
Szentmisék nyári rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor
Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 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

2006. TE DEUM

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

IX. évfolyam 4. szám

„…Amikor az apostolok nagy fé-
lelemben együtt imádkoztak, be-
zárt ajtók mellett – nagy szélzú-
gás közepette tüzes lángnyelvek
ereszkedtek föléjük, és eltöltötte
õket a Szentlélek….
Figyeljük meg, kiket vesz, kiket
vehet ölelésébe a Szentlélek? Az
apostolok imádkoztak... állhata-
tosan... együtt! - Ma is azok nyi-
tottak az Õ befogadására, akik
ismerik az ima erejét.
Megkérdezem hát magamtól: én
milyen vagyok? Együttmûködöm-
e a kegyelemmel, vagy még igen-
csak „bezárt ajtók” mögött élek?
Sugárzik-e belõlem a Szentlélek-
adta öröm, jóság, nyitottság? Bá-
tor vagyok-e a szóra, ha hirdethe-
tem Isten Országát?
- Szentlélekisten, Te tudod a leg-
jobban, hogy még nem vagyok
teljesen kialakult embered. Sok-
szor méricskélem, mit adjak és
mennyire…- mintha volna vala-
mi is bennem, amit nem Tõled
kaptam volna. Szükségem van
Rád! Szeretném, ha új embert fa-
ragnál belõlem, tüzes lelkû, Lel-
kedbõl lelkes apostolt…”

Baráth Ágnes M. Speciosa: 
A csend gyümölcsei

*
Húsvét után, de a húsvéti ünnep-
körben került sor egyházközsé-
günk lelki életének két fontos
eseményére, az elsõáldozásra és a
bérmálásra. Az idén huszonnyol-
can voltak, akik elõször vehették
magukhoz az Úr Jézust. Köszön-
jük szüleiknek, nagyszüleiknek és

mindazoknak, akik segítették és
elkísérték õket az Úr asztalához.
Külön köszönjük hitoktatóiknak,
Lukách  Krisztinának  és  Szõcs
László  atyának, hogy felkészítet-
ték õket elsõ szentgyónásukra és
áldozásukra.
A bérmálás szentségében tizen-

heten részesültek, miután Márton
atya segítségével kellõen felké-
szültek és tudásukról is számot
adtak. A bérmálás szentségét

Udvardy  György püspök úr szol-
gáltatta ki május 20-án, az esti
szentmisén.

*
Húsvéttól Rajkai János helyett új
sekrestyésünk  van, Horváth  Lász-
ló.  Fogadjuk õt is olyan szeretet-
tel, mint annak idején Jánost és
segítsünk mindenben munkáját.

*

Május 28-án, délelõtt az ünnepi
szentmisén templomunkban  mu-
tatta  be  aranymiséjét  Anthony
George  Stark  atya, régi kedves is-
merõsünk, aki tíz éve rendszere-
sen velünk tölti a nagyheti szertar-
tásokat és a húsvéti ünnepeket. A
szentmisén Márton atya köszön-
tötte és adta át a plébánia ajándé-
kát a jubilánsnak. A homiliában
régi barátja, Bolberitz Pál profesz-
szor úr méltatta Anthony atya pa-
pi életútját.

* 

Június  16-áán  tartja soron követke-
zõ összejövetelét  a  képviselõtes-
tület. Az aktuális feladatok mellett
az elmúlt 5 év értékelése, az õszi
képviselõválasztás megszervezése
lesznek a fõ napirendi pontok. E
mellett a jövõ évi budapesti város-
misszióra való elõkészület is meg-
kezdõdik.

KKrróónniikkaa

(folytatás a 3. oldalon)

Márton  atya,  az  ajándék,  a  szónok  és  az  ünnepelt
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Bolberitz  Pál  atya  szentbeszé-
débõl

Krisztus mennybemenetele
örömünnep. Nem azért ment a
mennybe, hogy árván hagyjon
bennünket e földi siralomvölgy-
ben. Ellenkezõleg: azért, hogy
még közelebb kerüljön hozzánk.
Azért küldi el a Szentlelket, hogy
kegyelme kiáradjon az egész föld-
kerekségre. Azért mondja menny-
bemenetele elõtt az apostolok-
nak: „Menjetek, hirdessétek az
evangéliumot minden népnek és
minden nemzetnek megkeresztel-
vén õket az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében”. „S íme, én veletek
maradok a világ végezetéig”.

Ezt a „velünk maradást” Jézus
az általa alapított egyházban való-
sítja meg a Szentlélekben. Jézus
nem több egyházat alapított, ha-
nem csak egy egyházat. Azt az egy-
házat, ami Péterre és a többi apos-
tolra visszavezethetõ. Az aposto-
lok a Jézustól kapott lelki hatal-
mat átadták utódaiknak. Ezek a
püspökök és áldozópapok. Õk ré-
szesednek – különféle fokozatok-
ban – Krisztus fõpapi, pásztori, és
tanítói küldetésében. Ehhez meg-
kapják a kegyelmet az egyházi
rend szentségében. Nem kisebb
megbízatásban van részük, mint-
hogy a megváltás mûvét folytas-
sák. Krisztust jelenítsék meg a vi-
lágban. A pap tehát „alter
Christus”, Krisztus képmása kell,
hogy legyen. Minden papi sors Jé-
zus Krisztus valamely jellegzetes
tulajdonságát mutatja meg a világ
számára. Szép és megrendítõ hi-
vatás a papi hivatás. Sokan félnek
is tõle, mint Péter a genezáreti ta-
von, amikor a neki szánt „embe-
rek halásza” küldetést méltatlan-
ságra hivatkozva vissza akarta uta-
sítani. Azonban, mivel szerette Jé-
zust és hitt benne, a kimagyaráz-

kodásra alkalmas „de” szócskát
maga ellen tudta fordítani: „De a
Te szavadra kivetem a hálót”. És
akkor látta a csodát. 

Ötven évvel ezelõtt Anthony
atya Londonban a papszentelés-
kor kimondta püspöke elõtt: „Ad
sum” – „Itt vagyok”. S azóta is „itt
van”, az Úr színe elõtt. Boldog
Kopling Adolf, a mondta: „Min-
den kezdet nehéz, de a legnehe-
zebb a hûség”. Anthony atya öt-
ven éven keresztül hûséges volt
az Úrhoz, a papi hivatáshoz, híve-
ihez, szüleihez, barátaihoz és
több mint húsz éve magyar hívei-
hez és barátaihoz. Hivatásának
kezdete magyar kötõdésû.
Mindszenty József bíboros, her-
cegprímás fehér vértanúsága, a
katolikus hit és az egyház jogai
mellett való sziklaszilárd kiállása
volt az a „külsõ kegyelem”, amin
keresztül Isten meghívta õt az
apostoli, papi szolgálatra. Bizo-
nyára neki is nehéz volt kimonda-
ni az igent, de még nehezebb volt
az ötven éves hûség. Ám nem volt
egyedül. Aki hûséges Istenhez, az
megtapasztalja Isten hûségét,

mert mi nem tudjuk Istent nagy-
lelkûségben felülmúlni. Hálát
adunk az Úrnak, hogy megismer-
hettük Anthony atyában az Õ sze-
retetét, emberségét, nagylelkû-
ségét, és kívánjuk neki, hogy még
sok éven át dicsõítse meg életével
az Urat, hogy egykor majd beme-
hessen dicsõségébe.

Aranymisés  üdvözlet

Kedves felsõ-krisztinavárosi Hí-
vek! 

Köszöntelek titeket, akik közül
sokatokat megismertem húsvéti
látogatásaim alkalmával. Hálámat
és örömömet kell kifejeznem a
nagyszerû éneklésért és a mai mi-
sén szolgáló asszisztenciáért. Ele-
venen él bennem az emléke a lon-
doni Westminster székesegyház
kórusának, amikor Griffin bíbo-
ros, Mindszenty kardinális szemé-
lyes barátja tíz papot szentelt egy-
házmegyéje számára. Ötven évvel
késõbb Mindszenty bíboros egy-
házmegyéjében - miközben oly
nagy változásokon ment át az Egy-
ház liturgiája -, a ti kórusotok

AArraannyymmiissee  mmeennnnyybbeemmeenneetteellkkoorr

A húsvéti ünnepeket az utóbbi években templomunkban ünneplõ angol atya, Anthony Stark prelátus
Mindszenty József bíboros szenvedése hatására választotta a papi hivatást. Ötven éve szentelték pappá.
Aranymiséjét május 28-án, Krisztus mennybemenetelének ünnepén mutatta be templomunkban. Az ünne-
pelt Márton atyától nagyszerû Zsolnay-porcelán Krisztus-szobrot és szép kalocsai terítõt kapott. A
Felsõkrisztina szerkesztõsége úgy értesült, hogy a szobor az atya csomagjában szerencsésen megérkezett
Londonba, és a wimbledoni kis kápolnában már el is foglalta az õt megilletõ helyet, a terítõvel együtt. Az
alábbiakban idézünk Bolberitz Pál professzor szentbeszédbõl és a jubiláns szentmise végén elhangzott
gondolataiból. 
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most is hasonlóan szépen éne-
kelt, melyre életem végéig boldo-
gan fogok emlékezni. 

