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XXIII. évfolyam |  1. szám

Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon 7:30 és 18:00 órakor

Vasárnap 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 és 18:00 órakor

Hivatali órák:
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken

9:00–12:00, 16:30–17:30

Adventi gondolatok

Elkezdődött az advent. Az evangélium
nem nagyon bátorító szavakat,
képeket hoz nekünk. Ijesztő jelekről
beszél, kétségbeesésről –
megijedhetünk ettől.

De hála Istennek, hogy ha tovább
olvasunk, ott Jézus azt mondja, hogy
ez csak olyan emberek számára
ijesztő, akik nagyon ragaszkodnak
ehhez a világhoz, világi gondokban
élnek, és mivel Krisztus dicsőséggel és
hatalommal érkezik, félnek attól, hogy
ezt a hatalmat, amit ők a földön
gyakorolnak, Jézus elveszi, és
elvesztenek mindent.

Minden ember számára, aki bízik
Krisztusban, ez a nap csodálatos lesz,
mert végre beteljesedik az, amire
egész életükben vártak: kezdődik az
advent, kezdődik a kegyelem ideje,
kezdődik a várakozás.

Igaz, nagyon fontos kérdés, hogy
mi, a 21. század emberei tudunk-e
még várni? Tudjuk-e még élvezni
a várakozást?
Szeretnénk-e valakire vagy
valamire várni? Akarunk-e
várni? Vagy idegesek és
türelmetlenek vagyunk,
amikor várni kell?

Ezt az időt el lehet tölteni
úgy is, hogy rohangálunk

az ajándékokért, és el is felejtjük azt,
hogy mit vagy kit kell várni. De Jézus
szeretne nekünk segíteni, hogy ez az
idő ne legyen felszínes, hanem a
fejlődésünket szolgálja. Azért azt
mondja az evangéliumban, hogy:
„Virrasszatok hát és imádkozzatok
szüntelenül!”

Mit jelent virrasztani? 
Virrasztani azt jelenti, hogy ébren
lenni. Tudatosan cselekedni. Hogy
tudom, hova akarok megérkezni. Mit
akarok elérni. Kit várok? Mit várok? És
miért?

És mi ebben az adventben tudjuk-e
már, hogy mit vagy kit akarunk várni?
Ha igen, akkor kell hozzá bátorság,
hogy mindenről, ami nem ennek a
célnak szolgál, le tudjunk mondani.

Nem vagyunk ebben a feladatban
egyedül, mert Ő mindig velünk van, és
nagy jutalommal jár ez a feladat, ha
bátrak leszünk és nekifogunk.

Ehhez egy másik tanácsot is ad nekünk
Jézus: „Imádkozzatok!” Szüntelen
imádság. De Jézus nem olyan
imádkozásról beszél, hogy letérdelek,
keresztet vetek és mondom azokat az
imádságokat, amiket gyerekkoromban
megtanultam. Jézus találkozásról
beszél: imádság mint igazi találkozás
valakivel, aki szeret engem. Akit
érdekel az, ami bennem rejlik. Akinek
fontos az, ami nekem fontos. Ő a mi
barátunk, és ha az imádságot úgy éljük
meg, mint egy találkozást a legjobb
barátommal, akkor ez az imádság
valóban segíteni fog nekem, hogy ez a
feladat ne teher legyen, hanem öröm.

Bátorítalak titeket, hogy ez az
advent legyen számotokra az
öröm ideje, hogy tudjátok ezt az
adventet virrasztva és imádkozva
élni. Erősítsétek a Jézussal való
kapcsolatot, mert akkor

karácsonykor örömmel
tudjátok befogadni a

szívetekbe a béke
Királyát.

Áldott adventet
kívánok:

Gamon Ewa 
Don Bosco nővér
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Az ősz beköszöntével megpezsdült a plébániai élet is: elindultak a gimnazistáknak, az egyetemistáknak, valamint a
felnőtteknek szóló hittanórák, a ministráns-foglalkozások, és más plébániai közösségek is a szokott rendszerességgel
tartják összejöveteleiket. Az Apor Vilmos Idősek Klubja havonta szervez mindenki számára nyitott programokat.
Örömteli, hogy az ősz folyamán is jutott kitüntetés Plébániánk tagjának. Október 5-én Kövesárki Károlyné Annának,
a Karitász munkatársának adott át Caritas Hungarica Díjat Spányi Antal püspök úr, a Katolikus Karitász elnöke. Erről
részletes beszámoló található az újságban.
Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. A hagyományoknak megfelelően az esti szentmisék előtti közös
rózsafüzér imát mondtunk, Krisztust szemlélve, hozzá láncolva magunkat.
Plébániánk is csatlakozott a Krisztus Király ünnepének előestéjén tartott országos szentségimádáshoz, melynek
keretében november 23-án, szombaton csendes szentségimádás volt templomunkban. 
Ugyan sokkal lassabban, mint reméltük, de kezdi végleges formáját elnyerni a templomkert. Az Apor Vilmos Közösségi
Ház használatbavétele is látótávolságba került – a Plébánia Képviselő Testülete előkészíti a majdani használat rendjét. 
Megjelent a Schola adventi és karácsonyi énekeket tartalmazó CD-je. A felvétel ez év elején a budatétényi Szent István
templomban készült.
Elkezdődött Advent, az Úr karácsonyi eljövetelére való készület ideje. Ehhez nyújtanak segítséget plébániánk szokásos
lelki programjai: a roráté szentmisék, a szombat esti gyertyagyújtás és zsolozsma, az adventi zenés áhítatok. 

