keresni. 

Szombat reggel ágyba kaptuk a
reggelit. Nagyon finom volt. Nutellás

kalács és lekváros kenyér. 
Beregi Zsófi, Czibulka Noémi, 

Bálint Jakab, Kovács Márton

Mi is nagyon jól éreztük magunkat.
Igyekeztünk tanulságossá és egyben
mókássá is alakítani a nyaralást. Jól si-
kerültek a programok, mert a gyere-
kek is hozzáadták ötleteiket a játékok-
hoz, illetve a komolyabb beszélgeté-

sekhez is. Ezekbõl sokat tanultunk és
egymás, illetve a közösség megismeré-
sében nagy elõrelépést tettünk. Kö-
szönjük a gyerekeknek, hogy eljöttek,
a szülõknek és a plébániának, hogy tá-
mogattak minket. Külön kérjük a Jóis-
ten áldását Csekõ Annára és Temesvá-
ri Katira, akik eljöttek velünk és színe-
sítették a nyaralásunkat.  

A dékánok

Boldog László kollégium tábori beszámolója



2004. VENI SANCTE4

Rómáról írni képtelenség. Han-
gulatokat, színeket, fényeket na-
gyon nehéz írásban megörökíteni.
Még a fénykép talán, de a szó olyan
kevés ehhez. Az Örök Város, meg
minden út Rómába vezet, - ismer-
jük ezeket a „közhelyeket”. Hisszük
is, nem is, amíg egyszer csak meg
nem állunk Róma kék ege alatt.

Mert ilyen kék ég, az
azzurro, a világon sehol sincs
másutt. Nincs rajta felhõfosz-
lány sem és szinte valószerût-
len kékjével derûs, tiszta ku-
polát von a Város fölé. Igen, a
Város, nagybetûvel. Így írják
az útikönyvek is, és az ott
bóklászó turista – tudatában a
maga kérész-életének – meg-
illetõdötten néz szét az évez-
redek emlékei között.

Évezredek. Ez, ami a leg-
mélyebb benyomást tette
rám, hogy a mai – és a min-
denkori – rómaiaknak nem
díszletül szolgálnak ezek az
emlékek.  Õk magától értetõ-
dõ természetességgel élnek
benne a történelemben, min-
dennapi életük színterei ezek
a romok. Marcellus színházá-
nak megmaradt íveire lakóházat
húznak, egy ház udvarán oszlop-
maradvány árválkodik, a fürdõ
romjai közt operaelõadásokat tarta-
nak. Az épületrész mellett, ahol Ca-
esart megölték, villamosvégállomás
van. Az Örök Város…, élõ, lüktetõ
valóság, létével minden magyará-
zatnál jobban érteti meg a történel-
met, összekapcsol múltat és jelent.

Mégis van egy emberfaj, ame-
lyet mindez nem érint meg, õk pe-
dig a japánok. A japán arról ismer-
szik meg, hogy csapatosan jár és a
különítmény minden egyes tagja
minden látnivalónál lefényképezte-
ti magát. Nem tudom, lehet, hogy
különben nem hiszik el neki, hogy
ott járt?

Pedig a Capitolium-dombról
elõször lepillantani a Fórumra, to-
rokszorító élmény. Próbálom vissza-

idézni a középiskolában tanult ne-
veket, évszámokat (na, ez nagyké-
pûség!), eseményeket, amik most
mind formát öltenek. És hallom bol-
dogult történelemtanárom hangját:
„Ha egyszer eljuttok Rómába!”
Mennyire esély sem volt erre akkor!

Most mégis itt állok a Colosse-
umnál, parányiként a romjaiban is
lenyûgözõ épület mellett. Megint
kevés a szó… 

Róma másik kincse az Egyház,
az élõ, valódi Egyház, ami egyszerû-
en jelen van. Nem lapul, nem de-
monstrál; van és elválaszthatatlanul
hozzátartozik a Városhoz. Itt meg
lehet érezni, hogy valóban katoli-
kus, egyetemes. A világ minden tá-
járól jövõ papok, apácák, zarándo-
kok színes forgataga erõt ad, re-
ményt. 

Róma templomai nemcsak mû-
emlékek. A régifajta, nyitott gyónta-
tószékekben napközben is ott ülõ
papok mellett nem sokáig üres a
térdeplõ. A templomok hûvösében,
csöndjében nemcsak megpihenni
jó; elõbb a tekintet száll fölfele a
mennyezet freskóira, a szentély

aranyszínû mozaikjára és ebbe az
ámulatba belesimulva szinte észre-
vétlenül fölemelkedik a lélek is.

Persze, Róma nemcsak a temp-
lomok városa, hanem az olasz
konyha egyik helyszíne is. Tészta,
tészta, tészta…, csudafinomra sült-
pirított lasagne, mindenféle mártá-
sokkal bolondított makarónik, spa-

gettik, -  és pizza: variációk
egy témára. A hazai, dúsan
megrakott Oetker-lán-
gosokhoz szokott ízlésemnek
elõször furcsa volt a száraz,
vékony, igazi pizza, de azért
szívesen megenném most is.
Az olasz fagyi? Nem is tudom,
ebben lehet, hogy maradok a
Rigó Jancsinál.