Az aranymise alkalom a vissza-
emlékezésre, a hálaadásra, a lel-
kiismeretvizsgálatra, de minde-
nek elõtt az örömre. Egyike vol-
tam az említett tíz fiatalembernek,
akiket 1956-ban Londonban szen-
teltek pappá.  Ma már csak né-
gyen vagyunk az élõk sorában, és
közülük is csak ketten vagyunk
„aktívak”. Hálás vagyok az egész-
ség kegyelméért, és hogy itt lehe-
tek ezen a csodálatos napon. Visz-
szatekintve a papi szolgálat ötven
évére, a tudatában vagyok a bû-
nös emberi természet elkerülhe-
tetlen korlátainak és tévedései-
nek, de Istennek hála megtapasz-
talta az elmúlt évek nagyszerû ál-
dásait és örömeit is. Tíz évig nagy
odaadással mûködtem London
három forgalmas plébániáján,
ezen idõszak utolsó két évében
egy kis, de nehéz egyházközség
plébánosaként. Fájdalmas döntés
volt felhagynom a plébániai mun-
kával, amit annyira szerettem, és
egy országos megbízatást elvállal-
nom. 

1966-ban a szegény plébániák
anyagi támogatásával és új egy-
házközségek alapításához szüksé-
ges anyagiak elõteremtésével fog-
lalkozó Fogolykiváltó Boldogasz-
szony Társulat mesterének nevez-
tek ki, amely az egyik legõsibb
angliai katolikus egyesület. Azt a
feladatot kaptam, hogy a II. Vati-
káni Zsinat szelemében újítsam
meg és irányítsam a Társulatot. A
Társulat élén eltöltött négy évti-
zed eredményes és emlékekben
gazdag idõszak volt. Ha visszauta-
sítottam volna a felkérését, nem
találkoztam volna 1973-ban
Mindszenty kardinálissal, akinek
angliai látogatása alkalmával el-
mondhattam, hogy neki tulajdo-
nítom papi hivatásomat.  1985-
ben magam is eljutottam Buda-
pestre. Öt évvel késõbb abban a
kiváltságban volt részem, hogy itt
lehettem a Kossuth téren 1989.
október 23-án, amikor kikiáltot-
ták az új köztársaságot. 

Szeretném hinni, hogy ma az
égbõl az a két szent bíboros mo-
solyogva néz le ránk. Mindszenty
József bíboros mondja barátjának,

Bernard Grifin bíborosnak: „Lel-
kére kötöttem angliai látogatá-
somkor, hogy menjen el Magyar-
országra, mert tudtam, hogy
megszereti azt az országot.” S
mennyire igaza volt! Papi életem
közel felének volt budapesti kap-
csolata, amelynek sok örömöt és
élményt köszönhetek. 

S végezetül még valami. Szer-
dahelyi Csongor kedvességének
köszönhetõen, aki mikor Antall
József miniszterelnök mellett dol-
gozott, meghívást kaptam, hogy
családja vendégeként 1991-ben
részt vegyek a pápa szentmiséjén
a Hõsök terén. Papi civilben, az
elsõ sorban kaptam helyet, az ál-
lam és a kormány képviselõi kö-
zött. Egyszer-kétszer rám szegezõ-
dött a pápa éles tekintete. Lát-
szott, hogy furdalja a kíváncsiság,
mit is keres egy pap a politikusok
között. János Pál nem kedvelte a
pap politikusokat. Készen voltam
a válasszal. Amikor fehér reveren-
dában megállt elõttem, mielõtt
megkérdezhette volna, hogy mit
keresek itt, megszólaltam: „Szent-
atya, nagyszerû, hogy Budapes-
ten is találkozhatok önnel! Leg-
utóbb a londoni Wembley stadi-
onban szoríthattam meg a ke-
zét.” János Pál arca széles mosoly-
ra húzódott: „Maga angol? Ho-
gyan került ide?”

Mondtam neki, hogy a minisz-
terelnök sajtófõnöke jó barátom.
„Oh - mondta a pápa -, nagyon
fontos, hogy az embernek legye-
nek jó barátai. Mondja, járt már
máskor is Magyarországon? És
beszéli a magyar nyelvet?” „Ha-
todszor járok itt, de a magyar
nyelvet nehéznek találom.” „Oh,
mondta, rettentõ nehéz”. A sze-
gény pápa nagyszerû magyar nyel-
vû beszéddel készült a szentmisé-
re, de néhány perc után feladta,
és inkább olaszul folytatta, amit
egy magyar prelátus tolmácsolt.
Ha a ti gyönyörû nyelvetek túl ne-
héz volt a kiváló nyelvtehetségû
János Pálnak, talán megbocsátjá-
tok nekem, hogy bár sokadszor
vagyok Budapesten, ma sem be-
szélem nyelveteket. A Mindenha-
tó Atya emlékezzen meg rólatok
és áldjon meg mindnyájatokat e
valóban nagyszerû napon.

Anthony  Stark

Július  17-één az esti 6 órás szent-
mise után a templombúcsúra ké-
szülve a Schola vezetésével ünne-
pi  zsolozsmát éneklünk Kereszte-
lõ Szent János tiszteletére. Min-
denkit szeretettel várunk.

*
Július elsõ napjaiban – a pontos
dátumot hirdetni fogjuk – lomta-
lanítás  lesz a kerület ezen a ré-
szén. Kérjük, hogy bár a nyaralá-
sok már megkezdõdnek, aki tud,
a meghirdetett idõpontban jöjjön
segíteni.

Béres  György

(Krónika - folytatás az 1. oldalról)

2001-ben választottuk meg új
képviselõtestületünket. Ez de-
mokratikus módon történt. Egy-
házközségünk tagjai, valamint a
plébános jelölt tagokat. Ez a
mandátum most lejár, és õsszel
új képviselõtestületet és elnö-
köt kell választanunk.

Megköszönöm a képviselõ-
testület munkáját és a tagok
egyenkénti feladatvállalását.
Sok mindent valósítottunk meg,
építkeztünk testileg és lelkileg
is.

Kérem a Kedves Híveket,
hogy a nyár folyamán gondol-
kodjanak, kiket jelölnének kép-
viselõnek egyházközségünk hí-
veibõl, férfiakat, nõket egy-
aránt.

A Szentlélek segítségével, fe-
lelõsséggel építsük egyházköz-
ségünket a jövõben is.

Márton  atya

VVáállaasszzttááss  eelléé……

LLaappuunnkk  aa  vviilláágghháállóónn

Ha nem is az örökkévalóság,
de a maradandóság felé ko-

moly lépést tett a
Felsõkrisztina. Plébániánk

honlapjáról, a 
www.felsokrisztina.net –rõl

Kovács Ádám
jóvoltából minden eddigi 

lapszámunk 
pdf formátumban letölthetõ. 
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Nehezen hittük el, amikor fel-
elevenítettük közös élményeinket,
de bizony majd négy év telt el az-
óta, hogy a Schola, plébániánk
„utazó nagykövete” a bajorországi
Dingolfingban járt. Azóta vártuk
ottani vendéglátóink viszontláto-
gatását, amire hosszas halasztga-
tás, majd levelezés és készülõdés
után végül is május 19-20-21-én
sor került. A szervezést nehezítet-
te, hogy 20-án, szombaton bérmá-
lás volt templomunkban, így az er-
re az estére tervezett hangverseny-
nek új helyszínt kellett keresni.
Szintén probléma volt a kórus el-
helyezése: az elõzetes megbeszélé-
seken nyilvánvalóvá vált, hogy a
Schola tagjainak lakáskörülményei
nem teszik lehetõvé, hogy a 25-30
tagot számláló kórus családoknál
tölthesse a hétvégét. Így esett a vá-
lasztásunk a – Belvárostól megle-
hetõsen messze fekvõ – Nagyté-
tényre, a verbita rend vendégházá-
ra. A hangverseny helyszínének
problémája pedig Osztie Zoltán
belvárosi plébános nagyvonalúsá-
gának köszönhetõen oldódott
meg, Pest legrégibb templomában,
a Belvárosi Fõplébániatemplom-
ban énekelhettek vendégeink az
este 6-os szentmisén, ott tarthatták
koncertjüket, sõt utána a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetségének
Egyetem téri székházában adhat-
tunk számukra fogadást.