Kovács Ádám

Krónika

Adventi-karácsonyi programok 
a Felső-krisztinavárosi egyházközségben 2019-ben:

GYERE,
VÁRLAK

December 5-én, csütörtökön, délután 5 órakor
Szent Miklós püspök látogat el a templomba 

December 8-án, vasárnap, este 7 órakor
Gitáros áhítat

December 19-én, csütörtökön, délután 3 órakor
Apor Vilmos Idősek Klubja karácsonyi délutánja

December 20-án, pénteken, este
közös gyermekkarácsony
December 21-én, szombaton, délután 4 órától
a Schola jótékonysági hangversenye, lemezbemutató
December 24-én, kedden, délután 3 órakor 

Pásztorjáték
December 25-én, szerdán, este 7 órakor 

Közös karácsonyi éneklés a gitárosokkal

Minden szombaton az esti mise után vesperást énekelünk.
Minden hétfőn, szerdán, szombaton reggel 6 órakor Rorate Szentmise!
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Közösségi Házunkról

Az elmúlt hónapokban, ha lassan is, de
folytatódott a közösségi ház, illetve a kert
építése, rendezése. Szeptember végén a
kivitelezővel, a tervezővel, a műszaki
ellenőrrel és a plébánia képviselőtestületének
képviselőivel bejárást végeztünk, amelynek
során felmértük a még hiányzó munkákat és
a már elkészültekkel kapcsolatos minőségi
problémákat. A több oldalt kitevő
hibajegyzék kijavítását a vállalkozó október
végére ígérte.  Most november közepe van…
Azért történt valami előrehaladás is. A felső
kert kb. 90%-ban elkészült, bár még mindig
van mit kijavítani. Hosszas utánjárás után
sikerült kijavíttatni az épület burkolatában
keletkezett sérülést. Újra kellett rakatni a
templom épületéhez vezető gyalogjárda egy
részét is (immár másodszor). A tereprendezés
is elkészült, bár a füvesítés még nem
megfelelő. A legnagyobb lemaradás a
korlátok, a kapu és a kerítés készítésében
van, de még várjuk, mint ahogy azt is, hogy a
selejtesen javított néhány kandeláber is
elkészüljön, hogy felállításuk és elektromos
bekötésük is megtörténhessen. Amint az már
látható, lesznek korlátok, és a kerítés
felállítása is megkezdődött. Reménykedjünk,
hogy az időjárás nem teszi lehetetlenné a
befejezést! 

A használatbavételi engedélyhez szükséges
bizonylatok, igazolások, engedélyek,
vizsgálatok elkészültek, ill. megtörténtek –
természetesen a még be nem fejeződött
területek kivételével. Mivel a remény hal
meg utoljára, mi is abban
reménykedünk, hogy az év végére –
másfél éves csúszással – készre lehet
jelenteni a beruházást. Egy örömhír:
elkészült az urnatemető felújítása, amit a
Plébánia saját forrásból, más
kivitelezővel végeztetett el. Halottak
napjára a mécsesek égetésére szolgáló
állványt is sikerült beszerezni.

Béres György

Örömmel és szívből gratulálunk!
Caritas Hungarica Díjban részesült 

Kövesárki Károlyné Anna

Úgy gondolom, Annát, plébániánk karitász csoportjának alapító
tagját nem kell bemutatnom, közösségünk csaknem minden tagja
ismeri és szereti. Több évtizeden keresztül fáradhatatlanul, örömmel
végezte segítő munkáját. Most elérkezett az a pillanat, amikor úgy
érezte, hogy a rendszeres szolgálat, különösen a téli csúszós és hideg
napokon már meghaladja erejét, ezért feladatkörét átadta a nála
fiatalabb társaknak.

Anna barátságos személyisége révén könnyen teremt kapcsolatot
mindenkivel. Egyaránt mosolygósan, barátságosan fogadta az
adományokat hozókat, de a segélykérőket, a rászorulókat is. 

1995-ben csoportunk állandó raktárhelyiséget kapott a plébánián,
ahol a használtruha gyűjtés–osztás rendszeressé válhatott. Anna
vállalta a raktár vezetését, az adományok fogadását, rendszerezését,
esetenként továbbadását vidéki plébániáknak. Ez volt a fő feladata,
de évekig tartotta a kapcsolatot a Lepramisszióval is, szervezte a
fáslik kötésével foglalkozó társak munkáját, továbbította a kész
fáslikat. 
Fontos szerepe volt az első karácsonyi jótékonysági vásár
megszervezésében,  és azóta is mindig szívén viselte, hogy mindenki
találjon valami szép vagy hasznos ajándékot  a vásárban a
szeretteinek. 

Fokozott érzékenységgel fordult a hajléktalanok felé, évekig
örömmel vállalta az urnatemetőben is a szolgálatot. Mindig
számíthattunk munkájára. 

Példamutató tevékenységét szívből köszönjük. Reméljük, hogy még
sokszor találkozhatunk vele az idősek klubjában, és ha ereje engedi,
akkor a raktárban is.

Mindig szeretettel várjuk vissza!
Karitász csoportunk nevében: 

Molnár Zsuzsa

A kép jobb szélén Kövesárki Anna
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Missziós kereszt adventje

Plébániánkra jön az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tárgyi jelképe, a Missziós kereszt 2020. január 27. és
30. között.

A 2007-ben a városmisszióra készült tölgyfa kereszt közel három méter magas, bronz borítása az ősi magyar
életfamotívumot, valamint az ókeresztény stílusjegyeket idézi, s egyúttal 30 szent és boldog testvérünk ereklyetartója. 