A másik, aminél visszasír-
tam Budapestet, az a közleke-
dés. Ha a Demszkynek esze
lenne, akkor sok-sok pesti tö-
megközlekedõt befizetne ró-
mai tanulmányútra, utána
mindenki boldogan gyûrõdne
itthon. Turistának jó mulatság
az a téboly, ottlakva meg biz-
tos meg lehet szokni. Menet-
rend, az nincs, még a mihez
képest sem; van, ami sûrûn

jár, például a villamos, de a külváro-
si egyetlen buszjárat, volt, hogy
negyven percig se tûnt föl a kanyar-
ban. A zsúfoltságot jól tûrik, elszán-
tan indulnak harcba a beérkezõ jár-
mû elfoglalásáért.

A városbeli közlekedés amúgy is
teljes embert kíván, állandóan ré-
sen kell lenni a gyakran járda nélkü-
li utcákban a cikázó motorok miatt.
Az úttesten való átkelés komoly el-
szánást igényel, de a biztos kezû és
- ki gondolná? – udvarias autósok
jóvoltából sikerrel is jár. Balesetet
egyet sem láttam, de rablásnak
szemtanúja voltam. A vendéglõ te-
raszán esemesezgetõ fiatalember
kezébõl pillanat alatt kapták ki a te-
lefont; három férfi – a pincér és két
járókelõ – ordítva vetették magukat
a rabló után, filmbe illõ jelenet volt.
Ez is Olaszország. (Megnyugtatásul

Római pillanatok



52004. VENI SANCTE

jegyzem meg: a rabló eldobta a telefont és elfutott.)
És máris a lényegnél, az embereknél tartunk, hiszen

egy város lelkét mégiscsak õk adják és nem a kövek
vagy az ételek. 

A rómaiak kedvesek, derûsek, felszabadultak, harsá-
nyak – és nagyon fázósak. Május közepén, amikor a 25
fokban mi már egy szál pólóban szaladgáltunk, õk pu-
lóverben, zakóban, dzsekiben érezték jól magukat. Per-
sze, lehet, hogy igazuk van, hiszen õk ott lesznek még
az augusztusi forróságban is.  Dicsérendõ tulajdonsá-

guk, hogy egy helybelivel „beszélgetve” az ember
olasztudás nélkül is úgy érezheti, hogy mindent megért,
amit mondanak neki. Mert úgy gesztikulál, mondja, lel-
kesedi, annyira azt akarja, hogy megértsék, hogy végül
mindig sikerrel jár. És ami a legkedvesebb, ha valaki
már harmadik nap megy be ugyanabba a boltba, má-
sodszor eszik ugyanott, már kedves ismerõsként kö-
szöntik és ettõl egyszerre olyan otthonossá válik az
egész. 

Tudom, amit 10-12 nap alatt látni lehet, csak a fel-
szín, de ez a felszín arra sarkall, hogy újra meg újra visz-
szatérjünk, még jobban megismerni, újra rácsodálkoz-
ni. Ennek egy módja van, mégpedig az elõírás szerinti:
pénzt dobni a Trevi-kútba bal kézzel, háttal a vállunk
fölött. Ha pedig ez nem válna be, akkor visszahív az él-
mények vonzása: a Trastevere hangulatos sikátorai, a
Szt. Pál-bazilika kerengõjének hûvöse és csöndje a dé-
li hõségben, a pápai audiencián ujjongó tömeg, a kora
reggeli mise a Szt. Péter-bazilika magyar kápolnájában,
a múzeumok márványarcai, a piac nyüzsgése a Campo
dei Fiorin, a ….  - szóval Róma, az Örök Város.

Lukách Krisztina

Mit jelent kereszténynek lenni?- Felelõsséget.
Hamvas Béla így ír róla: 
„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A

fény is csak abban válik áldássá, aki másnak is ad
belõle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra
bocsátó Hatalom így szólt: Rád bízok minden em-
bert, kivétel nélkül mindenkit. Amit szerzel, amit
elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg . Sza-
bad vagy a kövektõl az éterig . Ismerd meg, hó-
dítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha ma-
gadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint minden-
kit: felelõs vagy minden emberért…”

Ma csupán kb. 80 magyar, világi és szerzetes
misszionárius dolgozik szerte a világban. Ez a ki-
csiny szám is mutatja, amit naponta mi magunk is
megtapasztalunk: Magyarország missziós terület
lett.

Imacsoportunkban mindazokért imádkozunk,
akik itthon vagy külföldön életüket szentelik an-
nak, hogy másokat a hitre vezessenek.

Jelenleg 10-12-en vagyunk, de szeretettel vá-
runk és hívunk másokat is közösségünkbe. Az ima-
órákat kéthetente, csütörtökönként tartjuk a plé-
bánián, az esti 6-os mise után, kb. 3/4 8-ig .

Ezévi elsõ összejövetelünk szeptember 16-án,
csütörtökön lesz.

Tõkés Tünde

Missziós imakör

Magyarország is missziós terület:
indiai szerzetesnõ, magyar gyerekekkel
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Tíz évvel ezelõtt, 1994 tavaszán
ösztöndíjasként egy szemesztert a
strasbourgi egyetem tolmács- és
fordítóképzõ intézetében tanulhat-
tam. Akkoriban ugyan még nem ér-
deklõdtem különösebben a Keresz-
telõ Szent János titulusú templo-
mok iránt, mégis felfigyeltem egy, a
belváros szélén található, de szá-
momra nagyon érdekes templom-
ra, az Église Saint Jean-ra. Öt hónap
alatt egyetlen egyszer sem tudtam
bejutni, bármikor próbálkoztam,
akár hétköznap, akár vasárnap,
mindig zárva volt. Valószínûnek
tûnt, hogy hosszú évek óta nem
használják. Ezért végül úgy tértem
haza Elzászból, hogy nem jutottam
be.

