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XXIV. évfolyam |  1. szám

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

Szentmisék rendje adventben:
Hétfő, kedd, szerda roráté 6:00 

Csütörtök, péntek, szombat 18:00 
Vasárnap 7:30, 9:00, 11:00 és este 18:00 

Hivatali órák:
Hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00 – 12:00

Kedd, péntek 16:00 - 17:00

A karácsony előtti napokban hosszú időket töltöttem el a
jászol előtt azzal, hogy Szűz Máriát és a lábánál fekvő
kisdedet figyeltem. Egy ilyen egyszerű kép az
egész életünkön nyomot hagy. Ennek
köszönhetően ismerjük fel egy napon, hogy
Krisztus által maga Isten jött el közénk.

Karácsony éjszakáján a templomba mentünk.
Öt- vagy hatéves lehettem. Egy hegyi faluban
laktunk és nagy hóban vezetett az utunk. Én
voltam a legkisebb, apám kézen fogva vezetett.
Mögöttünk jött anyám a bátyámmal és hét
nővéremmel. A tiszta égbolton apám
megmutatta nekem az esthajnalcsillagot,
amelyet a napkeleti bölcsek maguk is láttak.

Péter apostol olvasása közben mindig eszembe jutnak
ezek a pillanatok: 

„Figyeljetek Krisztusra, mint
sötétben világító lámpásra, amíg a
nappal fel nem virrad, és a
hajnalcsillag fel nem ragyog a
szívetekben” 

(vö.: 2 Pt 1,19).

Roger Schütz
a Taizéi Közösség alapító perjele 

(Isten csak szeretni tud című
könyvéből, 

Vigilia Kiadó, 2016)

A mi Adventünk címmel lelki kalendáriumot indítunk a plébánia Facebook oldalán és a terefere levelező listán. 
A kalendáriumban mindennap egyházközségünk más-más tagja osztja majd meg gondolatait, hogyan készül ő,
hogyan készülnek ők a családjával együtt a Megváltó születésére.

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

A jászol előtt
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Krónika

A Veni Sancte óta eltelt időszak csendesen, de nem eseménytelenül telt, melynek részeként több változás is történt
plébániánkon. Ennek egyike, hogy az oltár mögül kültérre helyezzük a Keresztelő Szent János szobrot, ezzel lehetővé
válik, hogy a templom liturgikus terének középpontjába a tabernákulum, az Eucharisztia kerüljön.

Sikeresen elindult a vasárnapi szentmisék közvetítése a Közösségi Házban. Így érezhetően csökkent a templomban
helyet foglalók száma, ami megkönnyíti a koronavírus járvány mérséklése szempontjából fontos távolságtartást. 

A plébániai közösségek végre használhatják a Közösségi Házat! Az építkezés befejezéséről és a változásokról részletes
beszámoló található az újságban.

Örömteli, hogy az idén is van állami kitüntetettünk: Szerdahelyi Csongor, a képviselőtestület tagja, a Felsőkrisztina
újság alapító szerkesztője vehette át október 22-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elhalasztása miatt az idei elsőáldozást a plébániák tarthatták meg.
Templomunkban ünnepélyes keretek között október közepén 34 gyermek vehette először magához Krisztus testét.

A járvány miatt elmaradt templomunkban a tavaszi bérmálás, így most, november 8-án 22 fiatal részesült a Szentlélek
ajándékában és erősítette meg e szentséggel Krisztushoz tartozását. 

Ez az időszak hozott fájdalmas eseményt is: életének 80. évében, október 25-én elhunyt Bolberitz Pál atya,
Széchenyi-díjas egyetemi tanár, címzetes apát, pápai prelátus, a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, prímási
bíró, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes konventuális káplánja, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke.
2004-2019 között misézett rendszeresen templomunkban. 

A szigorú járványügyi korlátozásokig működtek a hittancsoportok, megalakult egy új ministráns kollégium; minden
hónapban 1-1 szentmisén, valamint a Szent Márton napi zsolozsmán szolgált a felnőtt Schola, illetve énekelnek a
diákmiséken a kis scholások, a vasárnap esti miséken pedig a Gitáros Együttes. Hetente imádkoztak a Zsolozsma-kör
tagjai, és elindult a jegyesoktatás is. Jelenleg ugyan szűkebb keretek között folytatódik egyházközségünk élete, de azért
„okos szűzekként” tartjuk égve a lángot és várjuk az Úr jövetelét.