Mélyen elgondolkoztató a két eljövetelre várakozás egyidejűsége: várakozás Karácsonyra a betlehemi újszülöttel, és
várakozás januárra a Nagypéntekre utaló missziós kereszttel. Karácsony mára kialakult szokása a kisbabaképpel
meghitt, édes érzelmeket vált ki belőlünk, mosolyt csal az arcunkra. Nagypéntek épp ellenkezőleg fájdalmat,
megrendültséget hordoz, a szenvedést, pusztulást idézi föl bennünk.

Holott a templomban már a kisded bemutatásakor elhangzik: „Jel lesz, melynek ellene mondanak, és a te lelkedet tőr
járja át.” /Lk 2, 34-35/. Ahogy a kivégzés előestéjén is nagy kontraszt az utolsó vacsora termében elhangzó mondat:
„Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék.” /Lk 22, 15/

Mindez arra biztat, hogy merjük az eseményeket, életünk és hitünk eseményeit is mindig a nagy Egész
összefüggésében szemlélni és megélni. 

A Fiú ugyanis az Atya iránti feltétlen bizalommal vállalta az emberséget annak teljes életútjával (foganástól kezdve
születésen át kiszolgáltatott kisbabaként, üldözött gyermekként, öntudatos kiskamaszként, gondos ácsként, rajongott
tanítóként, egyedüli Mesterként, kikiáltott királyként, szégyenteljes gonosztevőként egészen elfelejtett halottig), s a
Lélek vezetésével és erejében vált mind földi életében, mind kereszthalálában és feltámadásában számunkra Jézussá
és Krisztussá.

A kereszt ezért kihívást intéz Karácsonykor a magát krisztuskövetőnek nevezőhöz: lépjen ki a magára szűkített
szemléletből, hagyatkozzon bizalommal teli kötődéssel Lelkének ismeretlen vezetésére, hagyja magát táplálni az Ő
saját feltámadt, életadó testével, törekedjen a teljes igazság megismerésére, s megtapasztalva a bensőséges kapcsolatból
fakadó túlcsorduló örömöt engedjen a küldetés, a misszió kockázatának.

A maga világából kilépés nem más, mint belépés a csend, imádság, Biblia, szentmise (Ige és Oltáriszentség),
szentségimádás, hitképzés világába. Aki Őt akarja követni, nem tud más, csak ezen az úton járni!

Aki pedig megtapasztalja a maga életében, hogy már nemcsak ő, hanem Krisztus él benne, keresni fogja, mit tud
vállalni az Egyházban (családegyház, plébániai egyház, nemzeti és nemzetközi egyetemes egyház) és miképp tudná
átadni derűjének alapját. Nyitott, érdeklődő, elkötelezett, bátorító, mosolygós missziós tanúk vonzanak, legyenek akár
papok, szerzetesek, gyermekek, fiatalok, házasok, apák-anyák, idősek, egészségesek, betegek!

Legyen az idei Adventem kettős várakozás és egyúttal egyéni számvetés a fentiekről. Legyen az életem egyre
szervesebben eucharisztikus élet! Szüntelenül visszhangozzék bennem: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem
isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek.” /Jn 6, 53/. Minduntalan lebegjen előttem az elhangzott kép: „Én vagyok
a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz.” /Jn 15, 5/. Ez a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra (NEK 2020) a legmélyebb és leghathatósabb készület.

A Missziós kereszt tehát
reményeink szerint januárban
eljön, az ittlét napjainak
programjáról időben fogunk
tájékoztatni. Buzdítok mindenkit
a jelenlétre! Buzdítok a
szentségimádásra és a
szentmisére áldozással! 

Buzdítok arra is, hogy jelezze
részvételét a kongresszus
eseményein a NEK 2020
honlapján történő
regisztrációval.

Bartal Péter
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Eucharisztikus szentek VIII.

Szent John Henry Newman bíboros (1801-1872)

2019. október 13-án Ferenc pápa a szentek közé iktatta az újkori katolikus teológia egyik legnagyobb alakját, John
Henry Newmant. A különleges életúttal és mély hittel rendelkező főpap tiszteletét1991-ben Szent II. János Pál pápa
engedélyezte, s 2010-ben XVI. Benedek avatta boldoggá. Arcképein általában idős, derűs arcú férfit látunk; lelki
gyermekének vallja magát Barsi Balázs atya is. Ki volt tehát Newman?

Mindenekelőtt: ember – különösen fiatalként sok kétellyel, vargabetűkkel az életében. Az anglikán hitben nevelkedő
tudós ifjú már 21 évesen Oxfordban tanított teológiát. Sokáig a VIII. Henrik király által Rómától elszakított anglikán
egyház megújulásáért küzdött. Rendkívül sokra tartotta a korai egyházatyák evangéliumi tisztaságú tanítását. Hosszú
évek alatt – jellemző módon sok anglikán és római katolikus főpap, számtalan politikus ellenszenve dacára – jutott el
odáig 1845-ben, hogy katolizáljon. Belépett az oratoriánusok közé, de nem hagyott fel irodalmi tevékenységével sem.
1879-ben XIII. Leó kreálta bíborossá. Élete végén egyre súlyosabb szembetegség kínozta. A több mint 30 kötetet
publikáló költő-teológus szinte alig látott már: legnagyobb vigasza a rózsafüzér folyamatos imádkozása volt.