Tíz év elteltével, idén júliusban
módom volt egy hétvégét ismét
Strasbourgban tölteni. Most azon-
ban szerencsém volt, és elsõ pró-
bálkozásra bejutottam a templom-
ba. 

A strasbourgi Saint Jean temp-
lom a hasonló nevû városrészben,
az Ill folyó partján található, közel a
pályaudvarhoz és a belvároshoz.
Az egyhajós, homlokzati tornyos
csarnoktemplomot sokszögzáródá-
sú szentéllyel 1477-ben kezdték el
építeni Szent Márk evangélista tisz-
teletére, csakúgy, mint a mellette
álló apácakolostort, a koldulóren-
dek szabályai szerint, nagyon egy-
szerû, késõ gótikus stílusban. A re-
formáció alatt, a 16-17. században,
majd 150 éven keresztül zárva volt.
Csak Elzász XIV. Lajos által történt
annektálása után, 1687-ben nyitot-
ták meg újra a hívek elõtt, amikor a
Máltai Lovagrend városi temploma
lett. A lovagok a gótikus templomot
barokkizálták. A volt kolostorépü-
letben hatalmas könyvtárat tartot-
tak fent rendkívül gazdag gyûjte-
ménynyel. Ez a gyûjtemény, sajnos,
1870-ben a porosz-francia háború
ágyútûzében teljesen megsemmi-
sült. A francia forradalom idején,

1789-ben újra bezárták, a máltai
lovagokat pedig elûzték a városból.
Csak 1802-ben nyithatta meg ka-
puit ismét, mint a környék plébá-
niatemploma. A korábbi Szent
Márk titulust megváltoztatták, hogy

a védõszentje ugyanúgy Keresztelõ
Szent János legyen, mint annak a
városrésznek, amelyiknek plébá-
niatemploma lett. 1944. november
25-én szörnyû bombatámadás érte
a várost, amelynek során a temp-
lom is több találatot kapott. Az
alapfalakon kívül szinte semmi sem
maradt meg, a teljes tetõszerkezet
és berendezés megsemmisült.
Húsz évvel késõbb, 1965-ben sike-
rült felújítani a kor ízlése szerinti,
modern stílusban. A városrésszel
együtt hozzácsatolták a közeli
Saint-Pierre-le-Vieux plébániához,
és szentmiséket ettõl fogva nagyon
ritkán, alkalomszerûen tartottak
benne. Csak 1995-ben kapott igazi
gazdát az épületkomplexum, ami-
kor az akkori strasbourgi érsek
meghívta a városba az 1975-ben
alapított Fraternité Monastique de
Jérusalem szerzetesrendet, akiknek
kezelésre átadta a templomot és a
mellette álló egykori kolostort. Az-
óta ismét nyitva áll a hívek elõtt, le-

hetõséget adva szentmise- zsolozs-
malátogatásra imádkozására, gyó-
násra, csendes elmélkedésre és
mindennapos szentségimádásra. 

A templom belsõ berendezésé-
rõl aligha beszélhetünk, hiszen azt,

amit bent látunk, csak kis jóindu-
lattal nevezhetõ berendezésnek.
Belépve a még Szent Márk orosz-
lánját ábrázoló gótikus, kõkeretes
kapun, az elsõ pillanatban sokkoló
az egyszerûség, amivel a látogató
találkozik. A csupasz falak, a kizá-
rólag a funkciót és nem az esztéti-
kumot figyelembe vevõ berende-
zés mind, mind távol esik a barokk
templombelsõkön nevelkedett hí-
võ hagyományos templom-felfogá-
sától. A félhomályban, a gótikus di-
adalív alatt látható dísztelen, üres
oltárasztal mögött csak egy-két
gyertya fénye dereng, amik a szen-
tély falán található pár miniatûr
ikont világítják meg. Elõttük kis
emelvényen áll az Oltáriszentség,
szinte észrevehetetlen, puritán
monstranciában. Mellette ková-
csoltvas menóra és összetákoltnak
ható, szintén vas ambó. Szerzetes-
nõvérek és civilek imádkoznak
csendben. 

Felmerül bennem a kérdés, va-

Testvértemplomunk, a strasbourgi Keresztelõ Szent János templom
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jon a teljesen lecsupaszított falak
jéghideg fehérsége, a minden dí-
szétõl megfosztott, kizárólag a zsi-
nat elõírásainak minimumát enge-
délyezõ liturgikus tér, a sejtelmes
sötétség és az üresség az a nemes
egyszerûség, ami megfogja és meg-
nyugtatja, valamint visszatérésre
bátorítja a város zajában megfáradt
hívõt?