Kovács Ádám
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Változások plébániánk életében

Márton atya nyugdíjazását követően augusztus elsejétől dr. Pákozdi István atya lett plébániánk új plébánosa. Hivatalba
lépésük után az új plébánosok megőrizve ugyan a plébánia hagyományait, és az elődök munkájára alapozva a jó
kezdeményezéseket folytatva szervezik munkájukat, ugyanakkor megkezdik megvalósítani azokat az elképzeléseket,
amelyekkel a plébániai és hitéletet még gazdagabbá, jobbá szeretnék tenni. 

Így történik most István atya esetében is. Csaknem harminc évig volt egyetemi lelkész, így természetesen nagy
affinitással fordul a fiatalok felé. Ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez a liturgiára is. Hozzá is fogott tervei
megvalósításához. Elsőként a szentély átalakítását kezdte meg. Amint már tapasztalhattuk, kikerült a szentélyből a
Keresztelő Szent János szobor. A Szmrecsányi Boldizsár művész úr által készített alkotás eredetileg nem ide, hanem az
akkor tervezett új templomban gondolkodva, annak díszítésére készült, csak a helyzet változása révén került a
szentélybe. A Közösségi Ház elkészültével azonban – a megfelelő védelem kialakítása után – a Közösségi Ház bejárata
mellé állítjuk fel, hogy hirdesse közösségünk céljait. Az így megüresedett helyre, a szentély közepére helyeződik át –
ahogy illik – a tabernákulum, föléje pedig a kereszt a jól ismert és sokak által kedvelt megvilágítással. Természetesen
a tabernákulum „mozgását” követi az örökmécses és a szervizasztal elhelyezése is. A szentély ily módon felszabadult
helyén – szimmetrikusan a jobb oldallal  –  ülőzsámolyok készülnek. Szintén liturgikus megfontolásból a keresztelőkút
az ambó oldalára, a húsvéti gyertyatartó mellé kerül. Az átalakítás előnye a liturgikus szempontokon túl, hogy ezáltal
a Szkólának  több helye lesz. 

S ha már az „építkezésnél” tartunk, legsürgősebb teendő, hogy a Közösségi Ház kapuja melletti gyalogos
bejáró mellé a hívek által kért korlát még a fagyok beállta előtt elkészüljön. Emellett más feladatok is megoldásra
várnak. Így a plébánia és a templom közötti út burkolatának – ismételt – javíttatása, valamit az építkezés kisebb-
nagyobb hibáinak garanciális, vagy azon túli javíttatása. Tervbe van még véve, de az már a jövő év feladata, a plébániai
épületének belső – elsősorban épületgépészeti - felújítása. A plébánia épülete egyébként két részre osztódik a jövőben.
Az előtér (a lépcső előtti közlekedő, a nagy hittanterem, az iroda, a karitász helyiségei, és a kiszolgáló konyha, valamint
a plébánia pincéje) lesz a „plébániai hivatal” része, a lépcsőfeljárótól pedig a plébániai lakások. Ez a rész le is lesz zárva
és csak az arra jogosultak használhatják.

A „materiális” változások mellett a hitéletben és a liturgiában is lesznek/történtek változások. Mint tudott,
plébániánk életében először fordul elő, hogy csak egy papunk van. Ez befolyásolja – amint tapasztaltuk – a miserendet,
illetőleg a liturgiában segédkezők számát, szerepét is. István atya ötlete nyomán és a Médiabizottság tagjainak
közreműködésével lehetőség nyílt arra, hogy a miséken a szentmisével egy időben a Közösségi Házban online módon
is részt vehessenek a hívek. Különösen jó ez most a vírus idején. István atya szeretné, ha többen vennének részt a
felolvasásokban, ezért lektorképzést indított. Mivel csak egy papunk van, szükségessé vált, hogy többen legyenek
áldoztatók. 12 áldoztatóra kért és kapott engedélyt István atya, így minden misére jut két áldoztató, ill. a Közösségi
Házban is lehetőség van áldozásra. Megújult a fiatalok hitoktatása és folytatódik a Márton atyával megkezdett felnőtt
hittan szentírás-magyarázat címen.