Newman folyamatos pásztori szolgálatában fontos szerepet kapott a szegények gyámolítása s annak hangsúlyozása,
hogy az istenhit és a tudomány szembeállítása nem „vívmánya” vagy „érdeme” korának (a 19. század második
felének), hanem súlyos tévedése. Ennek ellenére a tudós bíboros böjti és adventi prédikációinak központi gondolata
az istenfélelem, az alázat. Ennek hiányát Newman sokszor fájdalmasan egyenesen kéri számon: „(…) Most az egyéni
fogadkozások idejét éljük (…) Mi sem jellemzi jobban az ürességet, mint ahogy fontos kérdésekben a nagy többség
általában ítéleteket alkot. (…) Olyan időket élünk, amikor mindenki köteles véleményt formálni minden kérdésben
— legyen az politikai, társadalmi vagy vallási —, mert az valamilyen befolyással lehet a döntéshozatalra, jóllehet a nagy
többség teljességgel alkalmatlan arra, hogy részt vegyen benne.” Az egykori anglikán hittudóstól sok megrendítően
szép gondolatot lehet olvasni, szerényen háttérbe húzódva szemléli írásaiban a Lázárt sirató Krisztust, a vérrel
verejtékező Megváltót: patetikusság, modorosság nélkül. Adventi útmutatásként pedig álljon itt még egy gondolat
Egyházunk „új” szentjétől: „Soha ne tévesszünk szem elől két igazságot: azt, hogy szívünknek csordultig kellene lennie
Krisztus szeretetével és önzetlenséggel, és azt, hogy ha ez még sincs így, akkor attól, hogy ezt állítjuk, még nem is lesz.” 

Jakab Péter

Newman bíboros imája

„Uram, eléggé megismertem már, milyen borzasztó a bűn
rabszolgasága. Ha távol vagy, bárhogy is igyekszem, nem tudok
helytállani, akaratosságom, gôgöm, érzékenységem és önzésem
uralkodnak felettem. Napról-napra növekednek bennem és végül
ellenállhatatlanok lesznek. A régi Ádám mind erôsebb lesz bennem
és végül rabságba ejt. Sok rossz dolgot ismerek, mégis megteszem,
végül még én panaszkodom keservesen, hogy rabjuk lettem és nem
tudok velük szakítani. Micsoda zsarnokság a bűn! Súlyos teher,
megbénít és lenyom, és mi lesz a vége? Drága érdemeidért,
mindenhatóságod erejével erre kérlek, Uram, adj életet, szentséget
és erôt. Szentséges Isten, engedd, hogy erôs legyek! Halhatatlan
Isten, tégy kitartóvá! 

Szent, erôs, halhatatlan Isten, könyörülj rajtam!” 
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A szeptemberi plébániai napon tartott előadást követő beszélgetés során kiderült, hogy egyházközségünk személyes
emlékekkel is kapcsolódik a kongresszushoz. Közösségünk egyik tagja, Erzsi néni elsőáldozóként részese volt a

kongresszus ünnepi, záró szentmiséjének.

Meghatott visszaemlékezése számunkra, hallgatók számára is egészen
különleges hangulatot, légkört teremtett. 

Az alábbiakban az ő elbeszélését idézzük fel:

„A Szinyei-Merse Pál utcai iskola 4. osztályos tanulója voltam. A kongresszus előtt pár
héttel volt az elsőáldozásunk a Szent Család-templomban. Nem sokkal ezután ért
bennünket az a meglepő és örömteli hír, hogy a részt vehetünk a Kongresszus ünnepi
szentmiséjén! Az elsőáldozók álltak sorfalat a körmenet bevonulásához. Több próbán
is részt kellett vennünk, ahol megmutatták a helyünket. Mi az Andrássy útnak a Bajza
utca és a Hősök tere közötti szakaszán álltunk, baloldalt a kislányok, velünk szemben
a fiúk.
Nem volt egyforma öltözetünk, mindenki a saját elsőáldozási ruhájában vett részt a
szentmisén. Csak az volt előírva, hogy zokniban nem lehetünk, harisnyát kellett
viselnünk, a szoknyának pedig térd alá kellett érnie. Nekem csak az volt a
szomorúságom, hogy nagyon szerettem volna már egy fényes, fekete lakkcipőt, de a
fehér ruhához a fehér, magasszárú cipőt kellett fölvenni. 
A szentmisére az iskolából közösen, a tanáraink vezetésével vonultunk ki, már korán

reggel elfoglaltuk a helyünket. Ahogy álltunk a sorfalban, végignézhettük az egész ünnepi bevonulást. Papok,
ministránsok, cserkészek, a sok-sok ember, díszes öltözetek… Mégis az egész ünnepélyes, áhítatos volt. Csodálatos
élmény volt! Közvetlenül előttünk vonult el Pacelli bíboros, akiből aztán egy év múlva XII. Pius pápa lett! Láttam Horthy
Miklós kormányzót is díszegyenruhában, a feleségével, ahogy gyalog vonultak a menetben. 
A szentmise énekeibe, imádságaiba a helyünkön állva kapcsolódtunk be.

Felejthetetlen nap volt, olyan élmény, amit már senki nem vehetett el tőlem. Máig őrzöm az emlékét.”

Erzsi néni idén nyáron töltötte be a 90. évét, és jelenleg is aktív tagja a Karitásznak és az Idősek Klubjának, minden
vasárnap eljön a szentmisére. 
Köszönjük, hogy megosztotta velünk emlékeit, jó egészséget, boldog éveket kívánunk neki!

L. K.

Emlékek az 1938. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszusról 2.
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ADVENTI NAPTÁR

Erzsi néni elsőáldozási fényképe
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„„AAddvveennttttőőll  GGyyeerrttyyaasszzeenntteellőőiigg”
Kedves Énekeink 6. - lemezbemutató

Szeretettel meghívjuk plébániánk karácsonyi egyházzenei áhítatára
2019. december 21-én, szombaton 16:00-tól 

(1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.)