A Fraternité Monastique de
Jérusalem szerzetesei és szerzetes-
nõvérei kifejezetten nagyvárosi lel-
ki gondozással foglalkoznak, a
nagyvárosok „sivatagában” próbál-
nak a rohanó városlakóknak pihen-
tetõ „oázist” biztosítani. A szerze-
tesek maguk is a városban élnek,
mindannyian civil, pénzkeresõ fog-
lalkozást is mûvelnek és kifejezet-
ten nyitottak mindenki felé. Sem
klauzúra, sem magas falak nem vá-
lasztják el õket és kolostoraikat a
városlakóktól. A liturgiát az elõírá-
sok figyelembevételével megpró-
bálják a városi ember idõbeosztá-
sához igazítani, így teremtvén lehe-
tõséget arra, hogy például közvet-
lenül a munkakezdés elõtt vagy az
ebédszünetben vagy esetleg a
munkaidõ lejártával minél többen
„beugorhassanak” a templomba és
részt tudjanak venni valamelyik
imaórán vagy szentmisén. A szer-
zetesek szorosan együttmûködnek
az egyházmegye és a plébániák ve-
zetésével, erõsítvén a plébániai kö-
zösségek kialakulását és mûködé-
sét. Templomaik – hangsúlyozottan
– mindenki számára nyitottak.

E teljes nyitottságnak mind jó,
mind – talán – kevésbé jó oldalát
tapasztalhattam. Strasbourg egyik
legforgalmasabb pontján található
Keresztelõ Szent János templom-
ban minden nap délután szentség-
imádást tartanak, gyónási lehetõ-
séggel. És valóban, sokan betérnek
a templomba, hiszen Isten háza
mindenki otthona, legyen az hívõ
vagy hitetlen, gazdag vagy szegény,
jó szándékú vagy kevésbé jó szán-
dékú (pláne, ha odakint szakad az

esõ). Amikor leültem pár percre
csendben imádkozni, egy idõsebb
hölgy telepedett mellém és az izga-
tottságtól nehezen érthetõ francia-
sággal kezdte el magyarázni, hogy
„amit ezek a papok ebben a temp-
lomban mûvelnek, az már ros-
szabb, mint a protestantizmus”.
Mivel nem-igen reagáltam erre, ha-
marosan elment mellõlem. Kisvár-
tatva két cigányasszony szólított
meg és pénzt kértek. Mikor azt ta-
nácsoltam, hogy ilyen kéréssel for-
duljanak a szerzetesekhez, szitko-
zódásban törtek ki, majd más
imádkozóknál folytatták a koldu-
lást. Elutasítás esetén hangos mél-
tatlankodással fejezték ki nemtet-
szésüket. Az elõbbi, láthatóan za-
vart elméjû hölgy, miután többeket
megszólított a templomban, még
kétszer odajött hozzám, sõt köve-

tett a templomból is kifele, folytat-
ván nem teljesen logikus érvelését
avval kapcsolatban, hogy mennyire
istentelenek a papok és az egész
Egyház. Végül csak nagy-nehezen
tudtam megszabadulni tõle, már az
utcán. Így lettem tanúja, hogy a
strasbourgi Keresztelõ Szent János
templom valóban mindenki temp-
loma, nincs olyan ember, aki ne él-
vezhetné nyugalmát és oltalmát.
Csak azt nem tudom, hogy a kére-
getõ cigányasszonyok és a nem
egészen ép elméjû prédikátorok
nem riasztják-e el a többi hívõt,
akik esetleg betérnének a temp-
lomba pár percre a Jóisten csendjé-
ben imádkozni. Én mindenesetre
ezt az áhított csendet nem találtam
meg és többet nem is tértem vis-
sza…

Vasdinnyey Miklós

Éljen az ifjú pár!

A késõbbiekben szeretnénk
rendszeresen képes tudósítást adni
plébániánk új családalapításairól.
Kérjük az érintettek segítségét
(fénykép és adatok formájában).

Elsõként Andrási Ágnes és Mo-

hácsi Sándor házasságához gratulá-
lunk, akik e szentséget augusztus
28-án szolgáltattak ki egymásnak
egy Libanonból érkezett magyar je-
zsuita atya, Szabó László jelenlét-
ében és vezetésével.
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Az idei scholatábor színhelye a
kõszegi verbita missziósház volt. A
szokásokhoz híven Tünde most is
családokra osztott minket. Minden
család egy szerzetesrendet képvi-

selt, voltak piaristák, bencések, pá-
losok, ferencesek, verbiták és cisz-
terciek. Ez a hat rend vetélkedett
egymással a tábor folyamán. 

Az elsõ megmérettetés nekünk,
cisztercieknek egy elõadás volt,
amellyel a rendalapítónk életét és a
rend megalapítását meséltük el a
többieknek. Nem volt egyszerû fel-
adat, mert volt köztünk 7 és 25 éves
is, mindenkinek meg kellett talál-
nunk a megfelelõ szerepet. A követ-
kezõ napokon a többi rend mutat-
kozott be. A rendalapítókat is leraj-
zoltuk, gyönyörû alkotások szület-
tek. A verbiták rendalapítója na-
gyon hasonlított a provinciális atyá-
ra. A rajzokat Márton atya bírálta el,
ugyanis õ is ellátogatott hozzánk.

Egy másik alkalommal a rendek
címerét vagy jellegzetes tárgyát ké-
szítettük el. Így született fakéregbõl
templom, Szentírás; faágakból ke-
reszt és még sok ötletes dolog.

