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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

Ima a missziós kereszt búcsúztatásakor

Urunk, Istenünk! 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megelőzően 
megajándékoztál minket ezekben a napokban 
az országjáró missziós kereszt látogatásával. 
Ritka alkalom, hogy a kereszt jön el hozzánk, 
bár életünkben sokszor felfedezzük jelenlétét, 
kihívását, súlyát, keménységét... 
A kereszt megváltásunk legláttatóbb szimbóluma. 
Te ezt a fát választottad ki arra, hogy eget nyiss 
a bűn miatt bezárult földi világunk fölé: 
kiemelj minket a megszokásból, a vétkekből, a
mulasztásokból, a szeretetlenségből. 
Add, hogy ne csak a nyakunkban hordjuk, 
ne csak templomunk tornyán ragyogjon, 
hanem szívünk mélyén tudjunk azonosulni vele. 
Így dicsekedhetünk azzal, hogy keresztények, 
krisztusiak vagyunk. Azt is kérjük tőled, 
hogy a missziós keresztbe rejtett magyar szentek és
boldogok ereklyéi, 
az ő magaslatokra jutott életük segítsenek, 
lelkesítsenek minket a továbbhaladásra 
és arra, hogy valódi helybeli
misszionáriusokként 
hirdessük az Evangéliumot, 
tegyünk tanúságot keresztény életünk
értékéről, szépségéről, öröméről. 
Engedd, hogy az Eucharisztia ünneplésének
idei hazai nagy eseménye  
megújítsa Egyházunk, társadalmunk,
plébániánk és családjaink életét! 
Ámen. 

Pákozdi István atya



Fotók: Zsabokorszky Zsolt
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Híradás az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről

Január 27-30. között plébániánkon csodálhattuk a hozzánk látogató Missziós Keresztet, mely az Eucharisztikus
Kongresszus előtt körbejár a Kárpát-medencében. A négy nap alatt változatos programok segítették a lelki elmélyülést. 

Az ünnepélyes, énekes szentmisék kiemelték az Oltáriszentség és a Kereszt mély belső összefüggését. Kovács Gergely
posztulátor, meghívott előadó beszélt néhai Ozsvári Csaba, a Keresztet készítő ötvösművész életfelajánlásáról, valamint
a Kereszt indái közé foglalt magyar szentek ereklyéiről. A szentmisékhez kötődően részt vehettünk adoráción,
keresztúton, csendes és gitáros szentségimádásokon. 

A plébániai közösségek és egyének összefogásával sikerült a Kereszt ittléte alatt folyamatos jelenlétet biztosítani, így
hétfőtől csütörtökig a hívek napközben is bármikor betérhettek a templomba imádkozni vagy egyszerűen belemerülni
a csöndbe.

A Missziós Kereszt felmagasodó jelenléte, az előtte eltöltött csendes idő sokunkat megérintett: Krisztus az, aki
személyesen hív, hogy belépjünk végsőkig elmenő szeretetének titkába, engedjünk hívásának a mélyebb odaadásra, és
elvigyük a győztes élet örömhírét, amerre csak járunk.

Előretekintve a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra adunk néhány gyakorlati javaslatot: 

Tervezzük be azt a hetet a családi programunkba! Akik dolgoznak, gondoljanak már előre erre az időszakra a
szabadságuk beosztásánál. 

Regisztráljunk már most az interneten az iec2020.hu honlapon egyéni fiók létrehozásával! Családok vagy közösségek
számára hozzunk létre egyedi csoportokat az egyik személy (pl. családfő, közösségvezető), mint csoportvezető
megadásával, mert a közösen látogatni kívánt programokon csak így kaphatunk egymás melletti helyeket vagy
ugyanabba a szektorba szóló belépőt. Regisztráljuk a saját csoportunkba az Internetet nem használó, fiatal vagy
idősebb rokonainkat, ismerőseinket is adataik megadásával (a 16 éven aluliak regisztrálásához a törvényes képviselő
hozzájárulása kell). Nekik nem lesz egyéni fiókjuk, őket a csoportvezető értesíti, irányítja, s programjaikra a jegyeket
is maga veszi. Egy személy több csoportnak is tagja lehet.

Gondolkozzunk el azon, hogy melyik programba kapcsolódnánk be szívesen! A nyitó és záró szentmisék, a fáklyás
felvonulás impozáns és sok embert megmozgató eseménye vagy a fiatalokat megszólító Forráspont mellett
találunk olyan alkalmakat is, amelyekben az Eucharisztia kisugárzását közelebbről tapasztalhatjuk meg. Ilyen
események lesznek hétköznap reggel 8.30-tól délutánig a Hungexpo területén a reggeli imák, tanúságtételek,
kisebb csoportos fakultációk, amelyeket előre megnevezett magyar és külföldről érkezett püspökök, papok
fognak tartani. A Szent István Bazilikánál péntek este közös szentségimádáson, szombaton a Margitszigeten
családos napon vehetünk részt. Városszerte változatos kulturális programok (koncertek, színházi előadások)
kapcsolódnak a Kongresszus hetéhez naponta 17 órától. Az események sok esetben a nemhívő érdeklődők
számára is vonzók lehetnek.

Jelentkezzünk jegyvásárlással mielőbb az iec2020.hu honlapon a Kongresszus kiemelt és kötelezően vagy ajánlottan
jegyet igénylő eseményeire! Ilyenek az elsőáldozással egybekötött nyitó szentmise a Puskás Arénában, a
Hungexpo programjai, a Forráspont a Papp László Arénában, a szombati szentmise és körmenet, valamint a
zárószentmise.

Ajánljunk fel szállást a messzebbről érkezők számára az iec2020.hu honlapon a Szállásinformációk menüpont alján!
Ehhez nem kell regisztráció, de email elérhetőséget meg kell adni. A felajánlás szólhat a kongresszus teljes hetére vagy
csak bizonyos napokra, s megadhatunk több megkötést, feltételt is a felajánlással kapcsolatban. Internet elérhetőség
hiányában a sekrestyében található nyomtatvány kitöltésével lehet szállást felajánlani.