Közreműködik 
a Felső-krisztinavárosi Plébánia gyermek-, ifjúsági- és felnőtt kórusa 

vezényelnek: Bartal Ágnes, Csurilla Patrik, Tőkés Mária Tünde 
Hangversenyünkön ízelítőt adunk a kórus nemrég megjelent, 

„Adventtől Gyertyaszentelőig” című lemezéről.
Hangversenyünk bevételét a Magyarfülpösi Szivárvány Szórványkollégium javára ajánljuk fel.

„Ha az utazó a Szászrégen–Kolozsvár útvonalon elhagyja Beresztelkét, a következő falu a
Marosvásárhelytől 40 kilométernyire fekvő Magyarfülpös, ahol azonban a község vezetősége már
elfelejtette kiírni a település nevét magyarul is. Hasonlóképpen felejtenek el a környék lakói 
magyarul, és válik az élet egyre céltalanabbá és kilátástalanabbá. Ady István, a falu lelkipásztora, a
Szivárvány Alapítvány vezetője és munkatársai ezen próbálnak két évtizede változtatni: 26 gyereket
taníttatnak, és közben remélik, a környék magyarsága egyszer csak megérti és elkezdi támogatni
munkájukat. Péntek délben a Szivárvány Ház iskolaterme pont olyan életvidám képet fest, 

mint bármely más elemi 
tanintézeté: a padokon
szanaszét heverő, ottfelej tett
ceruzák, a földön papír-
fecnik, kihúzott székek,
kintről beszűrődő gyerek-
zsivaj – mindeközben a
tájékozatlan látogató nem is
sejti, hogy a látszólagos 
harmónia és jólét mögött
minden gyerek élettörténete
szomorúságot és komoly
nélkülö zést rejt.” 
(www. szivarvany.ro)
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Forróság, fülledt levegő, óriási fák, esőerdők,
vadállatok, idegen népek kultúrája, dalok, ritmusra
dobogó lábak zaja.  Egy távoli hely távoli meséje
elevenedett meg nekünk 2019. szeptember 22-én
a MOMKult színpadán cserkész testvéreink
jóvoltából. Ez a történet egy Maugli nevű kisfiúról
szólt, aki még csecsemő korában felejtődött a
dzsungel mélyén, és akit farkasok foga védett meg
és nevelt fel csakúgy, mint Tarzant a majmok. Igaz,
a farkasok a fiú kamaszkorától kezdve kaptak egy
kis segítséget Bagirától, a párductól és Balutól, a
bölcs medvétől, akik megtanították a dzsungel
összes törvényére, majd miután leszámolt az erdőt
rettegésben tartó tigrissel, Sirkánnal, visszatérhetett
az emberek közé.

A 148.sz. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat idén
ünnepelte újraalakulásának 30. évfordulóját. Ennek apropóján úgy
döntöttek, színpadra állítják Dés László és Geszti Péter méltán híres
darabját, A dzsungel könyvét. A csapat meghallgatást hirdetett csapaton
kívüli cserkészek számára is, majd közel egy éven keresztül próbáltak,
míg végül eljött a bemutató napja. Kezdetben három előadást terveztek,
egyet Budapesten, kettőt pedig két másik hazai nagyvárosban, ám az
érdeklődés olyan nagy volt, a jegyeket pedig olyan gyorsan elkapkodták,
hogy még egy előadást meghirdettek Budapestre. Ezen vett részt a mi
csapatunk is szép, nagy létszámmal. Az előadáson ott volt a cserkész
korosztályt képviselve a Boldog Salkaházi Sára raj, a kósza korosztályból
a Vadnyúl és Százszorszép őrsök és vezetőik. 

A nézőtér megtelt cserkészekkel. Az előadás ideje alatt
cserkésztestvéreink megcsillogtatták tehetségüket mind színészi, mind
énekesi és táncos téren, elkápráztattak minket gyönyörű jelmezeikkel és
igényes díszleteikkel is, és együtt nevettünk és sírtunk Maugli életének
nagy pillanatain. A két felvonás közti szünetben a vezetői korosztálynak
alkalma nyílt üdvözölni kedves ismerőseit, akik szintén eljöttek
megnézni az előadást.  A műsor végén a közönségnek lehetősége volt
közös fotókat készíteni a szereplőkkel is.

Sok élménnyel gazdagodva búcsúztunk el végül egymástól. Ezúton is
köszönjük a 148. sz. Nagyboldogasszony Cserkészcsapatnak, a
szereplőknek és mindenkinek, aki valamilyen téren hozzájárult a darab
sikeréhez. Reméljük, még lesz alkalmunk ilyen cserkészrendezvényeken
részt venni.

Varga Mirjam

Egy közösséghez való csatlakozáskor
szükségszerűen új barátságok köttetnek.
És ki tudja, lehet hogy épp ott találjuk
meg a jövendőbelinket... Nálunk most
épp ez történt! Október 12-én,
szombaton Gerencsér Anna és Várgedő
Kristóf esküvőjén zenéltünk és
ünnepeltünk velük együtt! Sok
boldogságot kívánunk ezúton is Nekik!

Advent II. vasárnapján, december 8-án
tartjuk Adventi Gitáros Áhítatunkat. Az
elmélkedéseket Bese Gergő atya vezeti
majd, akit leginkább a 777 blog
szerkesztőjeként ismerhetünk. Az áhítat
19 órakor kezdődik, előtte a hatos
misén játszunk, melyet Gergő atya fog
bemutatni.

December 25-én, Karácsony napján az
esti hatos szentmisén szolgálunk, ami
után már-már hagyományként

örömzenélést tartunk. Ez idén egy
kicsit rendhagyó alkalom lesz,
ugyanis többünk márciusban tett
vállalásának, a lelki adoptálásnak
utolsó napja a Megváltó
születésének napjára esik, így ezt
egy közös imával fogjuk lezárni.
Erről részletesebben aznap este,
illetve a következő lapszámunkban
számolunk be.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
programjainkra!