Német vendégeink (bár lehet,
hogy a bajor jelzõnek jobban örül-
nének) nem hazudtolták meg a né-
met pontosságról bennünk élõ kli-
sét, az elõre megbeszélt idõpontot
szinte percre pontosan betartva,
péntek este fél 8-kor autóbuszuk-
kal megérkeztek a verbiták nagyté-
tényi vendégházához. A kipakolást,
a szobák beosztását vacsora követ-
te, majd utána (immár a pár ma-
gyar szervezõ nélkül) kellemes,
otthonról hozott bor (a sör pedig
talán jobban illett volna) társaságá-
ban eltöltött este. 

A szombati program délelõtt
budapesti autóbuszos városnézés-
sel kezdõdött, majd délután a Vár-
ban gyalogos városnézéssel folyta-
tódott. Szerencsére Szent Péter ke-
gyes volt hozzánk, így az elõzõ na-
pi kellemetlenül hûvös, esõs idõt

szép, városnézésre kifejezetten al-
kalmas napos, de nem túl meleg
idõ váltotta fel. Bajor vendégeink
érdeklõdõek voltak. Voltak, akik
már sokadszorra jártak Budapes-
ten, de többen most lépték át elõ-
ször a volt „Ostblock” határát.
Szombat délután a Mátyás-temp-
lomban futószalagon folynak az es-
küvõk, így nem tudtunk bejutni.
Ennek ellenére a kórus – a maga
módján – gratulált az egyik ifjú
párnak, akik a templom oldalában
fényképezkedtek. Megállva, spon-
tán három szólamba rendezõdve
elénekelték nekik a mi „Áldjon
meg téged…” kezdetû énekünk-
nek német megfelelõjét, amit az if-
jú férj és feleség nagy örömmel és
meghatódottsággal fogadott. E
spontán gesztus jól jellemzi azt a
közvetlen kedvességet és termé-
szetességet, ami vendégeinkre vé-
gig oly jellemzõ volt.

Ezért is esett rosszul, hogy a
Belvárosi-templomban alig jelent
meg valaki az este 6-os szentmi-
sén, és az azt követõ koncerten.
Kis túlzással állítható, hogy din-
golfingi vendégeink üres temp-
lomban énekeltek. (Legalábbis a
karzatról úgy tûnt.) Ennek ellené-
re nem uralkodott el a csalódott-
ság érzése, sõt az azt követõ foga-
dáson igazi jókedv, mulatós hangu-
lat kerekedett. Köszönhetõen a
„Schola asszonyainak”, akik roska-
dásig megrakták a hatalmas aszta-
lokat mindenféle jó falattal, oly bõ-
ségesen, hogy még a zongorára is
jutott bõven sütemény. Ízlett a jó-
féle bor is, így – az ilyenkor kötele-
zõ köszöntések, valamint hossz-
abb-rövidebb beszédek után – ha-
marosan dalra fakadt, aki csak tu-
dott, és felváltva – hol magyarul –
hol németül – de még néha lati-
nul, sõt olaszul is szólt a vidám
ének. Egyesek táncra is perdültek,
így bizonyítván, hogy ha mulatás-
ról van szó, akkor bajor és magyar
– bizonyára a sok évszázados törté-
nelmi hagyományokra való tekin-
tettel (vagy azok ellenére?) – igen
jól megérti egymást. A fogadás
után a kórus hazament Nagyté-
ténybe, de hogy miként folytató-
dott a vidám este, arról csak kósza
híreket hallottunk…

Vasárnap templomunkban, a fél
11-es misén hallhattuk a dingolfin-
gi Keresztelõ Szent János Plébánia
kórusát. A szentmise utáni rövid
koncertre sokan még a templom-
ban maradtak és hallhatták a mû-
sort. Köszönet azért, hogy a más-
kor (litánia, rózsafüzér és egyéb
eseményekkor) látható „pániksze-
rû menekülés a templomból”
most nem volt tapasztalható, és a
kissé üres szombat esti koncert
után teli templomban énekelhet-
tek vendégeink.  A koncert után
Márton atya, majd Seidl Fidél bá-
csi, mint egyházközségünk doyen-
je köszöntötte a vendégeket, akik
ezután szétszéledtek a családok-
hoz, akik ebédre hívták meg õket.
A gazdagon terített asztaltól nehéz
volt felkelni, mint ahogy nehéz
volt búcsút venni tõlük vasárnap
délután, amikor hosszas búcsúzko-
dás és többszörös kölcsönös ének-
lés után 3 óra körül hazaindultak.

Szép volt, jó volt ez a rövid két
nap. Ismét bizonyságot nyert,
hogy ahol csak ketten-hárman
összegyûlnek az Úr nevében, ott az
Úr is jelen van. Végig éreztük az is-
teni jelenlétet közöttünk, s annak
ellenére, hogy néha-néha adódtak
nyelvi nehézségek, a Szentlélek se-
gítségével egy egészen más, a
klasszikus vagy éppenséggel mo-
dern nyelvészet által nem ismert és
kutatott nyelven mindig megértet-
tük és megszerettük egymást. Av-
val a szilárd elhatározással vettünk
búcsút bajor testvérkórusunktól,
hogy a kapcsolat ezzel a látogatás-
sal nem szakad meg.

E cikk végén mindenképpen
meg kell emlékeznünk Susits Ta-
más, aki öt évvel ezelõtt
kezdeményezõje és szervezõje volt
e kapcsolatfelvételnek és a Schola
dingolfingi utazásának, s aki már
nincs közöttünk. Hisszük azon-
ban, ahogy Tünde fogalmazott a
szombat esti fogadáson, hogy lá-
tott minket az égbõl és nagyon
örült annak, hogy az általa plántált
fának beérett a gyümölcse. Mind-
annyian köszönettel és hálával tar-
tozunk neki. 

Vasdinnyey  Miklós  

BBaajjoorr  tteessttvvéérrkkóórruussuunnkk  llááttooggaattáássaa
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Mária Magdolna – akit az Egyház
mint evangéliumi személyt és az
üdvtörténet tanúját, szentként tisz-
tel és július 22-én ünnepel – az el-
múlt idõben kulcsfigurájává vált
Dan Brown most már filmen is
megjelenített teóriájának. Mint is-
meretes, az ún. Da Vinci-kód lénye-
ge egy apokrif evangélium alapján
Jézus és Mária Magdolna kapcsola-
tán alapul. A regény, illetve a film
narratívája szerint Leonardo da Vin-
ci a milánói Santa Maria delle
Grazie-templom Utolsó Vacsora-
freskójának János apostola valójá-
ban a „bûnbánó” Magdolna. A felté-
telezésekkel szemben a szent as-
szony valós kultuszáról az alábbia-
kat állapíthatjuk meg dióhéjban.

Mária – akinek második neve
születési helyére, a Genezáreti-tó
nyugati partján fekvõ Magdala, gö-
rög nevén Tarikheia településre
utal – három helyen szerepel a ka-
nonikus evangéliumokban. A leg-
hosszabb részt – a Mester után kér-
dezõsködõ asszony és az angyalok,
illetve Jézus találkozását – János
evangéliumában olvassuk (Jn 20,
11-18). Két rövid utalás található
még Márknál, aki megemlíti, hogy a
feltámadt Krisztus hét ördögöt
ûzött ki Magdolnából (Mk 16, 9), il-
letve Lukácsnál, ahol már Jézus és a
tanítványok körében találjuk (Lk 8,
1-2).

A „bûnbánó” (a megtérõ prosti-
tuált) attitûd a középkor folyamán
tapad a szent személyéhez: Nagy
Szent Gergely pápa (manapság az
Egyház által is elismerten tévesen)
azonosította a Jézus lábát könnyei-
vel öntözõ és hajával megtörlõ és
kenettel illetõ aszszonnyal (Lk 7,
36-37). Ennek megfelelõen Mag-
dolna ikonográfiájának két lényegi
eleme a hosszon, kibontott haj, il-
letve a kenõcsös tégely lett, gótikus
szárnyasoltárainkon is így ábrázol-
ták évszázadokon át.