Vállaljunk önkéntes munkát a Kongresszus előtti előkészületi időszakban vagy a Kongresszus hetében, hogy azzal is
hozzájáruljunk a Kongresszus sikeréhez! Szintén az iec2020.hu honlapon érdemes már most jelentkezni. A jelentkezés
során életkort, nyelvtudást, annak szintjét, telefonszámot kell megadni, és azt, hogy mely napokon vállal önkéntes
munkát a jelentkező. A diákoknak közösségi szolgálatként (KÖSZI) is elszámolhatók az igazolt órák. 

A többnyelvű iec2020.hu kongresszusi honlapon további leírások, segítségek, kisfilmek igazítanak el a tudni- és
tennivalók között, ezért érdemes gyakran meglátogatni, valamint feliratkozni az internetes hírlevélre. A vasárnapi
szentmisék után előre meghirdetett alkalmakon rövid tájékoztatókat tartunk a gyakorlati lépések bemutatásával.

Kicsit távolabb tekintve: Május második hétvégéjére tervezünk egy plébániai közösségi programot, ami erősíti az
összetartozást, friss lendületet ad a készülethez.

Pályiné Palkovics Nóra, Bartal Péter missziós küldöttek
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Közösségi Házunkról

A tavasz mindig új reményekkel tölti
el az embert. Mi is így vagyunk, ha a
Közösségi Házunkra gondolunk. A
téli hónapokban csigalassúsággal bár,
de készültek a korlátok és a kerítés
elemei. Lényegében a befejezéshez
már csak ezen munkák elkészülte
szükséges, no meg a kerti világítás
még el nem készült két oszlopának
felállítása.  Amint ezek elkészülnek,
le lehet zárni a beruházást, és csak
ezt követően lehet megkérni a
használatbavételi engedélyt. Hogy ez
mikor lesz??? Ígérni már nem
merünk, - sajnos, nincs ráhatásunk a
folyamatokra -, de reálisnak látszik
egy májusi időpont.
Előző számainkban már említést
tettünk arról, hogy az építkezés
befejeztével a plébánia épületében is
tervezünk felújítást. Ez lényegében a
földszinti hittantermet érinti és a
lépcsőház festését. Erre még tavaly
pályázat útján nyertünk némi
összeget – ami sajnos, elenyésző az
összes költséghez viszonyítva-, ezért
a felújítás mértékét anyagi
lehetőségeink fogják végső soron
meghatározni.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
felhívjam a fiatalság és a gyermekes
szülők figyelmét, hogy a kert
használata során, játék közben is
ügyeljünk, hogy kárt ne okozzunk
sem az épületben, sem pedig a
kertben. 

Béres György

Boldog Apor Vilmos püspök vértanú halálának 75. évfordulója alkalmából március 30-án, hétfőn,
este 18 órakor emlékmisét mutat be templomunkban Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára. A

szentmisén a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola kórusa működik közre.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Krónika
Adventben két emlékezetes zenei esemény történt: december 8-án a fiatalok
gitáros áhítata, majd 21-én a Schola karácsonyi koncertje.

A karácsony előtti pásztorjátékot ezúttal a Schola adta elő, nagy sikerrel. A
népes szereplőgárda a kis-, közép- és felnőtt kórus tagjaiból tevődött össze.
Az előadás ("Misztérium a szent születésről") erdélyi iskoladrámák és székely
népi játékok nyomán írt mű alapján született, rendezője Csépai Balázs volt.

Január 19-26. között zajlottak az ökumenikus imahét eseményei. Szokás
szerint nálunk kedd este volt közös imádkozás, melyet Berta Zsolt református
lelkész vezetett. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) tárgyi jelképe, a Kárpát-
medencét járó Missziós kereszt január 27-30. között (hétfő estétől csütörtök
reggelig) templomunkban volt. Ez lehetőséget adott az ereklyetartó kereszt
előtti egyéni és közösségi imádságra. Ennek keretében a hétfő esti szentmise
után Kovács Gergely posztulátor tartott előadást "A Missziós Kereszt
szentjeinek üzenete" címmel, amit egy óra kereszt adoráció követett.  A keddi
szentmise előtt a fiatalok jártak keresztutat, a szentmise után pedig
szentségimádás volt a gitárosok vezetésével.  A szerda esti búcsúztató
szentmisét megelőzően ismét volt szentségimádás, azt követően pedig
zsolozsmát énekeltünk. 

Január 29-én, szerdán a négy plébániai család-ill. házas csoport közös
összejövetelt tartott, melynek témája a NEK volt. A megjelent mintegy 30 fő
Muhi András moderálása mellett kis csoportokban beszélte meg, hogy kiben
milyen elképzelések és várakozások ébredtek a NEK-kel kapcsolatban, illetve
milyen módon szeretnénk részt venni az esemény sorozaton. A téma
átbeszélése mellett nagy élményt jelentett egymás megismerése is, melynek
nyomán közös elhatározásként fogalmazódott meg a rendszeres összejövetel
igénye.

Március 2-án, hétfőn megtartottuk plébániánk szentségimádási napját.
Folyamatosan sokan jöttek a templomba, ehhez bizonyára hozzájárult a
Missziós kereszt látogatása is.

Kovács Ádám
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Eucharisztikus szentek IX.

Labouré Szent Katalin (1806-1876)

Labouré Szent Katalin egy többgyermekes burgundiai parasztcsaládba született a napóleoni háborúktól sújtott
Franciaországban. Édesanyját nagyon korán elveszítette, s mivel legidősebb nővére már az Irgalmas Nővérek sorába
lépett, a házvezetés feladata rámaradt. A szelíd, mélyen hívő fiatal lány sokat járt a templomba, s pénteken és
szombaton is böjtölt. Egy alkalommal álmában megjelent a lazaristákat alapító Páli Szent Vince, aki arra figyelmeztette:
„A jó Istennek terve van veled! Ne felejtsd el!” Katalin végül (édesapja hosszas ellenkezését legyőzve) 1830-ban lett
novícia Párizsban. Életének talán legcsodásabb eseménye volt (amelyet képünk is ábrázol), hogy még abban az évben
július 19-én éjjel megjelent neki a Boldogságos Szűz Mária. Katalin így emlékezett erre vissza: „Bal kezével az oltárra
mutatott, amely előtt térdre borulva ki kell öntenem a szívemet; ott találok meg minden vigasztalást.” November 27-
én, imádkozás közben a Szűzanya ismét megjelent Katalinnak, s arra kérte, hogy veressen érméket, amelyek
elárasztják kegyelemmel viselőiket. A forradalmi változásoktól lázongó Párizs érseke nehezen hajlott arra, hogy a fiatal
apácanövendék szavára hallgasson, de végül elkészült az első 2000 érme, amelyek közül az egyiknek erejét a főpap
maga is megtapasztalhatta egy haldokló hitehagyott férfi váratlan megtérése kapcsán. Az érem feliratán megjelent
Mária Szeplőtelen Fogantatásának titka, amit (hivatalosan) csak 1854-ben hirdetett ki Rómában IX. Pius pápa. 