Minden délelõtt próbáltunk,
megtanultuk a hét imaórát; most is
el tudom mondani: laudes, tercia,
sexta, nona, vesperás, completori-
um, matutinum. Ezek közül minden

este elimádkoztuk a kompletóriu-
mot. Tanultunk egy szép kánont is,
ami így kezdõdik: „Domine ad
adjuvandum me festina!” azaz:
„Uram, siess megsegíteni engem!” A

tábor végére mindenki kívülrõl fúj-
ta.

A tábor körül óriási kert volt és
egy szép park is volt a közelben,
ahol sokat métáztunk. A fiúk és né-
hány lány minden este fociztak a
focipályán, a provinciális atya is szí-
vesen beállt közéjük. A felnõttek
egy-egy focimeccs után lekezelték a
sérült térdeket, vérzõ sebeket.

Kõszeg nagyon szép kisváros,
voltunk a várban, a templomban,

sétáltunk és finom fagyikat ettünk.
Este gyönyörködtünk fényeiben, sõt
kirándulást is tettünk a környéken.
Mindennap elsétáltunk a közeli
gimnáziumba ebédelni és vacsoráz-
ni, köszöntünk a gólyáknak, ha a
fészkükön voltak.

Izgalmas volt az akadályverseny
és a „Mindent vagy semmit!” vetél-
kedõ. A rendek versenyét a bencé-
sek nyerték, pedig mi is nagyon
igyekeztünk.

A tábor hátralevõ részében egy-
re több idõt kaptunk arra, hogy a
„Ki mit tud?”-ra készüljünk, ami
mindenkinek jó szórakozást nyúj-
tott. A provinciális atya volt a zsûri
elnöke, minden mûsorszám nagyon
tetszett neki. Annyira megkedvelt
minket, hogy azt mondta, máskor is
jöhetünk Kõszegre táborozni.

Mozgalmasan, gyorsan, vidáman
eltelt az egy hét, jövõre folytatása
következik, mint ahogy Bartal Ági
kõszegi dalának is, amit a „Száraz
tónak nedves partján” c. dal dalla-
mára írt:
„Kõszegen egy missziósházban
szkóla-csapat énekel,
Bogi nagyon, nagyon, nagyon, nagy-
on szépen énekel.
Tünde vezényel, provinciális atya
misézik…”

Bene Róza

„Kõszegen egy missziósházban szkóla-csapat énekel…”
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A karitatív munka szeretetbõl
végzett szolgálat, testi és lelki se-
gítése, támogatása a rászorulók-
nak. Mindig voltak és mindig lesz-
nek rászorulók. A segítség nagysá-
gát soha nem a mértéke szabja
meg, hanem az idõzítése, és a
mögötte rejlõ szeretet, õszinte-
ség. Egy jókor kinyújtott kéz a ne-
hezen mozdulónak, egy beszélge-
tés a magányosnak, egy simogatás
az elkeseredettnek ugyanolyan
segítség , mint az adómentes
pénzadomány, sõt sokszor na-
gyobb is. 

Plébániánk karitász csoportja
régóta dolgozik, általában 10-15
fõvel. A csoport átlag életkora a
nagymamai- dédnagymamai kor-
hoz van közel. Ennek talán az le-
het az oka, hogy könnyebben se-

gít az, aki már maga is szorult se-
gítségre. Õk már tudják azt ta-
pasztalatból, hogy adni nem csak
annak okoz örömet, aki kapja,
hanem annak is, aki adja. 

Csoportunk létszáma az utóbbi
idõben bizony fogy. Többen örök-
re elmentek közülünk, de az élet-
korral járó betegségek is apasztják
sorainkat. 

MOST A KARITÁSZ CSOPORT
SZORUL SEGITSÉGRE! 

Nagyon-nagyon kellenének új
tagok, hiszen a rászorulók nem
fogynak. Sokan arra hivatkoznak,
hogy nincs elég idejük. Higgyék el
kedves segíteni szándékozók, ha
tényleg komoly a szándék, akarat
– és van mögötte szeretet is – idõt
mindig lehet találni. Sõt, aki ad az
kap is. A magányossal való beszél-

getés oldja a mi magányunkat is,
a bánatot kisebbítheti, gyógyíthat-
ja a másik nagyobb szomorúsága. 

A jó szándék, az evangéliumi
szeretet nincs életkorhoz, nem-
hez kötve. Kérjük azokat, akikben
valahol már ott rejtõzik a szán-
dék, fontolják meg ezeket a gon-
dolatokat! Próbálják meg leg-
alább, hogy milyen jó segíteni! 

Várjuk az új jelentkezõket kar-
itász csoportunkba! 

Jelentkezni lehet a plébánián,
a sekrestyében (címmel, telefon-
nal) vagy megbeszéléseinken,
amit minden hónap utolsó kedd-
jén 16.30-kor tartunk. Jöjjenek el
az érdeklõdõk, kérdezzenek, tájé-
kozódjanak és csak azután dönt-
senek!

Pongrácz Judit

– Marikám... képzelje, járógip-
szet kaptam – fogad Gyuri bácsi
huncut mosollyal. Látom,
egyszuszra akarja elmondani ne-
kem, ami vele történt az elmúlt két-
hétben. Nagy esemény a járógipsz,
egyenlõ a szabadsággal. 

– Azért még tolókocsival me-
gyünk sétálni, – folytatja a beszá-
molót – de a parkban egy kicsit át-
veszem magától a kocsi vezetését.
Ez a legjobb gyakorlás. 