Az „apokrif”, azaz nem kanoni-
kus hagyomány szerint a Mennybe-
menetelt, illetve a Szentlélek eljöve-
telét követõen a „három Mária”: a
Szûzanya, Magdolna, illetve a feltá-
masztott Lázár húga János apostol-
lal együtt (némely forrás szerint
Márta és Lázár társaságában) a mai
Provence területén térített. Magdol-

na a legendákban élete utolsó har-
minc évét a La Sainte Baume-bar-
langban vezekelve töltötte, halála
után teste pedig a közeli Szent
Maximinus-kápolnába „repült”.
Tiszteletének központja, továbbá a
hagyomány által leginkább hiteles-
nek tartott ereklye õrzõje Vézelay
monostora volt a középkorban.

Jézus és Mária Magdolna házas-
ságának az üdvtörténet, illetve a
megváltás tényének értelemszerû-
en ellentmondó feltételezése nem
Dan Brown találmánya, elõször a
Meroving-ház származtatta magát e
„nászból”. Az, hogy a passiót meg-
elevenítõ, legõsibb misztériumjáté-
kokban már fontos szerepet játszó
asszony Jánost helyettesítette volna
az Oltáriszentség megalapításánál,
a korabeli társadalszonmi viszo-
nyok miatt is teljes képtelenség. Le-
onardo da Vinci alkotása azt a jele-
netet ábrázolja, amikor Péter arra
kéri a „szeretett tanítványt”, kérdez-
ze meg Jézustól, melyikük lesz áru-
lója. A mûvész keze az ábrázolás so-
rán többszörösen is kötve volt. Egy-
felõl korábbi, nagyszabású elõdök
(Taddeo Gaddi, Domenico
Ghirlandaio, Andrea del Castagno
alkotásai) révén, másrészt Aquinói
Szent Tamás révén, akinek nyomán
a két, egymással beszélõ apostol kö-
zül Péter a vita activa, János a vita
contemplativa megszemélyesítõje
volt. Ha ez még mindig nem lenne
elég meggyõzõ ahhoz, hogy Mag-
dolnát semmiképpen nem ábrázol-
hatta a mûvész János helyén, még
mindig ott a tény, hogy a Niccolo
Malermi kamalduli szerzetes által
1472-ben kiadott Vita dei santi
(Szentek élete) a Leonardo-mû szü-
letése elõtt alig több mint húsz év-
vel „kodifikálta”, „véglegesítette” e
jelenet ábrázolásának szabályait.
Nem hanyagolható szempont az
sem, hogy a jelenleg restaurált álla-
potában is igen kopott, elmosódott
freskón a Leonardo utáni századok
metszetei és rajzai még élesebb
kontúrokat mutatnak, ezeken a
„nõiesnek” minõsített János arcvo-
násai is keményebbek némileg.

Bár a Mel Gibson rendezte Passi-
óban Magdolnát Monica Bellucci
alakította, érdemes leszögezni,
hogy Leonardo korának mûvészete

a szent asszonyt ritkán ábrázolta
szépnek. Ehhez elegendõ egy pil-
lantást vetni Donatello híres szob-
rára a firenzei Dómmúzeumban,
amely egy összeaszott, elgyötört te-
kintetû, idõsebb nõt ábrázol (lásd
képünkön). Az ábrázolások kulcsa –
akármilyen külsõvel is jelenítik meg
Magdolnát – egy Dan Brown által fi-
gyelmen kívül hagyott tény. E szen-
tet ugyanis nem azért ábrázolták
olyan gyakran, hogy az evangéliumi
történetbe némi „szelíd romanti-
kát” hozzon, hanem tágabb érte-
lemben a bûnbocsánat, a megtérés
ereje és szükségessége illusztrálásá-
ra.

A fentebbiek tükrében a Da Vin-
ci-kód „tézise” egy naiv, minden bi-
zonyítékot nélkülözõ feltevés. Sok-
kal veszélyesebbek nála azok a kül-
földön sajnálatos módon nagy nép-
szerûségre szert tett „bestsellerek”,
amelyek Magdolnát az Egyház által
„bûnbánóvá tett”, valójában po-
gány eredetû, alkimista istennõnek
állítják be. Ez ugyanis már végképp
nem regény-vagy filmmûvészet, ha-
nem a tudományos tények és nem
utolsósorban a keresztény tanítás
deklarált manipulációja.

Jakab  Péter

MMáárriiaa  MMaaggddoollnnaa  iikkoonnooggrrááffiiáájjaa  ––  KKóódd  nnééllkküüll
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Február 16-án egy papi tanul-
mányi napon az elõadás után
kaptam egy programot, amely-
nek a címe: Nagyböjti Zarándok-
lat a Szentföldre. Ahogyan végig-
olvastam, nagyon megtetszett a
lehetõség, hogy eljuthassak a ke-
reszténység gyökereihez.

Nagy izgalommal készültem
és vártam március 29-ét, hogy
útnak indulhassunk. A pécsi
püspök atya vezetésével és 24
paptestvérrel jártuk végig Jézus
földi életének legfontosabb szín-
helyeit. Izrael fõvárosába, Tel
Avivba érkeztünk meg a repülõ-
vel, itt várt külön busszal a ma-
gyar idegenvezetõnk, aki törté-
nelmi ismereteivel és barátságá-
val hozzájárult, hogy ez a zarán-
doklat egy életre szóló emlék
maradjon. A mai fõváros régi ne-
ve, Joppé, amelyrõl az Aposto-
lok cselekedeteiben olvassuk,
hogy Péter apostol feltámasztot-
ta Tabitát. Miután itt a Szent Pé-
ter templom kápolnájában meg-
tartottuk a szentmisét, szép nap-
sütéses délután elindultunk az
elsõ két éjszakai szálláshelyünk-
re, a Genezáreti-tó partján levõ
Tiberiás városába. Innen látogat-
tuk meg a tó partján található
helységeket, ahol Jézus nyilvá-
nos mûködésének nagy részét
töltötte. 

Másnap, csütörtökön, a Nyolc
Boldogság hegyén a nyolcszög-
letû templomban szentmisét
mutattunk be, aztán gondolat-
ban visszautaztunk a múltba, és
szemünk elé idéztük, ahogyan
Jézus kiszáll a bárkából és el-
mondja, kik az igazi boldogok
vagyis az új szövetség törvényét,
a Nyolc Boldogságot. Innen a
hegyrõl lejövet a közelben talál-
ható, Tabgha, helység, ahol egy
templom õrzi Jézus az öt kenyér
és a két hal megszaporításának
csodáját. Utunkat folytatva
ugyancsak a tó partján maradva,
Kafarnaumba mentünk, Jézus
városába. Itt tanított szombaton
a zsinagógában, és innen kijövet
ment be Péter házába, ahol be-
teg anyósát meggyógyította. 

Pénteken Jeruzsálem felé in-
dulva elõször Názáretben, az An-
gyali Üdvözlet Bazilikáját keres-
tük fel, ahol a megváltás elkez-
dõdött, vagyis Gábriel fõ angyal
bejelentette, Máriának, hogy a jó
Isten Õt választotta a Megváltó
édesanyjának. Tovább haladva
Kánába mentünk, ahol Jézus az
elsõ csodáját tette, innen a Tá-
bor-hegyre mentünk fel, amely a
környezõ vidéken valóban ma-
gas hegyként emelkedik ki. Jé-
zus színében itt változott el, mu-
tatta meg dicsõségét, ezt a fon-
tos eseményt a templom szenté-
lyében lévõ mozaikok idézik fel.

Azt gondolom, minden szent-
földi zarándok fõ célja, Jeruzsá-
lem, és ezzel mi is így voltunk,
nagyon vártuk, hogy meglássuk
a Szentvárost. A 122-es zarándok
zsoltárt imádkozva érkeztünk be
Jeruzsálembe. Másnap, szomba-
ton, Betlehembe mentünk, ahol
a pásztorok barlangjába miséz-
hettünk és utána megnéztük a
közelben lévõ Születés Bazilikát. 

Vasárnap reggel Jeruzsálem
óvárosába látogattunk, Betánia
felõl tekintettünk rá a Templom
hegyre, aztán elindultunk lefelé
azon az úton, amelyen Jézus vi-
rágvasárnap bevonult a Szentvá-
rosba. Megható érzés volt erre
gondolni, ezen az úton, Jézus
bevonulását egy kápolna örökíti
meg, ahol megsiratta Jeruzsále-
met, egy kicsit lejjebb menve
baloldalt van a Getsemane kert,
Jézus vérrel verejtékezésének és
elfogatásának helye. Szavakban
kifejezhetetlen az az érzés, amit
e kert szelleme sugall. A Kidron-
patakon átkelve mentünk be a
várba, Jézus elítélésének és a ke-
resztet a vállára vevésének szín-
helyére, amely a Sion nõvérek
zárdája alagsorában van. Mi is
itt, az eredeti helyen, a Via
Dolorosán végig menve elimád-
koztuk a keresztutat. Itt a zarán-
dok egy különleges lelki állapo-
ton megy át, ahogyan keske-
nyebb, szélesebb sikátorokon az
arab árusok között a nagy zajban

próbál imádkozni. Az idegenve-
zetõnk azt mondta, ezen ne le-
põdjünk meg, mert Jézus idejé-
ben is így lehetett. És végül elér-
keztünk zarándoklatunk csúcs-
pontjához, a Szentsír bazilikába,
ahol az utolsó négy stáció van.
Egy félóra sorban állás után jut-
hattunk el a feltámadás színhe-
lyére az üres sírhoz, amelyet itt,
a bazilikán belül egy kis kápolna
õriz. 