Katalin örökfogadalmat tett apácaként – Páli Szent Vince szavainak megfelelően – a betegek, idősek, elesettek
gyámolítására tette fel életét, s egy öregek otthonában élt egészen 1876-ban bekövetkezett haláláig. „Istent kell
keresnünk mindenben” – vallotta, s ennek megfelelően, ha kellett, a konyhában dolgozott, máskor a kapura vigyázott
zokszó és panasz nélkül. Életének középpontjában mindvégig az Oltáriszentség állt, egy fiatalabb rendtársának is azt
tanácsolta: „Ha bánatod van, menj a szentségház elé, és mondj el mindent a jó Istennek! Ő senkinek sem adja tovább,
és megadja az erőt elviseléséhez.”

Labouré Katalin teste csodálatos módon épen maradt, s az irgalmasok párizsi templomában ma is látható. A
betegeket gyámolító apáca szentté avatására 1947-ben került sor. A nagyváradi Telepi Szent Katalin plébániának ő a
védőszentje, mivel ebbe a váradi városrészbe már a 19. század végén megérkeztek a lazaristák, akik számára a két
világháború között templom épült. 

Az Eucharisztikus Kongresszus évében Katalin buzdító szavai hozzánk is szólnak: „Imádkozni nem nehéz. Amikor
a kápolnába megyek, letérdelek a jó Isten előtt, és így szólok Hozzá: Uram, itt vagyok. Add, amit akarsz! Ha ad nekem
valamit, vidám vagyok és megköszönöm neki. Ha semmit sem ad, azt is megköszönöm, mert tudom, hogy semmit sem
érdemlek. Utána pedig elmondok Neki mindent, ami az eszembe jut, elbeszélem szenvedéseimet és örömeimet, és
hallgatom Őt. Ha ti is hallgatjátok, hozzátok is szól majd. A jó Istennel ugyanis beszélni kell és hallgatni kell Őt. Mindig
szól, ha egyszerűen és szerényen átadjuk Neki magunkat.’’

Jakab Péter
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NAGYHETI PROGRAMOK ÉS SZERTARTÁSOK RENDJE TEMPLOMUNKBAN

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket Müller György atya tartja - a szokástól eltérően, a
nagyhetet megelőző héten – március 31-én, április 1-én és 2-án, kedden, szerdán és csütörtökön az
esti 6 órai szentmisén.

Gyóntatás rendje: a lelkigyakorlatos esti szentmisék alatt, a szentmisék után pedig a triduumot tartó
Müller György atya gyóntat. Továbbá nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel 7
órától 9 óráig lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Az esti szertartások alatt nem lesz gyóntatás.

A nagyheti szertartások rendje:
Virágvasárnap barkaszentelés és körmenet a 9 órai szentmisén lesz. Énekelt passió lesz a 9, a ½ 11
és az este 7 órai szentmiséken. 

Nagycsütörtökön szentmise az utolsó vacsora emlékére este 6 órakor, a szertartás végeztével kb. ½
8-kor lamentációt énekelünk. A templom este 10 óráig lesz nyitva.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat végzünk, a szertartások és a passió este 6 órakor
kezdődnek. ½ 8-kor lamentációt énekelünk. A templom este 9 óráig lesz nyitva.

Nagyszombaton reggel 7 órától este ½ 7-ig van lehetőség a Szentsír-látogatásra. 
A szertartások este 7 órakor kezdődnek, szentmise, majd feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap a reggeli ½ 8-as és a 9 órai szentmisék után ételszentelés lesz. A kórus a 9 órai és a
½ 11 órai szentmiséken énekel.
Urnatemetőnk ezen a napon 8-tól 1 óráig nyitva tart.

Húsvéthétfőn reggel ½ 8-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Korzenszky Richárd OSB

Keresztút

Elítélik. Elítélem. (Elítélnek.) 
Ráteszik. Ráteszem. Rámteszik. (Vállalom?) 
Leroskad. Leroskadok. (Bírni akarja. Bírni akarom?) 
Átöleli. Az útját járja. (Ránézek-e? hogy az utamat járjam!) 
Ő segíti. Elfogadja. (Segítek-e elfogadva?) 
Kendőt nyújt. Ő arcát adja. (Ha letörlöm, nekem adja.) 
Összerogyott. Összerogyom. Földre sújtja. Földre sújtom. (Újra kezdi. Újra kezdem?) 
Megsiratják. Tovább járja. (Megsiratom. Megkövetem?) 
Földre esett. Földre rogyott. (Segítem-e továbbmenni? Magam hagyom megsiratni?) 
Megcsúfolják. Lecsupasztva. (Bírom-e még megcsúfolva?) 
Felszögezik. Felszögezem. Felszögeznek. Tehetetlen. Önként teszik. Értünk teszi. (Értük teszem?
Teszem értük?) 
Fölfeszítve teljesíti. Akaratát véghezviszi. Elsötétült. (Befejezte?) 
Leemelik. (Nézem-e még?) Ölbe teszik. Sötét az ég. 
Sírba teszik. (Sírba tesznek.) Sárba tiport életeknek hajnal támad harmadnapra. Föltámad majd
virradatra. Élet fakad a világnak, annak, aki Vele járja. 
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Házascsoportok találkozója a plébánián

Az utolsó nap estéjén, amikor a missziós keresztet elbúcsúztattuk, egy beszélgetésre invitáltuk a plébániai közösségben
működő házascsoportokat. Szép számmal tettek eleget a meghívásnak. Összesen 30-an voltunk és négy csoport tagjai
képviseltették magukat. Engem ért a megtisztelő feladat, hogy moderáljam a beszélgetést. A téma erősen kötődött a
missziós kereszthez: a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz való viszonyunkat vettük górcső alá. A diskurzus
négy alapkérdés köré szerveződött. (Hogy talált Rád a NEK? Mit jelent most NEKed? Része a szeptemberei terveidNEK?
Jelentkezel önkéntesNEK?)  Először kis csoportokban hallgattuk meg egymást, aztán pedig a csoportokból egy-egy
ember tárta a plénum elé a saját csoportjában elhangzott véleményeket.