Járókerettel nem megy, mert a
gipsz súlya felbillenti a keretet. Ró-
zsikával megfigyeltük. Sõt! Az üres
kocsi tolása sem a legjobb, mert
nem egyenesen megy. Ezért beleül-
tettem Rózsikát. Elõször kiabált:
„beteg tolja az egészségeset, hogy
néz az ki?” Mondom neki: „nyu-
godjon meg Rózsika, ez nem falu,
ahol mindenki mindenkit ismer, ez
város, ahol a kutya se törõdik azzal,
hogy ki ül a tolókocsiban, és ki hajt-
ja…” 

Leírhatatlan bájjal adta elõ a bá-
csi mindezt. Egészséges kacagás tört
belõlem ki: Hiszen „én vagyok ma
Rózsika” nekem kell a kocsiba ül-

nöm! A jókedvû és hûséges házve-
zetõnõ helyett ma én vagyok Gyuri
bácsival. És mert gyermekkori lak-
helyemhez tartozik a Feneketlen tó,
ahova sétálni megyünk, elõfordul-
hat, hogy néhány ismerõsömmel ta-
lálkozunk. Nem gond. Meg fogom
õket nyugtatni, hogy nincs semmi
bajom, csupán Gyuri bácsi gyako-
rol. Legszívesebben elmondanám
nekik azt is, hogy ez a bácsi 92 éves
és nagyon örül annak, hogy nemso-
kára saját lábán sétálhat! Tud örül-
ni! Pedig alapbetegsége a rák.

Hibátlanul végrehajtottuk ter-
vünket. És senkivel sem találkoz-
tunk. Este hármasban, Gyuri bácsi,
a hazatérõ Rózsika és én még egy-
szer kitárgyaltuk, milyen érzés, ha a
beteg tolja az egészségest, és nem
fordítva. 

Újabb két hét és Gyuri bácsi a
Szabadság híd teljes hosszában tol-
ta Rózsikát. Igazi csúcsteljesítmény!
Érdekes megjegyzéseket hallottak
magukról. Többek közt: „ezek hogy
szeretik egymást” vagy egy kisfiú:

„mama, miért tolja az a sánta bácsi
azt a nénit?” „Azért kicsim, – feleli a
mama – mert a néni amúgy se tud
járni.”. A jó humor sose rossz, átse-
gít a nehézségeken. Rózsikában is,
Gyuri bácsiban is sok van. Szemük
nem maradt szárazon a nevetéstõl. 

Újabb 2 hét: ismét én helyettesí-
tem Rózsikát. Már nem részesültem
abban az örömben, hogy Gyuri bá-
csi toljon. De megörvendeztetett,
hogy saját lábán jött! Lassan, de
biztosan lépegetett. Barátainak elõ-
adta, hogy: „ez a kislány” csak azért
kísér engem, mert fél, hol elcsavar-
gok. 

Sok örömöm van abban, ha egy
beteg fájdalmán enyhíteni tudok.
De, ha a beteg tudatosan megne-
vettet, ugrat engem, az nagy aján-
dék! 

Érzem, hogy baja ellenére tud a
szépnek örülni, fel tudja fedezni az
érdekeset és a humorosat. Elõfor-
dul, hogy ráirányítja figyelmemet
arra, amit én, az egészséges még
nem találtam meg. 

Kalászi Mária

Gyuri bácsi gyakorol

A munkás kéz kevés
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Élménytöredékek a Schola felvidéki útjáról

I. Királyfiakarcsa 2003 augusztus

Tavaly, 2003. augusztus 20-án Királyfiakarcsán jár-
tam,  a Szent István király tiszteletére rendezett ünne-
pen és falunapon. Királyfiakarcsa alapító tagja a Szent
Király Szövetségnek, a Kárpát-medencében Szent Ist-
ván nevét viselõ települések összefogását kifejezõ kez-
deményezésnek. Ottlétemkor még elevenen élt ben-
nem a néhány héttel korábbi, délvidéki zarándoklat
emléke: a felemelõ ünnepek, a szentmisék, a szívszorí-
tó emberi találkozások, az ottani magyarság küzdelme
és természetesen az éneklések élménye.

Aztán hirtelen átvillant a fejemen egy gondolat: jö-
võre a Scholának ide kell jönnie zarándoklatra!

Az egy éves elõkészület koronájaként 2004. augusz-
tus 18-án kigördült velünk az autóbusz a plébániáról.

II. Királyfiakarcsa 2004 augusztus

A falu 21-én ünnepelte szentmisével és egy új Szent
István szobor leleplezésével. 

A szentmise utáni szoboravatáson Iványi András,
Szentkirályszabadja polgármestere idézte fel a szövet-
ség megalakulásának indítékait s adta át a mellszobrot
Csiba János királyfiakarcsai polgármesternek egy gyö-
nyörû kis ligetben. A meghívott vendégek közül Duray
Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja alelnöke, va-
lamint Szíjjártó Péter, a Fidesz országgyûlési képviselõ-
je mondott beszédet, egyaránt kiemelve a szent király
egyenességét, népe hosszú távú jövõéért végzett szol-
gálatát és hitbõl fakadó áldozatát. Ma sincs ez más-

képp: töretlen hitre, kitartó hûségre, ugyanarra a gerin-
cességre s belõle fakadó, szeretetteljes áldozatkészség-
re van szükség. 