Másnap, hétfõn, visszatér-
tünk a Getsemane kertbe,
ugyanis itt az 1920-as években
felépítették a nemzetek templo-
mát, melynek a fõ oltárát a ma-
gyarok készítették, a jobb alsó
sarkában a magyar címer jelzi.
Itt miséztünk, aztán a sivatagon
keresztül mentünk délre,
Qumránba, az ásatások helyére,
Masszada várába és ha már itt va-
gyunk a világ egyetlen sós tavá-
nál, kipróbáltuk, milyen a sós
vízben  fürödni. 

Kedden reggel, az utolsó elõt-
ti napon, búcsút vettünk Jeru-
zsálemtõl, és kimentünk a Föld-
közi-tenger partjára, ahol törté-
nelmi városokat látogattunk
meg, mint Akko, a keresztes lo-
vagok fõ állomása, aztán
Caesareán keresztül Haifában ta-
lálható, Kármel hegyére men-
tünk, ahol Illés próféta élt. Itt
tartottuk a szentföldi utolsó
szentmisénket. Kedden este
megérkeztünk az utolsó szállás-
helyünkre, Netanyába. Szerdán
hajnalban indultunk a közeli fõ-
városba, Tel Avivba, hogy a na-
gyon tüzetes átvizsgálás után ha-
za repüljünk. Errõl a zarándok-
latról ami igazi lelki élményként
bennem van, hogy másképpen
olvasom a Szentírást, lelkileg kö-
zelebb érzem magam ezekhez a
szent helyekhez. Hálát adok a jó
Istennek, hogy eljutottam a
Szentföldre és mindazoknak,
akik segítettek ebben. Minden-
kit, de különösen a papokat és a
hitoktatókat arra biztatom, vala-
hogy legalább egyszer zarándo-
koljanak el a Szentföldre.

László  atya

AA  SSzzeennttffööllddöönn  jjáárrttaamm……



72006. TE DEUM

A Jóisten kegyelmébõl kis kö-
zösségünk ez évben is megtartot-
ta éneklõ kedvét, egymás iránti
szeretetét, összetartását.

A 2005/2006-os tanév esemé-
nyei címszavakban, a számok tük-
rében:

A kiskórus  2005. szeptember
4-tõl (Veni Sancte) 2006.
június11-ig (Te Deum) egy kivéte-
lével minden vasárnap énekelt a 9
órás szentmisén. (Összesen 40 al-
kalommal)

A  nagykórus 26 alkalommal
szolgált templomunkban (szent-
misék, vesperások, roráté-misék),
6 alkalommal más templomban
(ökumenikus hét, vendégség a
Budahegyvidéki Református
Templomban, stb.)

Énekeltünk még két diploma-
hangversenyen (május 23. Vörös
Boglárka, június 13. karmester-
vizsga), a Cantate kórussal hang-
versenyt adtunk a Missziós Héten,
hagyományteremtõ szándékkal
Karácsonyi Nagyéneklést szervez-
tünk, farsangoltunk, nagyböjtben
lelkigyakorlaton vettünk részt,
„szomszédoltunk” a gráci dóm-
ban, német vendégkórust fogad-
tunk.

A férfikar egész évben létszám-
hiánnyal küzdött (két oszlopos te-
norunk ideiglenesen külföldön
folytatta - folytatja tanulmányait,

egy basszus sûrûsödõ tanulmá-
nyai miatt megvált a kórustól).

Ismételt felhívásunkra két új
tag jelentkezett, ám – fõként a sok
szolgálat miatt – a biztonságos
megszólalás érdekében még szí-
vesen látnánk új, az éneklés örö-
mére vágyó testvéreket közössé-
günkbe (természetesen a nõi szó-
lamokba is). Kottaolvasási készség
jó, ha van, de nem feltétele a kó-
rustagságnak! Elsõ a szándék:
akar-e valaki egy imádkozó-ének-
lõ, többnyire jókedvû közösség
tagja lenni, a liturgia szolgálatát
felelõsséggel ellátni? Ha igen, sze-
retettel várjuk õsszel, már az elsõ
próbán, szeptember 1-jén, 19:00-
21:00-ig.

Nyári programjaink: Július 2-8-
ig Schola-tábor Kõszegen

Augusztus 17-21. zarándoklat
Kárpátaljára

A tanévet lezárva, az elsõ kö-
szönet a Gondviselõé, aki megen-
gedte, hogy ez évben is sok-sok
alkalommal szolgáljunk az oltár
mellett, és megtartott bennünket
az egymás iránti szeretetben.

Szinte lehetetlen felsorolni azt
a sokfelõl érkezõ segítséget, amit
kaptunk, néhányat azonban – a
teljesség igénye nélkül – szeret-
nék megemlíteni:

Köszönet a szülõknek, nagy-
szülõknek, akik – hogy a kiskórus

reggel 8-ra, próbára jöhessen – a
vasárnap hajnali ébresztést egész
évben hûségesen vállalták.

Köszönet a gyerekeknek, akik
a vasárnap reggeli szundikálás he-
lyett a szolgálatot választották.

Köszönet az „asszonykórus-
nak”, mert számtalan összejövete-
lünkön fejedelmi vendéglátásban
részesített mindannyiunkat.

Köszönet két szakmai segítsé-
gemnek, Vörös Boglárkának és
Opánszky Dávidnak, akikkel meg-
oszthattam a próbák terhét.

Köszönet a kórustanács tagjai-
nak, akik bonyolult életünkben
segítettek megfelelõ döntéseket
hozni.

Köszönet kis - és nagykamasza-
inknak, akik a felnõttek állóképes-
ségéhez mért énekpróbákat – né-
mi sugdolózással, kuncogással,
rajzolással ugyan, de – nem adták
fel (kiváló lehetõséget adtak a kó-
rusvezetõnek a türelem erényé-
nek gyakorlására…).

Köszönet családos kórustagja-
inknak, akik – félretéve a háztar-
tás, a gyereknevelés, a munkahely
ezerféle gondját – a liturgia szol-
gálatáért sok-sok áldozatot hoz-
tak, és ezzel felbecsülhetetlen ér-
tékû példát adtak családjuknak,
gyermekeiknek, környezetüknek.

Tõkés  Tünde

VViisssszzaatteekkiinnttééss  ––  ÉÉvvéérrttéékkeellõõ  22000066..

Május 28-án, a diákmisén került sor az egész tanéven
át tartó hittanos rejtvény eredményhirdetésére.
Köszönjük a szülõk segítségét mind a lelkesítésben,
mind pedig a megfejtésekben. A jövõ tanévben is
családi rejtvényként szeretnénk folytatni a versenyt,
szeptembertõl szeretettel várjuk a régi és az új
versenyzõket!

Középiskola, felsõ tagozat

1. Tóthpál Sarolta
2. Czibulka Noémi
3. Seidl Krisztián

Középsõ kategória (4 – 5. osztályosok)
1. Bojti Móric
2. Alföldy Balázs
3. Vásony Anna

Kicsik (2-3. osztályosok)

1. Tóthpál Balázs
2. Léstyán Réka
3. Alföldy Zsófia
4. Thuránszky Nóra

Kováts Levente
5. Laber Fruzsina

Seidl Máté
6. Téglásy Tekla

Téglásy Zsigmond
Thuránszky Alíz

Jutalmat kapnak: Perczel Bori, Gröndahl Gabi,
Zsikla Nikolett, Horog Attila

AA  hhiittttaannooss  rreejjttvvéénnyy  vvééggeerreeddmméénnyyee
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Megtelt  a  templom  május  16-
án  a  Felsõkrisztina  Baráti  Kör
öszszejövetelén,  amelyen  Veres
András  püspök  úr  tartott  elõ-
adást.  A  rendkívüli  érdeklõdés-
nek  két  oka  volt.  Egyrészt,  mert  a
püspök  úr  régi,  szeretett  és  tisz-
telt  lelkipásztorunk,  aki  az  év
nagy  részében  együtt  ünnepli  hí-
veinkkel  a  vasárnapot,  és  aki  bát-
ran,  nem  törõdve  a  személyét
érõ  –  méltatlan  –  támadásokkal
képviseli  az  Egyház  álláspontját
erkölcsi,  közéleti  kérdésekben,
másrészt  azért,  mert  a  téma,
amelyrõl  beszélt,  idõszerûbb
mint  valaha.