Sokszor szóba került az 1938-as kongresszus emléke. Hogy miben lesz más, és miben fog talán hasonlítani ez az
esemény a 82 évvel ezelőttihez. Hogy mennyire tudott minket megmozgatni a több éves ráhangolódás. Hogy
mennyiben látjuk ennek az eseménynek a missziós jellegét, vagy mennyire tartunk attól, hogy a nagy tömeg miatt nem
lesz jól megélhető a Kongresszus lelkisége. Sokan felvetették, hogy mennyire jó lenne egy közösségként többen részt
venni a programokon. Többek itt inspirálódtak arra, hogy önkéntesként is részt vállaljanak a szeptemberi programokon
vagy befogadjanak látogatókat.

Elhangzott többektől is, hogy már mód van regisztrálni a programokra a NEK weboldalán és ugyanitt lehetőség van
arra is, hogy önkéntesnek jelentkezzünk: www.iec2020.hu

Köszönjük Hartmann Erikának és Tóth Zoltánnak a szervezést és köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel és
gondolataikkal hozzájárultak ehhez az estéhez. Talán egy hagyomány indult most útjára és a jövőben máskor is
összegyűlünk majd ilyen körben. Legközelebb talán akkor, amikor majd a NEK-en megélt tapasztalatainkat oszthatjuk
meg egymással.

Muhi András

Jótékonysági hangverseny a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány javára
Idei karácsonyi egyházzenei áhítatunkat jótékonysági célra ajánlottuk fel. Két
kórustársunk kezdeményezésére a Marosvásárhelytől 40 km-re lévő
gyermekotthont szerettük volna támogatni a hangverseny bevételéből.

Műsorunkat a nemrég megjelent karácsonyi lemezünkből (Kedves Énekeink 6.)
válogattuk. A felvétel az Adventtől Gyertyaszentelőig tartó időszak liturgikus tételeit,
valamint közismert, közkedvelt karácsonyi többszólamú kórusműveket tartalmaz.
Természetesen, a kis-és középkórus éneke is hallható néhány tételben. 

Amikor először találkoztunk ezzel a számunkra ismeretlen gyermekotthonnal, s
olvastuk célját, a vezetők szándékait, és az ottani helyzetet, azonnal elhatároztuk,
hogy valamilyen módon szeretnénk segíteni nekik.

A Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön, több, mint 20 éve áll a
mélyszegénységbe lesüllyedt Mezőségi szórványmagyarság szolgálatában, tanulási
lehetőséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek. Jelenleg
Magyarfülpösön óvodát, alsó tagozatot és bentlakást tart fenn, Szászrégenben pedig felső tagozatos-középiskolás
kollégiumot.Az alapítvány vezetője Ady István tiszteletes úr. 

Ezúton is köszönjük minden adakozónak, hogy még karácsony előtt jelentős összegű adományt (400.000 Ft-ot)
eljuttathattunk számukra. Az alapítvány munkatársai karácsonykor egy kis ajándékkal keresték fel a rászoruló
családokat, erről a - lelkileg nehezen feldolgozható - útról láthatnak néhány fotót.

Aki szeretne még többet megtudni a szolgálatról, amit Ady tiszteletes úr áldozatos segítőivel közösen végez, az
interneten talál olvasnivalót, néznivalót.

https://www.youtube.com/watch?v=PPAAxPWUWHM

https://kepmas.hu/csutortokon-mar-konnyes-a-szemuk-ha-arra-gondolnak-masnap-ujra-haza-kell-menniuk-
interju-ady-istvan

http://www.szivarvany.ro/

Tőkés Tünde-Meszéna Gabriella
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A Schola lelkinapokon vett részt Máriabesnyőn a Nagyböjt kezdetéhez közel, február 7-9 között, aminek során
Balogh Piusz premontrei apát tárta fel előttünk a szentmise collecta könyörgéseit, az Exsultet húsvéti örömének mély
jelentését és a nagyböjti introitusok drámai világát.
Lex orandi lex credendi: Az imádság törvénye szabja meg a hit törvényét.
Amit imádkozunk, különösen a liturgiában és főleg a liturgikus énekekben, azt hisszük. Megfordítva is igaz: ami hitünk
legmélyebb tartalma, azt fejezik ki a kötött közösségi imádságok.
Mind a szentmise nyitó könyörgései, mind az Exultet, mind a kinyilatkoztatott zsoltárok ősi időkre nyúlnak vissza. Az
Egyház letisztult, kiérlelt hitét fejezik ki, sőt bizonyítják rendkívül tömör, de annál mélyrehatóbb mondatokkal.
Végtelenül személyesek, de mégsem szubjektívek, hanem olyanok, amikhez valamennyiünknek kapaszkodni, felnőni
kell.
A liturgia tanító, nevelő, a hitet kifejező és erősítő jellege nyilvánvaló, de csak akkor, ha az Egyház által jóváhagyott
liturgiáról van szó. Nem véletlen, hogy a különböző eretnekségek és szakadárok a liturgiát mindig átformálták saját
hitük és elképzelésük szerint.
Igazán hálásak lehetünk, hogy a liturgia szövegei és énekei révén hétről hétre megkapjuk azt a hathatós isteni
segítséget, ami emeli szívünket, világosítja értelmünket és vezeti egész életünket a Mindenható Isten világa, az
üdvösség felé. Lex orandi lex credendi. Bartal Péter

Schola kis- és középkórus szolgálat a Belvárosban
Nagy megtiszteltetés ért bennünket: A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa, Osztie Zoltán atya
meghívott minket, hogy a nagykórus őszi éneklése után kisebb énekeseink is bemutatkozzanak. Mivel a főplébánián
most alakul egy schola-énekkar, szolgálatunk kicsit misszió is volt: szerettünk volna kedvet csinálni a híveknek az
énekléshez, bemutatva, hogy hűségesen követve a liturgia előírásait a gyerekek, fiatalok is képesek széppé tenni a
szentmisét!