Hernády Balázs

Cserkészek a dzsungel mélyén Gitáros Híradó
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Forráspont

Elmondjam, mi a közös a két képen? Az, hogy mindkettőn suor Cristina-val (Krisztina nővérrel) fotózkodtam. És –
tapasztalatból mondom – mindkettő hatalmas showt tud csinálni a maga módján, hogy a fiataloknak megmutassanak
Valakit. Ja... és mindkét kép egy alkalmon készült. És mi volt ez az 

alkalom? Hát a második

És bár most az olasz apácán volt a sor, hogy koncertjével felrobbantsa a BOK Csarnokot, az én drága nővéremmel, a
domonkos rendhez tartozó Krisztina nővérrel végigtomboltuk a koncertjét. Ráadásul akkora vonatozásba kezdett a
tömeg, hogy azt még maga Charlie is megirigyelte volna. És ha már a magyar sztároknál tartunk, nem volt hiány
belőlük sem ezen a napon. Hihetetlen, hogy mennyi minden és mennyi mindenki felfért erre a színpadra! Az Úr
színpadára! Első fellépőként KAP (Kovács András Péter) kezdte, indította el a műsort és teremtette meg az
alaphangulatot rövid, de velős stand up comedy-jével, majd Pulay Eszter beszélt többek között vállalkozásáról, a Full
of Grace-ről, ami egyszerre aerobik-edzés, dicsőítés, hálaadás és közösségi élmény. Őt Dánielfy Gergely követte, aki
a színházvilágban, valamint dalai által igyekszik megvallani a hitét, végül pedig Papp Miklós görögkatolikus pap beszélt
a kéz és ujjai szimbólumairól. Legjobban a mutatóujjról szóló részt lájkoltuk. Suor Cristina showját követően pedig
zárásként és egyben csúcsként szentmisével és szentségimádással búcsúztunk Vendéglátónktól, aki a szervezőkön
keresztül megígérte, hogy jövőre újra megszervezi ezt a bulit! 2020. szeptember 18-án, pénteken Téged is vár a Papp
László Sportarénába. Én már kétszer voltam. A hangulat garantált – Te se hiányozz! #SaveTheDate
(Az egész esemény visszanézhető a mellékelt QR-kód beolvasásával.)

Hernády Balázs
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Kis-schola a Mátyás-templomban
Október 23-án este nagy
élményben volt része a Schola
gyermekkarának, hiszen a Kórusok
Országos Tanácsa szervezésében
énekeltünk a Mátyás-templomban
megrendezett 56’-os
megemlékezésen. A felkérés
nagyon megtisztelő volt, hiszen ez
egy országos ünnepség, összesen
öt énekkar vehetett rajta részt az
ország több pontjáról.
A szereplést sok-sok felkészüléssel,
énektanulással, gyakorlással töltött
óra előzte meg, motivációs
tényezőként rengeteg matrica és
keksz került kiosztásra a
szorgalmas gyerekeknek. A próbák

alatt lassan összeállt a műsor, a különálló énekek egy idő után már egy egész előadást alkottak. Pár nappal a koncert
előtt az otthoni főpróbán már az énekszóval kísért bevonulás is jól ment, még rögtönzött közönség is volt, akik
hatalmas mosollyal az arcukon hallgatták, ahogy csiszolódnak még itt-ott a javítani való dolgok. Egy extra próba is
szükséges lett, illetve aznap is egy beénekléssel, kis átgyakorlással kezdődött a szerda este, de természetesen a kötelező
délutáni alvás után.
A felkészült gyereksereg izgatottan és boldogan indult útnak a Vár felé, nyomukban sokszor énekszó hallatszott. Miután
mindenki megcsodálta, hogy milyen gyönyörű épületbe érkeztünk, lehetőség volt még egy rövid helyszíni próbára. A
koncert 8-kor kezdődött, a megnyitó beszéd után mi voltunk az első szám, hiszen a kisebbek általában ilyenkor már
lefekvéshez készülődnek. Tünde néni utolsó
biztató szavai után pedig kezdődhetett az éneklés.
A műsoron Mária-énekek és Oltáriszentséget
dicsőítő tételek hangoztak el. Csodálatosan szép
volt. A rengeteg munka és gyakorlás meghozta
méltó gyümölcsét. A gregoriánon és a régi egyházi
dallamokon keresztül akkor este közelebb került
az ég a földhöz, hatalmas tanúságtétel sok pici
gyerekszájból, hiszen nem csak minden héten a
szentmiséken, hanem egy világi közegben is
ugyanolyan csillogó szemekkel és teli torokból
szólaltak meg kedvelt énekeink. Az előadást
hatalmas tapsvihar követte, mindenkinek járt a
hatalmas dicséret, ami egy kis csokoládé képében
anyagi formát is öltött. Köszönjük szépen a
lehetőséget és az élményt.

Müller Réka, a középkórus vezetője
Utóirat: 
a cikk szerzője – szerénységből – nem írt arról, hogy ő volt a műsor szólistája, és az egyik művet is ő vezényelte! 

Tőkés Tünde
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Bemutatkozik a Solymoss-család

Gáspár Fruzsina vagyok, ezer szállal a XII.
kerülethez kötődöm és kisgyermekkorom óta a
felsőkrisztinavárosi  közösséghez. A Szent Margit
Gimnázium első egyházi osztályában
érettségiztem, majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végeztem magyar és szociológia
szakon. A MOM Kulturális Központban
dolgoztam legutóbb rendezvényszervezőként,
innen mentem el szülési szabadságra immár öt
éve.  A Felsőkrisztinában voltam elsőáldozó, itt
bérmálkoztam, a cserkészet újraéledésével az itt
induló csapat tagja lettem, később őrsvezetőként
is segédkeztem. Több mint 10 évig a Gitáros
Együttes kórusában is énekeltem, a legutóbbi
jubileumi koncert szervezésében is részt vettem. 