Bartal Péter

Amikor a nyékvárkonyi templomban az ambóhoz
léptem, éreztem, hogy a hívek – az ingbe, ünneplõbe
öltözött gyerekeken, a cserkészcsapaton át egészen az
idõs emberekig – valóban Isten Igéjére figyelnek. Ked-
ves jelenet volt, ahogyan a velem szemben ülõ fiúk a
gyönyörûen intonált evangéliumra félig nyitott szájjal,
kerek szemmel ámultak. A kis templomtér mintha hir-
telen kitágult, idõtlenné vált volna Jáki Teodóz atya
hangjára.

A szentmise után a népes tömeg a szoborhoz vo-
nult s az esõ ellenére ünnepelte elsõ, szent királyunkat.
Este, a közös vacsoránál is az itteniek gondoskodó sze-
retete vett körül minket az ízletes pörköltön, sertéshú-
son kívül. Pár nap híján húszéves fejjel „nem esett le
ugyan az állam”, mint a kis cserkészeknek, egyszerûen
csak boldog voltam és vagyok, hogy egészen apró mér-
tékben részese lehettem ünnepüknek. Ilyen augusztus
20-ában még soha nem volt részem.

Jakab Péter

A dévényi vár õrizte Magyarország nyugati kapuját

Egyházgelle gótikus templomában Teodóz atyával
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Utazásunk meghatározó és igazi él-
ményt nyújtó vonása volt Teodóz atya je-
lenléte. Korát meghazudtoló fürgesége,
minden irányú nyitottsága, minden ne-
hézséget könnyedén elviselõ és áthidaló
dinamizmusa állandó lelkesedést töltött
a kissé „andalgó” kórusba. És akkor még
nem is szóltunk arról a hatalmas, encik-
lopédikus tudásról, aminek morzsáit fo-
lyamatosan hintette közénk autóbuszos
utazásaink során. No, meg az a lelkese-
dés, amivel mindenkit megénekeltetett!
Gregoriántól kezdve a népdalokig, vele
együtt fújta fiatal és öreg, tudós, mérnök
és falusi paraszt néni!

Ami utazásunk konkrét eseményeit,
helyszíneit illeti, talán kettõt tudnék kira-
gadni az élmények sorából. 

Az egyik a Szent István emlékmû

avatása Királyfiakarcsán. Kezdetben nem
számítottam semmi különösebbre. És
valóban, a helyi polgármester megszóla-
lása alulmúlta a szokott mértéket. Akkor
kaptam fel a fejemet, mikor – számom-
ra váratlanul – Duray Miklóst jelentették
be. A magyarság példaképének mélyen
szántó és tartalmas, filozofikus beszéde
után Szijjártó Péter, a Fidesz egyik front-
embere következett, orbáni fordulatokat
sem nélkülözõ szónoklatával. Ilyen
„sztárparádé” a Csallóköz egyik zugá-
ban!? Kiderült, hogy az ünnepséget a
Szentkirály Szövetség szervezte, mely-
nek tagjai a Szent István nevét valami-
lyen formában õrzõ magyar települések
a Dunántúltól Csíkig és a Dráva-vidéktõl
Csallóközig. Nagyszerû érzés, hogy léte-
zik ilyen határokon átívelõ önszervezõ-

dés.
A másik meglepõ élményt Pozsony

belvárosa nyújtotta. Fájdalmasan túljutva
azon a csalódáson, hogy az egykori ma-
gyar koronázó várost ma már kilencven-
egynéhány százalékban szlovákok lak-
ják, és magyar szót nemigen hallani, el-
csodálkoztam a belváros rendezettsé-
gén, látványos kialakításán és sugárzó
polgári hangulatán. Pozsonyban szinte
úgy éreztem magam, mint a klassziku-
san polgári osztrák városok némelyiké-
ben. Lám, mit tesz az, ha a  lakosság va-
lóban a magáénak érzi városát! Ez az,
ami jobbára (és egyre inkább) hiányzik a
túlzottan kozmopolita és elidegenedett
Budapesten. Vajon lesz-e még egyszer
nekünk is igazi, nemzeti fõvárosunk?

Vörös Attila

Amiért jó volt ott lenni:
– a csillagfényes-holdas estében felhangzó Himnuszért az
egyházgellei templom kertjében,
– Esztergom páratlan látványáért a túloldalról,
– hallgatója lenni egy hiteles, tiszta, sugárzó pap – nemcsak
szavaival adott – tanításának,
– az autóbuszban közösen elmondott rózsafüzér-tizede-
kért,
– az ottaniak hitének, lelkesedésének, „hatosra osztályzott”
éneklésének megtapasztalásáért,
– Komáromban a kitelepítettek emlékmûve megpillantásá-
nak döbbenetéért,
– a reményért, amit a nagyszombati új segédpüspök hoz-
záállása ígér, hogy valamennyire talán itt is szelídül majd
egyszer a világ,
– a templomokban felcsendülõ énekért,
– a sült malacért,
– a jókedvért, az együttlétért, a békességért, a felszabadult
poénkodásokért, a lámpaoltás utáni beszélgetésekért,
– Vöröskõ várának lovagterméért,
– Pozsony emlékeiért,
– Dévény sziklafokon álló váráért
– a közös élményekért és, hogy ezzel fejezõdött be a nyár.