Nagy izgalom, készülődés előzte meg február 16-át. Az évközi 6. vasárnap liturgikus tételeit még a legkisebbek is
nagyon szépen megtanulták. Néhány rövid többszólamú tételt is elénekeltünk, sőt a szentmise végén – az oltár
lépcsőjén állva – még néhány kedves Mária-énekünket is előadtuk.

A csodálatos akusztika szárnyalóvá tette a hangzást, és a máskor oly izgő-mozgó gyereksereg megilletődötten állt az
évszázados szentélyben az oltár mellett.

Szentmise után Osztie atya körbevezette az érdeklődő szülőket, hozzátartozókat a templomban. S míg megcsodáltuk,
mennyi érték (freskók, szobrok, évszázados emlékek sokasága) került elő a vakolat alól, bizony elgondolkodhattunk
azon is, milyen jó, hogy Egyházunk őrzi, félti, gondozza szellemi és tárgyi örökségünket,  hogy legyen mit továbbadjunk
a következő nemzedékeknek!

Tőkés Tünde



92020. Nagyböjt Felsőkrisztina

Kedves Testvérek!

A FeGE várja mindazok jelentkezését a fege@felsokrisztina.net mailcímen, akik szeretnék támogatni, akár
tevőlegesen, akár más formában az Együttes nagyszabású, 30 éves jubileumi koncertjét, amelyre
2020.10.10-én kerül sor. Jelentkezni lehet akár egy üres levél formájában is,  mi pedig válaszul rövidesen
megírjuk a tudnivalókat a koncert kapcsán és, hogy konkrétan miben várnánk támogatást.

Köszönjük szépen!

Gitáros-híradó

2019 karácsonya a Gitáros Együttes tagjai számára a szokásosnál is különlegesebb élmény volt, ugyanis március 25-
én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Sziklatemplomban többen belekezdtünk a lelki adoptálásba és
megfogadtuk, hogy kilenc hónapon keresztül imádkozunk egy veszélyeztetett magzatért. A kilenc hónapnak vége lett.
Úgy gondoltuk, ezt méltó módon szeretnénk lezárni, ezért vendégül hívtuk Puskás Antal pálos atyát és Komáromi
Mária ferences világi rendit, hogy ahogy a kezdetkor, úgy a legvégén is legyenek velünk és közösen imádkozzuk el az
előírt imát és az egy tized rózsafüzért. Talán az adoptáló kórustársak nevében is mondhatom, valóban mély lelki
élmény volt ez a háromnegyed év, így buzdítanánk mindenkit, hogy lehetőség szerint egyszer életében vegyen részt
ebben. Legközelebb március 25-én lehet fogadalmat tenni a Sziklatemplomban. További részletek a pálos rend
honlapján.

A farsangi időszakban sem tétlenkedtünk. Előbb február elején jelmezt öltöttünk magunkra, majd február végén
disznótorost tartottunk. Az időjárással, mondhatjuk, évek óta malacunk van, hiszen mindig ragyogó napsütésben sül
a hurka és a kolbász a kerti tárcsán. Ráadásul idén még a desszert is malacból készült, így igazán reméljük, hogy egy
sikeres év áll előttünk!

Annál is inkább, mert február 29-én, szombaton egy egész napos próbával kezdtünk el készülni a születésnapunkra.
Igen! Ez év szeptemberében lesz 30 éve, hogy Együttesünk szolgálatot lát el templomunkban. Ezt minden eddigi kerek
évfordulóhoz hasonlóan egy nagy koncerttel szeretnénk emlékezetessé tenni. A 30. születésnapunkat 2020.10.10-én
ünnepeljük az új Közösségi Házunkban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves Testvérünket!

Viszont addig is hosszú az út előttünk és számos feladatunk van. Március 15-én, vasárnap tartjuk nagyböjti áhítatunkat,
melynek vendége egyházközségünk tagja, Kovács Ádám lesz. Idén is lesz április 3-án, Virágvasárnap előtti pénteken
fáklyás keresztút. Ennek részleteit később közöljük. Húsvét vasárnapján pedig, hagyományainkat folytatva,
örömzenélésre hívjuk a kedves Testvéreket, a feltámadt Krisztus dicsőítésére.

Áldott Nagyböjtöt kívánunk!

Hernády Balázs kórusvezető

Idén első alkalommal, prototípus jelleggel rendeztünk plébániai keretek között sítábort. A nyári táborok résztvevői közt
meghirdetett eseményt az osztrák Präbichl-ben tartottuk, ott gyűltünk össze január 29. és február 2. között 50-en egy
kis közös kikapcsolódásra. A nagy sikerre való tekintettel reméljük, jövőre újból találkozhatunk, ahová minden kedves
érdeklődőt szeretettel fogunk várni!

Síelni szuper! Jó társaságban lenni még annál is szuperebb! De mi lehet ezeknél is nagyszerűbb?...Hát jó társaságban
síelni! Ez járhatott Szentandrási-Szabó Domi és Hernády Balázs fejében is, amikor megszervezték az első plébániai