Mindkét közösségben, mai napig tartó szoros
barátságok születtek. Férjem, Solymoss Miklós a XI. kerületben született, ahol most is élünk.  Miklós a budapesti Piarista
Gimnáziumban végzett, majd az ELTE Kutató Biológus szakára járt. A kutatásnál a tanítást izgalmasabbnak találta, így
most már közel 20 éve az Eötvös József Gimnázium tanára. Több mint 20 évig egy gregorián kórus tagjaként szolgált

a miséken. Két gyermekünk van, Saci 5 éves
múlt novemberben, Csenge pedig múlt év
júliusában, épp édesapja születésnapján
született meg. Mindkettőnk számára
természetes volt, hogy  felsőkrisztinás
esküvőnk legyen, lányaink is itt lettek
megkeresztelve. Saci most kezdett el hittanra
járni az óvodájában. Ugyan már jóval
ritkábban, de azért igyekszünk minél
többször idejönni misére, ahol édesanyám is
már jó pár éve a fél 11-es misén az egyik
felolvasó. 
Nagy örömünkre szolgált idén, hogy pont
aznap, amikor első alkalommal ünnepeltük
közösen férjem és Csenge lányunk
születésnapját, Böjte Csaba atyától családi
áldást kaptunk. 

Pásztorjáték előzetes

Idén ismét a Schola előadásában láthatjuk színpadon a Megváltó születéstörténetét. A három évvel
ezelőtt előadott, erdélyi népi játékok alapján készült darabot alaposan átdolgoztuk, központi elemévé
téve az ördögök Mária hitével és engedelmességével vívott harcát. Az élénk történetvezetés mellett
a háttérként szolgáló zenei anyag is tartogat meglepetéseket vájt fülűeknek és műkedvelőknek
egyaránt. Az előadás a szokásoknak megfelelően december 24-én 15 órakor kezdődik. 

A karvezető Tőkés Tünde, a rendező Csépai Balázs.

Scholánk adventi és karácsonyi énekeket tartalmazó CD-je megjelent, 1.000 Ft-os áron kapható a
plébánián és a sekrestyében.
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Bemutatkozik az Imrik-család

Nagyon meglepett a felkérés, hogy mutatkozzunk be a plébániai újságban, de megtiszteltetésnek vettük, így fogadjátok
szeretettel:

Imrikné Krébecz Anita vagyok, óvodapedagógus, férjem Imrik Marcell informatikus mérnök. Húsz éve vagyunk együtt,
közös gyökerünk alapvetően a tánc, így ismerkedtünk meg, de versenytáncos múltunk immár hobbitáncossá szelídült.
14 éve vagyunk házasok, két fiunk van; Domonkos lassan 13 éves, Ágoston (Toni) 10 éves. Marcellal mindketten
katolikus családban nőttünk fel, jómagam itt a Svábhegyen, Marcell Budakeszin élt szüleivel. Gyermek- és fiatal
koromban a Szent László Plébániára jártam, Marcell Zugligethez kötődött családja révén. Közös életünket a XI.
kerületben kezdtük, de gyermekeink születéséig Zugligetbe vagy a Batthyány térre jártunk szentmisékre.

Első gyermekünk születése után kerestünk egy olyan közelebbi helyet, ahova könnyebben eljutunk vele, majd velük,
így kerültünk 2010 körül erre a plébániára. Igazán akkor tudtunk bekapcsolódni a plébániai életbe, mikor már
rendszeresen tudtunk járni gyerekmisékre fiainkkal. Bekapcsolódtunk a „Szállást keres a Szent Család” programba,
majd ehhez jött megerősítésképpen a plébániai tábor, mely azóta is a család legfontosabb nyári programját adja. 

Aztán egy kedves meghívás kapcsán, 2015 őszén elkezdtem a plébánia Scholájába járni péntek esténként. Sose
gondoltam volna, hogy egy egész ledolgozott és végighajtott hét estéjén még alvásnál is jobban esik az éneklés.
Szerencsére, két fiamat is beszippantotta ez a légkör, lelkes és állandó résztvevői a próbáknak és táboroknak, melyek
remélhetőleg megalapozzák a katolikus lelkiség kialakulását. Marcell lelkes támogatónk ebben a szerepvállalásban, és
szívesen hallgatja koncertjeinket vagy szolgálatainkat a szentmiséken. Toni pedig immár harmadik éve ministráns
kollégiumba is jár, 2 éve pedig aktív ministráns, így volt már olyan is, hogy az oltár két oldalán állva szolgáltunk, mely
különösen szívet melengető. 

Reméljük, még sokáig megmarad számunkra ez a közösség, és mi is tehetünk érte, mert megtartó ereje sokat számít
ebben a nehezen érthető világban. Köszönjük, hogy tagjai lehetünk a Felső-Krisztinának! Deo Gratias!
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Sokszor hallottam már hívő, katolikus emberektől, hogy
nehezen tudnak mit kezdeni az Ószövetség szövegeivel,
és különösen idegen számukra az az istenkép, amit
ezek közvetítenek. Jellemzően olyan tulajdonságokat
vélnek kiolvasni belőle, mint törvénykező, ítélkező
zsarnok, haragvó, bosszúálló, féltékeny és sorolhatnánk
tovább. 
Mindezek mellett Isten egy távoli, elérhetetlen
magasságokban létező valaki, akinek szándékai előttünk
ismeretlenek. Élet-halál ura, akinek ki vagyunk
szolgáltatva.
Akadnak persze olyan ószövetségi versek is, amelyek
Istennek féltő, gyengéd szeretetét írják le teremtményei,
és különösen az ember iránt. Ezek azonban mintha
inkább kivételt képeznének az Ószövetség egészének
felfogásához és hangvételéhez képest.
Érdemes közelebbről megismerkedünk az ószövetségi
szövegek sajátosságaival, üzenetével, ehhez ajánlanék
egy nagyszerű olvasmányt.