A hívek immár birtokba vehették az elkészült Közösségi Házat. Több közösség tartja már ott a foglakozásait,
és már kisebb összejövetelekre is sor került. 

Folyamatban van a plébániai honlap megújulása is. Ezért kérjük a híveket, hogy folyamatosan kövessék,
tekintsenek bele, hiszen a tervek szerint igen gazdag, sok információt tartalmazó oldallá válik
(http://www.felsokrisztina.net).

Örvendetes, hogy a hívek „mozdulnak” a hívó szóra, s ezáltal az eddigi változások jól működnek, és van olyan
érzésem, hogy még nincs vége…

Béres György

Változik a miserend adventben! 

Hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órakor Rorate-szentmise, 
ezeken a napokon a reggeli ½ 8-as szentmise elmarad.

Csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor lesznek a szentmisék.

A vesperást szombaton, az esti szentmise előtt ½ 6-kor énekeljük.
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Gazdagabbak lettünk általuk, hiányozni fognak

Idén két, számomra nagyon fontos igazodási
ponttal lettem szegényebb. Januárban, életének
92. évében elhunyt plébániánk nagy barátja, az
angol Anthony Stark prelátus, akit a
felsőkrisztinás hívek a nagyheti szertartásaink
alkalmával zárhattak szívükbe. Októberben
pedig életének 80. évében távozott Bolberitz Pál
protonotárius, aki sok éven át misézett
vasárnaponként templomunkban.

Pál atyát szentimrés káplán kora óta ismertem.
Részben az ő tanácsára kopogtattam írásaimmal
az Új Ember szerkesztőségi ajtaján. S lehet, hogy
abban is szerepe volt, bár sohasem mondta,
hogy egykori osztályfőnöke, Antall József miniszterelnök sajtóirodájának a vezetője lehettem. (Nem ez volt életem
legsikeresebb része.)

Mikor Rómában a vatikáni követségen dolgoztam, többször meglátogatott. Együtt jártuk be Olaszország néhány szép
vidékét. A Vezúvra tikkasztó melegben ballagtunk fel. Palin napelemes sapka volt, simlibe épített propellerrel, hogy
hűsítse viselőjét. Állandóan azt kérdezte, hogy forog-e a propeller. Mikor a csodaszép tengerparti, citromillatú Amalfi
meredek utcáit jártuk, s mondtam neki, hogy ez egy mindössze harmincezer hívet számláló egyházmegye székhelye,
nyaggatott, hogy intézzem el a pápánál, hogy ő itt lehessen püspök. Remek ember volt, kiváló humorral, eredeti
meglátásokkal. Lehetett tanulni tőle, nem csak szentbeszédeiből.

Anthonyt már újságíróként ismertem meg 1984-ben Londonban a Universe című katolikus hetilap szerkesztőségének
a fogadásán. Felfigyelt rám, hogy magyar vagyok. Kiderült, hogy a papi hivatás melletti elkötelezettségében komoly
szerepet játszottak az 1948-49-es angol napilapok címoldalára kerülő tudósítások Mindszenty bíboros embertelen
meghurcoltatásáról. Azóta érdekelte Magyarország, és nekem nagyon megörült, s azonnal bejelentkezett, hogy jönne

Budapestre. Jött is attól kezdve rendszeresen, minden évben.
Megismertettem többek között akkori főnökömmel, az Új Ember
főszerkesztőjével, Magyar Ferenccel, és a már Esztergomban tanító
Bolberitz atyával. Pali és Anthony között életre szóló barátság szövődött.
Talán sokan emlékeznek még, hogy 2006-ban Stark atya nálunk is tartott
aranymisét, melynek ünnepi szónoka Pál atya volt.

Az angol atya egyháztörténész, a Szent Sír lovagrend tagja és a kis angliai
katolikus plébániák anyagi támogatására alapított szervezet vezetője volt. Ő
azonban tágan értelmezte „felségterületét” és másfél évtizeden át
rendszeresen pénzadományokkal segítette plébániánk ingatlanvásárlását is.
Pál és Anthony atyák most már talán együtt fújják a füstöt valahol az
örökkévalóságban – mindketten szerettek pipázni és szivarozni – és
felsőkrisztinás közös emlékeikről is szót ejtenek. Nyugodjanak békében és
legyenek közbenjáróink színről színre látásuk fórumain.