Elõadását egy idézettel kezd-
te, amely Krisztus utáni III. szá-
zadban íródott: „A kereszténye-
ket sem területi, sem nyelvi
szempontból, még faji szempont-
ból sem lehet megkülönböztetni
a többi embertõl… Étkezés, öl-
tözködés és szokások tekinteté-
ben alkalmazkodnak környeze-
tükhöz. Az élet egyéb területein
mutatkozik a közösségi életük
különösnek és elismerten megle-
põnek. Saját hazájukban lak-
nak, de mégis jövevényekként.
Mindenben részt vesznek, és
mindent elviselnek, mint ide-
genek… Mint mindenki más, há-
zasodnak, gyermeket nemzenek,
de a magzatot nem hajtják el.
Közös az asztal, melyhez letele-
pednek, de nem közös az ágy…
Engedelmeskednek a meghatá-
rozott törvényeknek, de életük-
kel felülmúlják a törvényeket.
Mindenkit szeretnek, de min-
denki üldözi õket. Félreismerik
õket, ezért halálra adják õket,
de életre támadnak. Szegények,
de sokakat gazdagítanak…
Gyalázzák õket, és a gyalázat-
ban megdicsõülnek…”   

A keresztény ember állandó
feszültségben él – folytatta a püs-
pök –, mely abból adódik, amit
Jézus a búcsúbeszédében mon-
dott „Atyám hálát adok Neked
értük, mert bár ebbõl a világban
élnek, de nem ebbõl a világból
valók.” Igen, a mi hazánk a
mennyben van, de ebben a világ-
ban kell élnünk és helytállnunk.
Jézus azt mondta: „Legyetek a

föld sója, legyetek a világ vilá-
gossága.” De ezzel egy percig
sem ígérte azt, hogy mi leszünk
többségben. Ellenkezõleg. Mivel
azt mondta, hogy legyetek ko-
vász, ebbõl szükségszerûen kö-
vetkezik, hogy az elkötelezett ke-
resztények mindig kisebbségben
lesznek. 

Nem mindegy, hogy számunk-
ra a keresztény szó jelzõ vagy ál-
lítmány. Nem mindegy, hogy ke-
resztény orvos, keresztény vállal-
kozó, családanya, családapa va-
gyok-e vagy vállalkozóként ke-
resztény, orvosként keresztény,
családapaként, családanyaként
keresztény. Nyilvánvalóan az ál-
lítmány az erõsebb. Valamikép-
pen el kellene jutni mindnyá-
junknak arra, hogy az a munka,
az a szolgálat, az a hivatás, ame-
lyet betöltök, az következménye
legyen annak, hogy keresztény
vagyok. 

Ez lényegi kérdés akkor, ami-
kor a keresztény ember nem ke-
resztény világban való jelenlété-
rõl gondolkodunk. Nem mind-
egy az sem, hogy a keresztény
ember az Egyházat minek tekinti.
Olyan közösségnek, ahol bizo-
nyos liturgikus cselekményekben
részt vesz vagy pedig olyan földi
közösségnek, amelynek léte
misztérium, tehát túlmutat a föl-
di világon. A keresztény élet csak
közösségben képzelhetõ el. A
Szentlélek nemcsak az imádság
csöndjében munkálkodik, ha-
nem a munkában, a pihenésben,
a szórakozásban, a kötelességtel-
jesítésben. Feladatunk, hogy a ki-
nyilatkoztatás fényében tudjuk
értelmezni a velünk és körülöt-
tünk történõ eseményeket.

A püspök úr korunk kihívásait
elemezve, sajnálattal állapította
meg, hogy a mai magyar értelmi-
ség elárulta a nemzetet, de az
Egyházat is. Tapasztaljuk – mond-
ta –, hogy naponta támadják az
Egyházat, és nincsenek keresz-
tény emberek, akik ezekre vála-
szolnának. Felháborító, hogy
mennyire bátortalanok vagyunk s
nem állunk ki egyházunk mellett.
A vallás nem magánügy, mint
ahogy azt XVI. Benedek pápa is

hangsúlyozta. Az egyháznak lét-
jogosultsága van minden társada-
lomban. Az Egyház nem kötelezi
el magát egyetlen világnézet,
egyetlen párt mellett sem, mert
saját, minden politikai irányzat-
tól független tanítása van. Az
egyes pártok azonban eldönthe-
tik, hogy tanításából többet vagy
kevesebbet tesznek pártprogram-
jaikba. A hívõ embernek tudnia
kell választani, hogy melyik párt
vagy pártok azok, amelyek többet
fogadnak el az egyház szociális és
az evangéliumi tanításból. Isten
ellen, embertársai ellen és saját
üdvössége ellen vét az a keresz-
tény, aki kivonja magát a társadal-
mi kötelezettségek alól. Köteles-
ségünk a választásokon való rész-
vétel. Szomorú, hogy vannak
olyan hívõ emberek, akik olyan
politikai erõket támogattak, ame-
lyek sokszor, sokféleképpen vé-
tettek alapvetõ erkölcsi normák
ellen, s amelyek az egyház intéz-
ményei ellen léptek fel számtalan
esetben. Bármennyire is fáj egye-
seknek, de ki kell jelentenünk,
hogy nekünk el kell számolnunk
az Úristen elõtt minden cseleke-
detünkkel. 

Elõadása végén a püspök úr
arról beszélt, hogy a kereszté-
nyek eltûrték, hogy az EU alkot-
mányából kimaradjon a keresz-
tény gyökerekre való utalás.
Olyan Európát és Magyarorszá-
got szeretnénk, amely biztosítja
minden hívõ és nem hívõ számá-
ra, hogy szabadon élhet, szaba-
don vallhatja hitét, és szabadon
tömörülhet közösségbe, és ha
kell, szervezett módon is kiállhat
értékrendje mellett. Minden tár-
sadalom sorsa az alkotó kisebb-
ségtõl függ. Tehát függ attól,
hogy mennyire vagyunk alkotó
kisebbség. A keresztény ember-
nek minden élethelyzetben ke-
resztényként kell helytállnia.
Egymást erõsítve kell összefog-
nunk érdekeink és értékeink vé-
delmében, és ezáltal lehetünk
ennek a társadalomnak alkotó té-
nyezõi, akik egyaránt akarják a
hívõ és a nem hívõ emberek ja-
vát.

Béres  György

KKeerreesszzttéénnyy  eemmbbeerr  eeggyy  nneemm  kkeerreesszzttéénnyy  ttáárrssaaddaalloommbbaann
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Május 13-14-én a Schola Grazba
utazott, hogy énekével az osztrákok
között is dicsérje az Urat és szolgála-
tával erõsítse az ottani magyarokat.

A Gondviselés útjai gyakran rej-
télyesek. Amikor egyik scholatár-
sunk, Szádeczky-Kardoss Géza szep-
temberben ösztöndíjasként kikerült
a grazi zeneakadémiára, nem sejtet-
tük, hogy alig telik el néhány hónap,
és felvetõdik benne a Schola odalá-
togatásának terve. Õt dicséri az is,
hogy a terv a dóm karnagyával kiala-
kított jó kapcsolat révén a Schola
meghívásába torkollott.

Volt ugyan némi bizonytalanság
az út körül (többszöri idõpont vál-
toztatás, létszám problémák, anyagi
terhek), de végül gyõzött a Gondvi-
selésbe vetett bizalom és a missziós
lelkület! Huszonnégy elszánt
Scholatag öt autóval nekivágott az
útnak Szent Kristóf és az Õrangyal-
ok kísérõ tekintetétõl övezve. Mind-
nyájan megérkeztünk a kitûzött idõ-
re, és hálát adtunk a Gondviselõ Is-
tennek, hogy megóvott minket az
utolsó szakaszon közvetlenül elõt-
tünk bekövetkezett baleset követ-
kezményeitõl.

Délben kaptunk próbalehetõsé-
get a Dómban - óh, az az akusztika!
-, majd 56-os idegenvezetõnk, a fia-
talkorában Szentgotthárdon orgo-
naszolgálatot teljesítõ Misi bácsi tör-
téneti áttekintését hallgattuk meg a
városról. Õ kalauzolt el minket a ne-
vezetesebb helyekre: a fõtérre, ahol
éppen anyák napját ünnepelték, a
különbözõ korok stílusát viselõ
mellékutcákba, számos passage-ba,
meg-megállva egy-egy jellegzetes
épület elõtt (Dóm, Mauzóleum,
Festett ház, Udvari pékség), vagy
épületek belsõ udvarára.