Dér Katalin Édentől Bábelig című műve a tavalyi
Könyvhétre jelent meg a Kairosz Kiadó gondozásában.
Az író maga felnőtt megtérő. Egyetemi professzor volt,
ókori irodalmat tanított. Megtérése után teológiát
végzett, majd hatalmas tudását felhasználva a Szentírás
magyarázata lett fő területe. Minden felkészültsége
megvolt ehhez: az ókori nyelvek, történelem, irodalom,
kultúra magas fokú ismerete.

Ebben a könyvében a Biblia első könyvének, a Teremtés
könyvének első 11 fejezetét elemzi végig. Fontos
fogalmakat tisztáz, pl. miben áll a „sugalmazottság”
jelentése.
A teremtéstörténet, a bűnbeesés, Káin
testvérgyilkossága, a Vízözön, s végül a Bábel tornyának
története során kibontakozik az olvasó előtt Istennek az
ember(iség)re vonatkozó üdvözítő terve. 
Szembetaláljuk magunkat az ember esendő
létállapotával, a bűn misztériumával és ránk gyakorolt
hatalmával. A teremtésben ránk ruházott szabad akarat
értelmével. Az áldozat fogalmával mint az ember
szabadulási kísérletével, és Istennek erre adott
válaszával.
Megrendítően tárul fel Istennek gyengéd, féltő
szeretete, minden emberi értelmet meghaladó tűrése,
sőt alázata, amellyel folytonosan „újratervezi”
megmentésünket, habár mi mindent elkövetünk, hogy
Tőle elszakadva, magunk keressük boldogságunkat, ami
törvényszerűen pusztulásunkhoz vezet.
Érdekesek, sőt mellbevágók azok az eszmefuttatások,
melyekkel megmutatja az azonosságokat a múltbeli és
jelenlegi emberiség csapdáit, tévedéseit, válságait
illetően. 

Tágabb értelemben a „jövőre” kitekintve tárgyalja az
eseményeket, összekötve az ószövetségi történéseket
mint előképeket a megváltás megvalósult eseményeivel.
Ezzel egyben bizonyítva, hogy mindez igaz, mert
egymásra utalnak, egymást igazolják.
Bátorító, örömteli üzenetet közvetít: Isten terve
megvalósult, ha a történelemben, az időben még nem
is bontakozott ki. A győzelem már tény! Aki hisz, ennek
részese.

A szikár, tömör szöveg gondos elemzésével kibontja a
benne rejlő igazságot, mondanivalót. 
Olyan tudományos ismereteket közöl, amelyek
feltétlenül szükségesek a helyes értelmezéshez – ez
kibővíti az olvasó látókörét, belehelyezi őt a 2500-2800
éves szöveg világába, látás- és kifejezésmódjába.
Bár rengeteg tudásanyagot vonultat fel, mégsem
tudományoskodó, szakkönyv-jellegű. Kerüli a
tudományos (áltudományos) vitákat. Csak a szövegben
elrejtett mondanivalóra figyel.
Precizitás, objektivitás, kérlelhetetlen logika jellemzi,
stílusa ugyanakkor közvetlen, megragadó, személyes. 

Számomra nagy élmény volt, sok szeretettel ajánlom
minden érdeklődő figyelmébe!

Máriáss Eszter

KÖNYVAJÁNLÓ
Dér Katalin: Édentől Bábelig
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Papul Nóra

Érsek Emília Erzsébet

Frenyó Benedek

Kovács Gellért Donát

Dósa Rebeka Zoé

Gyetvai Beatrix Bereniké

Páll-Gergely Anna

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagjai:

Házasságot kötöttek:

Anyakönyv
2019. szeptember - november

Tőkés Géza (99)

Komáromi Gyula József (78)

Palkovics András (80)

Nedeliczky Jánosné (93)

Pálvölgyi Vilmosné (95)

Káldy Aladár Barna (86)

Négyökrű János (90)

Ruzsics Károly (93)

Jakab Tiborné (95)

Juhász Lajos (88)

Várgedő Kristóf – Gerencsér Anna

Csekő Imre – Lengyel Nóra 

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

sírásra görbült a szánk
amikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni

a jóságot még ma
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni

Helyreigazítás

Az előző számunkban az „Újra itthon” című írás félreértésekre adott okot.
Ennek tisztázására leszögezzük, hogy a nyár folyamán is mindennap volt
szentmise templomunkban. Szeretnénk megkövetni azokat, akiket esetleg
ezzel a cikkünkkel - szándékainkkal ellentétben - megbántottunk.

Szerkesztőségünk sok éve dolgozik azon, hogy minden negyedévben értékes,
a közösség épülésére szolgáló tartalmakat juttasson el az olvasókhoz. 
Az építő kritikákat ezért köszönettel fogadjuk

a Szerkesztőség

Kit igazán vársz:

életedben él - rég itt

van, mire megjön.

Szabó T. anna
aZ ünneP aZé aki VÁRJa

fodor Ákos 

aDVenT

Puszta Sándor
Bennünk fénylő cSillag