Beszámoló a sítáborról
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sítábort. Persze lehet, hogy egyszerűen társaságot kerestek maguknak pár nap síeléshez, de a végeredmény
mindenesetre öt kiváló nap Präbichl-ben.
A családias síterep nagyjából 4 órányi autóútra van Budapesttől, s mint ilyen, tökéletesen alkalmas arra, hogy az egész
pereputtyot felpakolva még épp idegbaj nélkül vészeljük át az utazást. Sőt, hogy a lehetőség igazán vonzó legyen, a
szervezők síoktatás címén gyerek-eltávolító foglalkozásokat is szerveztek (Tölgyesi Zsombi és Ági, innen is pacsi!), nem
csoda hát, hogy főképp családok kaptak a lehetőségen. Természetesen az idegileg kimerült síoktatókat a közösség saját
betegeinek tekinti.
A tizenkét család megszállta a teljes Alpenstern Hotelt, sőt, átlógtunk a szomszédos Alpenklub Panzióba is. Ennek
megvolt az az előnye, hogy a fent említett ramazurit elő tudtuk adni anélkül, hogy bárkit is zavartunk volna a
pihenésben.
A program reggel nyolckor divatbemutatóval indult, ahol tökéletesen sminkelt modellek ("az aki szép / az reggel is
szép...") a legfrissebb sí aláöltöző trendeket mutatták be reggeli közben. Kilenckor pályanyitással és a "nyitva lesz-e ma
a Polster felvonó" című kitalálós játékkal folytatódott a napirend, amely a szülők számára a fél tizenegyes "passzoljuk
le kifárasztott gyermekünket a síoktatóknak" eseményben csúcsosodott ki. Másfél órányi önfeledt száguldozást
követően visszakaptuk a gyerekeket, hogy egy gyors ebéd után (igen, nálunk a másfél órás ebéd gyors) fél kettőkor
újra a Tölgyesi testvérek gondjaira bízzuk őket. Minden jónak vége szakad azonban egyszer, a síoktatásnak is, háromtól
családegyesítés a jelszó, ahol a família tagjai saját bőrükön tapasztalhatták meg a "minden csapat olyan gyors, mint a
leglassabb tagja" örökérvényű igazságot.
Itt domborodott ki a síterep családias jellege, a nagyobbacska gyerekeket walkie-talkie-val már el lehetett engedni egy-
egy ülős felvonó körre egyedül is, természetesen szigorú lejelentkezési feltételek mellett.
A négy órás pályazárástól következett a nap legnehezebb része: kivárni a fél hetes vacsorát. A vacsora előtt, alatt és
főleg utána zajlott a korábban már vázolt ereszd-el-a-hajam program, csapatos viháncolással, hatalmas csocsópartikkal
és egyéb játékokkal, majd lassan elszivárgó gyereksereggel. Este 10 óra után végre az addig társasozó, beszélgető
felnőttek is odajutottak a csocsóasztalhoz, hogy néhány pörgetéssel zárják le az estét.
A napirend így kialakult ritmusát két eltérő nap törte meg: a sorversenyek napja és a szombati mise. A sorversenyeken
vacsora előtt három csapat versengett síléces ügyességi valamint célbadobós versenyszámokban, és végül óriási
csatában aaa…. az egyik csapat lett az első, őket szorosan követte a második és kicsit lemaradva a harmadik. A végére
gyaníthatóan már maguk a versenyzők se tudták, hogy ki kivel volt, legalábbis az első csapat díjának átvételekor kétszer
annyi gyerek jelent meg az asztal előtt, mint a harmadik helyezett díjak átadásánál. A lényeg persze a közös
bohóckodás volt, szerencsére ezt láthatólag a versenyzők is így gondolták, szomorú gyereket nem nagyon lehetett látni.

A másik külön program a
szombat esti mise volt,
ahol ugyan az
olvasmányok kivételével
egy árva szó nem
hangzott el magyarul, a
gyerekek mégis pisszenés
nélkül, feszült
figyelemmel ülték végig a
közel egy órát. Haha!
Maradjunk annyiban,
hogy Gyertyaszentelő
B o l d o g a s s z o n y
ünnepének hála némi
gyertya-bűvészkedéssel
és viaszos nadrágok árán
sikerült elkerülnünk az
osztrák falucska lakóinak
megbotránkozását. Sőt, a
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Kincsek a Világhálón

Ebben a lapszámunkban új rovatot indítunk útjára. Olyan honlapokra és alkalmazásokra szeretnénk felhívni a
figyelmet, ami hasznos tartalommal bír, vagy lelki épülésünkre szolgálhat.
https://www.iec2020.hu/hu
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján minden információt megtalálunk a szeptemberi programokról, a
kongresszus történeti hátteréről, a készülődés eseményeiről. Itt regisztrálhatunk be az egyes programokra és ugyanitt
jelentkezhetünk önkéntes segítőnek és ajánlhatunk fel szálláshelyet.  
www.youtube.com - Misevlog Fábry Kornéllal
Fábry Kornél atya – a NEK főtitkára - misevlogja már a második évadát éli. Érdemes rákeresni a Youtube-on ezekre a
videókra, mert tömör, átgondolt és jóhangulatú videókban beszél bennük a Szentmisével kapcsolatos kérdésekről.
Miért vetünk keresztet? Hogy épül fel a Szentmise? Miért végezzük az egyes liturgikus cselekedeteket? Azoknak is
érdekes lehet, akik sok évtizede járnak misére – nekem minden videóban tudott eddig valami érdekes vagy
elgondolkodtató gondolatot adni – és azoknak is, akik most ismerkednek a vallásunkkal.
https://www.palferi.hu/
Pál Ferenc atya két évtizede kezdte el „nyilvános működését”. Ez a weboldal összegyűjti a 20 év alatt elhangzott kedd
esti előadásait, melyeket fiataloknak tartott. Mindegyik előadás valamilyen módon az Isten-kereső és önismereti
munkánkat hivatott segíteni. Az előadásait áthatja a derű és az empátia. A weboldalon megtalálhatjuk még a vasárnapi
szentbeszédeinek a gyűjteményét is tíz évre visszamenőleg. Ezeken kívül még információt kaphatunk a Ferenc atya
köré szerveződött közösség és alapítvány programjairól is.

Muhi András

Ministráns sporthíradó

Március 1-én, vasárnap rendezték az első Savaria-kupát ultimate frizbi sportágban, Szombathelyen. A Szent II. János
Pál pápa Kollégium tagjai a szervezők hívását elfogadva ezért már hajnalban útnak indultak, hogy 8 órától a pályán
reptessék a korongokat. A játék lényege, hogy a csapat a téglalap alapú pálya végén található zónába passzokkal
juttassa el a korongot. A játék fair play és no-kontakt alapú, amely lehetővé teszi, hogy lányok és fiúk együtt
játszhassanak.
A csapat a körmérkőzéseket követően, négy győzelem - két vereséggel, a harmadik helyen jutott tovább az
elődöntőbe, ahol tanulva a korábbi vereségekből, okos taktikával legyőzte a csoport másodikat. A döntőnek a
papírforma szerint a győri Up&Fly egyesület volt az esélyese, ami a pályán be is igazolódott. Mieinknek az ellenfél
zónavédekezésére nem volt válasza, ezért egy becsületpontért küzdöttek, amit sikerült is megszerezniük. A csapat így
összesítésben második, az egyetemi korcsoportban pedig első helyen végzett, ami minden előzetes várakozást
felülmúlt. Ugyanakkor talán a legfontosabb mégis az volt, hogy közösen sportolva jól érezték magukat.