Visszatérve a Dómba osztrák elõ-
esti szentmisén énekeltünk Tõkés
Tünde, Vörös Bogi és Opánszky Dá-
vid vezényletével, s Jézus igéjét hall-
gatva - “Én vagyok a szõlõtõ, ti pedig
a szõlõvesszõk. Aki bennem marad,
és én õbenne, az bõ termést hoz” -
megtapasztalhattunk valamit a
Mennyei Atya minden népnek szó-
ló, egyetemes meghívásából. Újból
magunkba szívtuk a csodálatos
akusztika felemelõ élményét. Így
még énekelni is másképp lehet! Ju-
tott is az ihletettségbõl a Dóm mel-

letti lépcsõkön való fotózás utánra, s
szabadtéri „Isten boldog fénye” éne-
künk odacsalta a szemközti épület
nyitott ablakaiba vendéglátóinkat.
Az agapén vallotta meg a dóm kar-
nagya, hogy mély benyomást tett rá
az, amikor miseszolgálat elõtt és
után a kórus imádkozott. Olyannyi-
ra összebarátkoztunk, hogy az ava-
tottak számára megnyílt a zenészek
szentélye, a Dóm kottatára, ahon-
nan ajándékba kaptunk is néhány
kottát.

Az este további szépséget tarto-
gatott számunkra, mert Misi bácsi

elkalauzolt a Schlossbergre, a város-
ban emelkedõ meredek hegyre,
ahol a vár áll. A gyönyörû panoráma
fölött még hosszasabban is elidõz-
tünk volna. A hegyben kiépített bar-
langlépcsõn ereszkedtünk vissza a
házak közé, majd tértünk szálláshe-
lyünkre.

Vasárnap a helyi magyar közös-
ség miséjén énekeltünk a Welsche-
templomban, majd rövid koncertet
adtunk, melyet a moldvai csángó
magyaroktól tanult Aranymiatyánk
vezetett be Bene Rózi csodálatos
elõadásában. Így váltunk kelet s
nyugat magyarjai között közvetítõk-
ké, a kincseket, amit az elõzõ évek-
ben kaptunk, továbbadtuk. Bárha
nekünk is szólna majd egykor a di-
csérõ szó: „Jól van, te hûséges, de-
rék szolga! Mivel a kicsiben hû vol-
tál, sokat bízok rád, menj be Urad
örömébe!” Magyar vendéglátóink
agapéja, majd az erõsítõ ebéd után
két gyönyörû helyszínre látogattunk
még el, immár elhagyva Graz-ot.

Judendorf-Straßengel 1300-as
évekbõl való gótikus zarándok-
templomát, a stájer Stephansdom-
ot II József halálra ítélte, de a hívek

kitartó ellenállása megmentette a le-
rombolástól. A templomban találha-
tó egy 1255-bõl származó gyökér,
amely a maga természetes növeke-
désével kirajzolta a szenvedõ Krisz-
tus alakját. Az oldalkápolnában, a
Szent Anna, Szûz Mária és Jézus ol-
tárkép elõtt énekeltünk a Szenthá-
romság tiszteletére, s köszönetül a
szívbõl jövõ kalauzolásért áldást kér-
tünk, énekeltünk Misi bácsira. Kijö-
vet könnyes szemmel vallotta meg,
hogy édesanyja neve Anna - a gyöke-
rek megelevenedtek! S mi is elgon-
dolkozhattunk a magunk történel-

mi gyökerein, szemünk elõtt pedig
ismét megjelent a legmélyebb gyö-
kér, a bennünk élni akaró Krisztus
alakja - úgy, ahogy azt a 750 éves
gyökér kirajzolta nekünk.

Rein, utolsó állomásunkként,
Graztól északra, egy hegybe benyú-
ló völgyben a világ legrégebbi cisz-
ter apátságát mondhatja magáénak:
1129 óta élnek itt szerzetesek, akik
imádságukkal és munkájukkal szol-
gálnak az Úr szõlõjében. Éppen
csak bepillantást kaphattunk bazili-
kába, valamint a munkájukkal elõál-
lított termékek polcaiba, de valami-
lyen belsõ kisugárzást lehetetlen
volt nem észrevenni a falak között.

Elbúcsúztunk Misi bácsitól és az
esõssé váló idõben hazaindultunk.
A koncert-meghívásból zarándoklat
lett, sok felfedezéssel, örömmel, ta-
lálkozással, a Gondviselõ Istenre va-
ló hagyatkozással. S ha hûségünk,
szeretetünk erõsödött, ne csodál-
kozzunk, hanem adjunk hálát és tu-
datosítsuk magunkban: „aki odaad-
ja értem életét, megtalálja azt”.

A Gondviselés útjai gyakran rej-
télyesek. Deo gratias!

Bartal  Péter

SScchhoollaa  iitttt-ootttt::  ggrraazzii  vviilllláámmllááttooggaattááss
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Halottak:
1. Németh Ferencné sz. Tyahun Irén (97)
2. Pecze László (90)
3. Rideg Gyõzõné sz. Molnár Anna (91)
4. Sándor Jánosné sz. Juhász Margit (78)
5. Dr. Pogány Nándorné sz. Lehmann Alice (93)
6. Boros István (63)
7. Dr. Szörényi Lóránt (84)
8. Baranyai Istvánné sz. Major Jolán (83)
9. Illés Sándorné sz. Komáromi Gizella (82)
10. Osoha Erzsébet (58)
11. Blazsovszky László (60)
12. Kovácsy Antalné sz. Girardi Emilia (90)
13. Vitéz Aladárné sz. Halász Ágnes (80)
14. Dr. Móra Imre (89)
15. Farkas Zsolt (77)
16. Dr. Huba Lászlóné sz. Göndös Vilma (91)
17. Szabó Edit Terézia (74)
18. Dr. Ferencz Géza (59)
19. Eczeti János (80)
20. Vörös Ádámné sz. Dobó Márta (101)
21. Romhányi Tivadarné sz. Vértes Mária Magdolna (90)
22. Mikics Lászlóné sz. Bacsák Mária (60)
23. Buja Józsefné sz. Molnár Elvíra (81)
24. Kenderes Ottó (83)
25. Dr. Egyed Lászlóné sz. Sidó Ilona (86)

Kereszteltek:
1. Kovács Gergõ
2. Vígh Botond László
3. Tóth Vilmos

Az év elsõ három hónapjában templomunkban
esküvõ nem volt.

22000066  eellssõõ  nneeggyyeeddéévvéénneekk  aannyyaakköönnyyvvee

Örömmel adhatok hírt arról, hogy a
Budahegyvidéki Református Egyházközség – szom-
széd testvérgyülekezetünk – Máté János Énekkara
Istentõl áthatott, lélekemelõ hangversenyt adott
templomunkban március 25-én, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepén. Az énekkar tulajdonképpen a
Schola februári budahegyvidéki szolgálatát viszonoz-
ta.

A református egyházközség Máté János énekkara
1993-ban alakult újjá és 1997 eleje óta az egyházköz-
ség orgonistája, Hidvégi Csongor vezeti. 2001 júniu-
sában az énekkar felvette Máté János (1934-98) pro-
fesszor, orgonista-karnagy, az egységes református
énekeskönyv megalkotójának nevét, aki egyrészt a
Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség orgo-
nistájaként szolgált és a budapesti Református Teoló-
giai Akadémián és a Délvidéken is tanított.

A Máté János Énekkar a helyi templomi szolgála-
tokon túl már számos gyülekezeti meghívást kapott,
többek között részt vett 2000-ben a plébániatemp-
lom 60 éves jubileumán rendezett énekkari találko-
zón is. Rendszeres fellépõje a Budapest-Déli Refor-
mátus Egyházmegye éves kórustalálkozóinak, de
testvérfelekezetektõl is kapott már több meghívást.
Mûsorukon klasszikus és mai protestáns, de adott
esetben katolikus szerzõk mûvei is szerepelnek.

Az énekkart testvéri szavakkal köszöntötte
Györgydeák Márton plébános úr, valamint Tõkés
Tünde, a Schola vezetõje, aki egyben a mûsorközlés
feladatait is ellátta.

Az énekkar mûsora a böjti idõszakot tükrözte.
Nem tudok minden tapssal jutalmazott mûre kitérni,
de had emeljek ki párat, amik talán eddig nem han-
goztak el katolikus testvérek elõtt. Pl. C. Carissimi:
Bûnbánó szívemet, valamint Beharka Pál: Amint va-
gyok c. mûvei. A közelgõ nagyhétre utalt már Ádám
Jenõ: Jézus világ megváltója c. mûve, amelyet a test-
vérgyülekezet is jól ismer.