LK

Köszönöm, hogy láthattam az
egyházgellei Árpád-kori templom
szentélyét, hallhattam a Teodóz
atya által elénekelt evangéliumot és
hogy ehettem a sült malacból.

Erõst jó volt együtt lenni ezen a
zarándoklaton is.

Mariann

Csodálatos élményben volt része
a kórusnak az idei felvidéki zarán-
doklaton. Rengeteg szép hagyo-
mányt elevenítenek fel a határon
túli magyarok, amit mi már rég elfe-
lejtettünk.

Jáki Teodóz atya kiváló lelki és
idegenvezetõnek bizonyult. Min-

denkinek azt kívánom, hogy jusson
el a népdalok által ismert Csitári he-
gyekbe és Gerencsérre. A misével
egybekötött koncertek is jól sikerül-
tek. Köszönet minden segítségnek,
hogy ez az út létrejöhetett, különö-
sen Bartal Péternek.

Mericske Olívia

Nagyszombatban Orosch János püspök úrral
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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

VII. évfolyam, 6. szám 2004. Veni Sancte, következõ lapzárta: 2004. november 21.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós, Zsabokorszky Zsolt

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.

A tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel ismét feladatmegoldó hittanver-
senyt szervezünk általános iskola 2.
osztályától a gimnazistákig bezárólag.
Az elõzõ évhez képest a „játéksza-
bályok” változatlanok maradtak: a ha-
táridõre kitöltött feladatlapok a hitok-
tatók útján vagy egyénileg kell a sek-
restyébe visszajuttatni. (Aki tavaly is
velünk játszott, annak dossziéja
ugyanaz lesz, aki idén kapcsolódik be
elõször, az új kérdések mellé kap
egyet.) A nagyjából havonta jelentke-
zõ feladatsorok legjobbjait a tavaszi Te
Deum – szentmisén jutalmazzuk. Jó
szórakozást és hasznos idõtöltést kí-
vánnak a szervezõk! (További részle-
tekrõl érdeklõdni lehet Lukách Kriszti-
nánál vagy Jakab Péternél.)

A plébániai hittanórák szeptember 13-án, hétfõn kezdõdnek az alábbi
rend szerint:

Óvodások péntek 17 óra Kertész Anna
Pallós Zsuzsa

1. osztály hétfõ 17 óra Horváth Imréné
2. osztály szerda 17 óra Lukách Krisztina
3. osztály kedd 17 óra Horváth Imréné
4. osztály hétfõ 18 óra Horváth Imréné
5. osztály kedd 18 óra Horváth Imréné
6. osztály szerda 18.45 óra Szõcs László
7.-8. osztály hétfõ 19 óra Szõcs László
Középisk.-egyetemisták hétfõ 20 óra Szõcs László

Szeretettel várunk minden régi és új hittanost!
A felnõttek részére Márton atya tart keresztény tanítást kéthetente, ked-

denként 18.30 órától.

Az iskolai hitoktatás kezdetét, az órák helyét és idõpontját az iskolai
hirdetõtáblákon találhatják meg.

VersenyHITTAN

A keresztény család munkacsoport zsinati prog-
ramjában a jegyesoktatás átalakítását és kibõvítését
fogalmazta meg feladatként. A jegyesek szentségi
házasságra való felkészítése egyben lehetõséget
nyújt arra, hogy az egyházhoz esetleg csak lazán
vagy egyáltalán nem kötõdõ fiatalokat is bevonjuk a
plébánia közösségébe.

Már 2002 tavasza óta a jegyesoktatás hivatalos
része – a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetés –
kibõvült egy családlátogatással. Házasságkötésük
elõtt néhány héttel a jegyesek felkerestek bennün-
ket és betekintést nyerhettek egy esténkbe. Megis-
merhették gyermekeinket, néhány esetben pedig
részt vettek családi esti imánkon is. Miután gyerme-
keink elcsendesedtek, a házasság örömeirõl és
gondjairól, a házastársi kommunikációról, a szülõi
házból magunkkal hozott „örökségekrõl”, a másik-
kal szemben tudatosan vagy tudattalanul támasztott
elvárásokról, a hûségrõl és a közösséghez tartozás
élményérõl beszélgettünk.

A zsinat óta nagy örömünkre három házaspár is
felajánlotta segítségét ehhez a munkához. Az õ

közremûködésükkel lehetõség nyílik arra, hogy a
plébániai jegyesoktatás tematikáját bõvítsük.
Mostantól a jegyesek öt alkalomból álló oktatáson
vesznek részt.

1. Az egyház tanítása a házasságról
(Márton atya vagy László atya)

2. Önismeret, házastársi kommunikáció
(Hernády Tamás és Rita)

3. Szexualitás, családtervezés
(Perczel Tamás és Mónika)

4. Családlátogatás – a keresztény családi élet 
(Meszéna Zsolt és Gabriella, Csapody Dániel

és Virág)
5. Közös családunk, az egyházközség

(Márton atya vagy László atya)

Reméljük, hogy e programmal segítséget nyújt-
hatunk a jegyespároknak a nagy döntésre való tu-
datos felkészülésben és az azt követõ, életre szóló
közös tanulási folyamatban.

Hernádyné Szemere Rita

Az egyházközségi zsinat szellemében …
A jegyesoktatásról