HB

plébános a záró áldás végén külön beiktatott egy síbalesetek elkerüléséért való könyörgést is.
Kiemelendő még a hotel személyzete, akik sokat tettek azért, hogy valóban családias legyen a légkör. Szinte nem
mentek úgy el mellettünk, hogy egy kedves szavuk ne lett volna, legjobban mégis az lepett meg, mikor Gyula az egyik
gyereket szigorú hangon felküldte pulóverért a szobába, nehogy megfázzon - és a fiú szó nélkül felsprintelt.
Egyetlen tényezőn látszott, hogy kívül esett a szervezők hatáskörén, az időjárás. Jövőre gondolkodni kell a kérdésen,
egy plébániának kell, hogy legyen megoldása az égbeli dolgok befolyásolására is!
Összességében nagyon jó öt napot töltöttünk el együtt, Dominak és Balázsnak hálásan köszönjük, hogy megszervezték
az egész síelést. Magasra tették a mércét, jövőre nem lehet engedni a színvonalból!

Turbucz Áron
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Bemutatkozik a Takács-Váry család

Váry Viktória  és Takács Benedek, valamint Takács-Váry Zita, Anna és Kinga, mi alkotjuk a Takács-Váry családot.

Viki bírósági titkárként, Benedek biztosítási
alkuszként dolgozik. Zita 15 éves és a Szent Gellért
Általános Iskola és Gimnázium 9. osztályos tanulója.
Anna 13 éves, Kinga 11 éves, ők a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskolába járnak.

Mi, szülők gyermekkorunk óta a Felsőkrisztina
kötelékébe tartozunk. Ifjúkorunk meghatározó része
a 314. számú Czuczor Gergely cserkészcsapatban
töltött évek, számos, ma is fennálló barátság
eredezik onnan. 

2003-ban kötöttünk házasságot Albertfalván, mivel
egykori szeretett káplánunk, Hollai Antal atya ott
szolgált. 

A gyermekek kicsi, 4-5 éves koruk óta a Schola
tagjai. Az itt eltelt idő alatt nemcsak a lányok
énekhangja fejlődött, hanem több, felejthetetlen
koncert élményben is részük volt. Hihetetlen volt a
gyermekeket énekelni hallani a Művészetek
Palotájában és Vigadóban.

A plébániai cserkészcsapathoz való kötődésünk is
megmaradt, hiszen Anna és Kinga most is lelkes
tagjai a csapatnak.

Örömmel veszünk részt minden évben a plébánia
nyári táborában, ahol lehetőségünk nyílik jobban
megismerni a plébániához tartozó családokat.

Nyári kósza kalandok - avagy evezés a Tisza-tavon

Ha nyár, akkor cserkésztábor és mi olyan szerencsés cserkészeknek mondhatjuk magunkat, akik nem csak a csapattal
közösen élhettünk át izgalmas kalandokat, hanem duplázhattunk egy ötnapos raji tábor keretein belül.
Augusztus végén a Kósza raj Tiszafüredet vette célba, amely az egész tavat körbeevező túrájuk első állomása volt. A

füredi vasútállomásra érkezve nem teketóriáztak, azonnal a közeli szabadstrandra emelték tekintetüket, hogy a Tisza
hűs vizében keressenek menedéket a tikkasztó meleg elől. Könnyed három órás strandolásukon a résztvevők
választhattak a vízben való labdázás, az olvasás, valamint az alvás hasznos tevékenységei közül. Mindhárom programra
akadt jelentkező, így ki-ki a maga módján felfrissülve fogyaszthatta el ebédjét a parton, majd indulhatott tovább a
Kormorán kikötőbe, ahol már vártak ránk a kenuk és Józsi(?) bácsi avagy a Tanár úr. 
A Tanár úr utasítására mindenki gyorsan megkereste a hozzá – mind méretben, mint stílusban – legjobban passzoló

mentőmellényt és már meg is kezdtük tanuló evezésünket a kikötő közelében. Megtanultuk, hogy mindig a vízi út
jobb oldalán közlekedünk, és ha hullámok törnének kenuink felé, akkor nem menekülünk elölük, hanem bátran
szembe fordítjuk hajóinkat és rájuk evezünk. Tanulás közben rengeteg gyönyörű helyen vitt az utunk és sok érdekes
madarat is volt szerencsénk megpillantani. Bemelegítő kalandunk végén fáradtan, de lelkesen vettük nyakunkba a
füredi gátat és meg sem álltunk első szállásunkig, ahol már nagyon vártak ránk. Érkezésünket hangos nyerítések jelezték
kedves vendéglátóinknak, ugyanis volt szerencsénk a tiszaörvényi Viki Lovastanyán tölteni az éjszakát. 
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Másnap reggel miután összecsomagoltuk sátrainkat, még egyszer búcsúzóul megcirógattuk a lovacskák orrát és
visszatérve a kikötőbe valóban megkezdtük túránkat a Tisza-tavon. Egész délelőtt és kora délután töretlenül eveztünk
előre, hogy elérjük a következő csekkolási pontunkat, Tiszaszőlőst. Utunk jó hangulatban telt, ebédünket a vízen
költöttük el. A fák árnyékában, összekapaszkodott csónakjainkat kellemesen ringatta a víz, miközben alacsonyan szállt
a pizza-krém kenuink felett. Szerencsére mindenkinek jutott belőle, kivéve a halakat, mivel a vízbe nem ejtettük bele
az értékes étket. Tiszaörvényen hasonlóan melegszívű fogadtatásban volt részünk, mint előző este, a napot pedig egy
indián és egy cowgirl mulattató társaságában zárhattuk tábortüzünk fényénél.

Mivel előző nap nagyon megviselte a kis csapatot a délelőtti melegben való evezés, így úgy döntöttünk, csak késő
délután kelünk útra Tiszaszőlősről Sarudra. Ez az utazás nagyobb falatnak bizonyult, ugyanis át kellett vágnunk a tavon,
méghozzá keresztben. A későbbi indulásnak köszönhetően még evezés közben gyönyörködhettünk a késő nyári
naplementében. A sarudi kikötőben éhes szúnyogok hada rohamozott meg bennünket, de nekünk ez sem szegte
kedvünket. Rácson sült finom vacsoránk után ismét másnap délelőttig pihenhettük ki a hosszú út fáradalmait. 
Sarudról Poloszlóra eveztünk át, hatalmas vízi csatákkal és váratlan hadgyakorlatokkal színesítettük az aznapi távot.