A hangverseny egyik legszebb száma Hidvégi
Csongor karnagy szólóéneke volt, amikor Stradella:
Irgalmazz Istenem c. szerzeményét adta elõ mély át-
éléssel.

Az énekkari hangversenyen felhangzott Gárdonyi
Zoltán: Az én idõm, mint a szép nyár c. mûve. Ennek
azért is örülök, mert egyrészt már a testvérfelekeze-
tek is kezdik Gárdonyi Zoltán mûvészetét felfedezni,
másrészt ebben az évben van Gárdonyi Zoltán szüle-
tésének 100., és halálának 20. évfordulója. Végül Má-
té János: Áldjad én lelkem az Urat c. himnusz szerû
mûve hangzott el.

Köszönöm az énekkar minden tagjának szolgála-
tát, és had emeljem ki a közremûködõk közül Oros
Ilonát, aki orgonán, valamint Gyõre Emesét, aki he-
gedûn kísérte az énekeket. A hangverseny után sze-
retetvendégség volt.

Kolosváry  Bálint

„„IIrrggaallmmaazzzz  IIsstteenneemm””
A Budahegyvidéki Református Egyházközség

Máté János Énekkara böjti hangversenye

Péter  atya  avatta  fel  új  ministránsainkat
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Május 14-én volt templomunkban az elsõáldo-
zás, amikor 31 gyermek és egy felnõtt vehette elõ-
ször magához az Oltáriszentséget. A szokásos be-
számoló helyett most az egyik kisfiú soraival és né-
hány fényképpel emlékezünk erre a szép ünnepre.

Elsõáldozásom

Szeptember óta László atya segítségével készül-
tünk az elsõáldozásra.

A felkészülés része volt a máriabesnyõi kirándu-
lás, ahol nagyon jól éreztük magunkat.

Nekem nagyon sokat jelentett az elsõáldozás. Már
én is gyónhatok és áldozhatok, így még közelebb ke-
rülhetek a Jóistenhez. 

Amikor elõször áldoztam, valami különös érzés
fogott el, mintha maga a Jóisten súgta volna a fülem-
be, hogy már te is igazi keresztény lettél. Az elsõál-
dozáson megérintett a Jóisten szeretete. 

Nagyon fogok igyekezni, hogy Jézus tanításai sze-
rint éljek.  

Török  Kristóf  3.  o.

Az elsõáldozók névsora:

Alföldy Zsófia, Bánkövi Bence, Bereczky Péter,
Darvas Patricia, Éry  Márton, Farkas Kornél,
Farkas Márton, Gisz András, Gröndahl Gabriella,
Gyulai Dániel, Hirsch Tamás, Horog Attila,
Komlósi Adrienn, Kondorosy Csenge, Laber
Fruzsina, Lestyán Réka, Mateidesz Nóra, Mihály
Klaudia, Pápai Krisztina, Ritter Olivér, Seidl Máté,
Téglásy Tekla, Thuránszky Nóra, Tóth Katalin,
Török Kristóf, Várallyai Benedek, Varga Edvárd,
Várszegi Bence, Végh Attila, Vonnák Réka, Vu Fanny,
Zsikla Nikolett

EEllssõõáállddoozzóókk

Bakonyi Regina
Börcsök Zsófia
Corradi Gizella
Dóra Gábor
Érsek Annamária
Hernády Eszter
Ivanics Lili
Jakubecz Gabriella
Katona Éva
Kiss Veronika Mária
Kollár Krisztián Attila
Meszéna Katalin
Nagy Karolina Mária
Plgárno Vidai Mária
Martinkó Eszter Mária
Szerdahelyi Tamás
Vásárhelyi Nóra 

AAzz  iiddeeii  bbéérrmmáállkkoozzóókk  ééss  bbéérrmmaasszzüülleeiikk
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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

IX. évfolyam, 4. szám 2006. Te Deum
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

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

UTOLSÓ:  
A nyári szünet elõtti utolsó gitáros szentmise dátuma: június  18. A

következõé: szeptember 3.
HÍVJUK  ÉS  VÁRJUK
Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik énekükkel,  hang-

szerükkel hétrõl hétre szolgálnának a FEGE (Felsõ-krisztinavárosi Gitá-
ros Együttes) keretein belül.

Kérjük, jelentkezzenek a „gitáros szentmise” után vagy elõtt a sek-
restyében Hatvani Istvánnál vagy Bódy Katánál vagy az együttes bárme-
lyik tagjánál.

PÓLÓ:
A „gitáros szentmisék” után a sekrestyében megtekinthetõ, megvá-

sárolható gitáros együttesünk által készített jubileumi  póló 2.800,-
Ft/db áron, egyelõre minden méretben. A pólót külsõ támogatással si-
került elkészítenünk. E támogatást vissza kell fizetnünk, így elõre is kö-
szönjük a kedves hívek segítségét.

(A póló sötétkék, elöl és hátul krémszínû nyomattal.)

GGIITTÁÁRROOSS  HHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK

Jó 16 éve, 1990 szeptembe-
rében kezdtem, mint az egyik
alapító tag… 2006 szeptembe-
rétõl, pedig átadom a vezetést.

Átadom a vezetést a fiatalab-
baknak. Szeptembertõl Bódy
Kata és Hatvani  István lesznek
azok, akik a Felsõ-kkrisztinavá-
rosi  Gitáros  Együttes  (FEGE)
ügyeit igazgatják. Kívánom ne-
kik, hogy munkájuk sokáig
szolgálhassa egyházközségünk
életét! Kérem a Testvérek segít-
ségét és imáit, hogy amint ed-
dig is, ezután is jól szolgálhas-
son a kórus.

Sok mindent írhatnék…,
hogy milyen sok nagyszerû em-
bert ismertem, ismerhettem
meg és milyen ragyogóan érez-
tem magam. Milyen szolgálat-
kész, kedves fiatalok és idõseb-
bek voltak segítségemre, segít-
ségünkre. Hogy minden hiba
és zavaró körülmény között is
köszönet illeti a mindenkori
tagságot, és hogy a jelenlegi
kórus tagsága mennyire felké-
szült. Hogy a sekrestyés höl-
gyek és urak mennyi szeretettel
vettek körül bennünket és kán-

torunk, Jóska bácsi milyen
nagy gonddal és szolgálatkész-
séggel fordult felénk. Hogy az
itt szolgáló atyáktól mennyi, de
mennyi segítséget kaptunk, ka-
punk. Fölösleges. Egyrészt
azért, mert mindez leírtam a
plébánia jubileumi évkönyv-
ében és ebben az újságban is
többször, másrészt azért, mert
a kórus fennállásának és folya-
matos szolgálatának 16, azaz ti-
zenhat (!) esztendeje tanúsítja,
hogy ez valóban így volt, így
van. Köszönöm!  Köszönjük!

Megpróbáltam mindig a le-
hetõ legtöbbet nyújtani szolgá-
latom közben. Igyekeztem
énekes és zenész társaimban
tudatosítani, hogy mindig az
oltárszolgálat az elsõ. Szeret-
tem volna kiemelni, hogy az
együttes – és ezen keresztül a
Jó Hír közvetítése – iránti fele-
lõsség nem merülhet ki abban,
hogy „addig vagyok itt, amed-
dig nekem jólesik”. Hirdettem
mindenfelé a zenekart, hogy ha
lehet, még ennél is többen le-
gyünk. Hangsúlyoztam, hogy a
szolgálattól nem megijedni, ha-
nem azt vállalni kell, és azt,

hogy – csodák, csodája! – ez
még örömteli, vidám, emberi is
lehet. 

Nem minden sikerült úgy,
ahogy szerettem volna… Tu-
dom. De mindent megtettem,
ami erõmbõl tellett. 

Nehéz szívvel hoztam ezt a
döntést, mert a zene, az ének
meghatározóvá vált az életem-
ben, de most más feladatokat is
meg kell oldanom, másfajta fe-
lelõsséget kell vállalnom, olyat,
amilyet egy fiatal család „köve-
tel” magának.

Bár nap mint nap találko-
zunk – és attól, hogy a vezetést
átadom szeptembertõl, még
néha megpengetem a húrokat
és beülök énekelni –  az együt-
tesnek (is) a következõ sort
ajánlom:

„Dalolni, Uram, és dallá
lenni vágyom!”

Tisztelettel és köszönettel:
Madocsay  Ákos

Soli  Deo  Gloria!

BBúúccssúú  ééss  kköösszzöönneett