Este pedig fordítottunk egyet azon a bizonyos kockán és kivételesen a kósza raj tagjai készültek egy kis tábortűzzel a
vezetők számára. Nem mindennapi témához nem szokványos tábortűz illett, ami tökéletes lezárása volt együtt töltött
estéinknek. Végül reggel megkezdtük utolsó evezésünket, amellyel visszaértünk Tiszafüredre, estére pedig már Pesten
találtuk magunkat, ahol nehéz szívvel, de szebbnél-szebb élményekkel megrakodva köszöntünk el egymástól a
legközelebbi közös programunkig. 

Ez a csodálatos kalandunk nem jöhetett volna létre két kedves cserkésztestvérünk, Mirjam és Zoli úr közreműködése
nélkül. Mirjam rettenthetetlenül evezett végig velünk kenuink egyik kapitányaként, Zoli úr pedig autóval követett
minket a parton, biztosítva számunkra azt a sok finom ételt, amit megehettünk napközben, valamint csomagjaink
biztonságát, autóval szállítva azokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik állhatatos munkájukat és segítségüket,
reméljük máskor is velünk tartanak és viszonozhatjuk kedvességüket. Álljon itt még köszönetképp a raj Zoli úr számára
írt kis indulója:

Általmennénk mi a Tiszán kenunkon, kenunkon, de kenunkon,
Ott vár ránk a Zoli úr a kajával, Zoli úr a kajával.

Ott alszik az ágyában, a függő-függő ágyában,
Pizzakrém és saláta, meg paprika virít a kocsijában.

Drága kedves Zoli úr, de szeretünk, nélküled mi elveszünk,
Ha nem lennél foghatnánk mi a fejünk, nehéz enne életünk.

Az egész raj tisztelhet (zsa!), és tiszta szívből szerethet
A Tiszának habjai közt evezhet, evezhet, de evezhet!

Zoli Zoli Zoli Zoli Zoli úr,
Zoli Zoli Zoli úr.

Zoli Zoli Zoli Zoli Zoli úr
Zoli Zoli Zoli úr,

Zoli Zoli Zoli úr, Zoli úr
Zoli Zoli Zoli Zoli Zoli úr Zoli Zoli Zoli Zoli úr!

( Az „Általmennék én a Tiszán ladikon” c. magyar népdal dallamára)

Varga Eszter öv.
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Zuricska Panka

Rudolf Boglárka

Édes Nimród Pál

Gereben Nikolas József

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagjai:

Anyakönyv
2019. december - 2020 február

Zárda Pálné  (85)
Igaz Kálmánné  (97)
Kun Lászlóné  (90)
Szebenyi Béláné  (84)
Dr. Papp Emilné  (89)
Gémes Lajosné Dr. Szőnyi Erzsébet (95)
Borosnyay Pálné  (96)
Székely Gézáné  (92)
Karcagi Istvánné  (88)
Dr. Kálmán Sándorné  (83)
Szondra Tiborné  (81)
Gaál Flóriánné  (84)
Novák Jánosné  (66)
Friedrich Ádám  (82)
Prébáld Károly Sándor  (68)
Meskó Mihályné  (82)
Fodor Gyuláné  (86)
Lovas József  (100)
Lájer Veronika  (40)
Szakács Gábor  (73)
Nemeslaki Nándor  (89)
Dr. Hajtó Aurélné  (83)
Eck Sándorné  (94)
Dr. Zelcsényi Béla Pál  (91)
Fábián Károly  (62)
Szentkuti Gyuláné  (85)
Kocsis Dezső  (99)
Dr. Oláh Imréné  (93)
Baranyay Mónika  (73)
Bősze Lajosné  (76)
Vajna Pálné  (96)
Gönczöl Imréné  (86)
Szalay István  (70)
Bálint Béláné  (82)

A karitász raktár nyári
nyitvatartása

Terveink szerint idén nyáron
kísérleti jelleggel minden szerdán
16:00 és 18:00 óra között
tartanánk nyitva a ruha- és
adománygyűjtő raktárunkat.

Többen nehezményezték, hogy a
karitász csoport túl hosszú téli
szünetet tartott, pedig
folyamatosan azon dolgozunk,
hogy egyre több lehetőséget
biztosítsunk az adományok
leadására, ill. az igények
kielégítésére. Kérjük a testvérek
megértését, hiszen a raktárban
dolgozó karitászosoknak is van
családjuk és mindannyian a
korábban születettek csoportjához
tartoznak, ezért szükségük van
időnként pihenésre is. Télen a
csúszós, fagyos útviszonyok miatt
sokszor nehezebb eljutni az
épületbe, különösen a hegyi
területről útnak indulóknak.  Igaz,
ebben az évben nem volt kemény
tél, nem volt sok havas, jeges nap,
de ezt előre nem tudhattuk, a
korábbi évek tapasztalata alapján
terveztük a szünetet.
Nyáron a karitász munkatársak is
elsősorban nagymamák, akiknek
az iskolai szünet miatt
családjukban megsokasodnak a
feladatok.  Úgy gondoltuk, hogy
idén nem zárjuk be teljesen a
raktárt nyáron, beosztjuk egymás
között a heteket, és hetente
legalább egyszer nyitva tartunk.
Ha a tapasztalat azt mutatja, hogy
nincs erre igény, a vakáció idején
nem szeretnének válogatni vagy
leadni adományokat a testvérek,
mivel a legtöbb család nyaral,
nincs is Budapesten, akkor
visszatérünk a nyári szünet
korábbi gyakorlatához.

Tartós élelmiszergyűjtés
Előre jelezzük, hogy nagyböjtben,
március 15. és 25. között a
karitászközpont élelmiszergyűjtést
rendez a rászorulók részére.
Kérjük és buzdítjuk a testvéreket a
nagylelkű adakozásra. 

Molnár Zsuzsa

Reményik Sándor

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Tán lét-előtti létem emlék-képe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,

De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Néha magamban látom, néha másban.

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen

Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

A rárakódott világ-szenny alatt.

A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól

Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

S most ásót, kapát, csákányt ragadok,

Testvéreim, jertek, segítsetek,

Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.

S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
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