Szerdahelyi Csongor
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Bolberitz atyáról nem emlékeim, hanem élő, maradandó élményeim vannak.
A 2000-es évek elején találkoztam Vele a volt Toldy gimnazisták által szervezett erdélyi kirándulásokon. Atya volt

az egyetlen, aki indulás előtt sorban végigment az utasok között és mindenkinek bemutatkozott: Bolberitz Pál katolikus
pap vagyok. Röviden, kedvesen beszélgetett is, jó utazást kívánt a résztvevőknek. Ezután Ö is egy volt a társaságban,
jókedvű, kiváló, szellemes humorú. Élvezet volt mellé kerülni. Amikor a Hit órái, percei jöttek el, akkor magasodott
fölénk felejthetetlen szavaival.

Atya  vasárnap szentmisét tartott minden alkalommal székelyföldi kis templomokban és imádkoztunk más helyeken
is... Egy emlékezetes, és szerintem Atyára jellemző esemény: szabad ég alatt, egy hatalmas keresztnél a kánai
menyegzőről szóló evangéliumi részt mondta el. Miután befejezte,  közvetlen hangon fordult hozzánk: " Ez ilyen
egyszerű! Tegyétek,  amit Jézus!" – majd lejött közénk.

A Jóistenhez vezető úton ilyen segítő jutott nekem. Vasárnapi  fél 11-es szentmisék , bibliaórák a városmajori
kistemplomban, lelkigyakorlatok Leányfalun. Kevés vagyok én ahhoz, hogy Őt méltassam.

Atyának köszönhetem, hogy 38 év polgári házasság után itt volt a Templomunkban az esküvőnk hat évvel ezelőtt. 
Úgy alakult, hogy nemrég még betegágyánál állva megköszönhettem, hogy személyisége, tanítása, egy-egy mondata

élő bennem és hálás szeretetem őrzi. Talán egy évvel ezelőtt meglátogattuk a kórházban. Búcsúzáskor azt kérdeztük
Tőle: Atya, mit üzen a többieknek? Elkomolyodva ennyit mondott: „Olvassák a Bibliát!”

Ezt az üzenetet adom most át Nektek, kedves Felsőkrisztinás Testvéreim.
Försterné Müller Mária

A nyolcvanas évek végén Bolberitz atya volt a dékán a Hittudományi Karon, ahová akkoriban a levelező tagozatra
jártam. Az első órán mintegy üdvözlésképpen elmondta, hogy nekik, oktatóknak nem az a céljuk, hogy azt lessék, mit
nem tudunk, hanem hogy a néhány éves kurzus befejeztével minél több művelt katolikus keresztényt bocsássanak ki
az évfolyamról. Nekünk az első évben filozófiatörténetet, a másodikban lételméletet tanított, minden órája nagy
élmény volt, élvezet volt őt hallgatni. Óraközi szünetekben sem szabadulhatott tőlünk, mert ahogy kiért a folyosóra,
azonnal körülvette a kiözönlő hallgatóság és kötetlen beszélgetéssel telt az idő a következő óra kezdetéig.

Az egyik évben olyan volt az órarendünk, hogy vasárnap kora délután az ő előadása volt az utolsó. Ha úgy érezte,
hogy az idő ugyan letelt, de maradt még mondanivalója, akkor közölte, hogy most szünetet tart, de egy óra múlva
visszajön és leadja az elmaradt anyagot. Nem kötelező itt maradni, mondta, és bár sokan voltak köztünk vidékről
bejárók is, akiknek elég messzire kellett hazautazniuk, ennek ellenére csak az a pár ember ment el, aki a menetrend
miatt rákényszerült. Mi, többiek magától értetődő módon maradtunk, és mindig megérte, annak ellenére, hogy a
lételmélet igazán nem tartozik a könnyed, szórakoztató tantárgyak közé. 

Minden szemeszter végén vizsgáztunk is nála, és mivel vizsgamódszeréről eleinte semmi tapasztalatunk sem volt,
a legelső alkalom eléggé meglepő volt számunkra. Ugyanis nála a vizsga a következőképpen zajlott: a vizsgázó
megkapta a tételt és miután felkészült, nekifogott kifejteni az adott témát, a professzor úr pedig csak ült vele szemben
és nézte. Arcán nem tükröződött semmiféle érzelem, úgyhogy a felelőnek fogalma sem volt, helyes-e vagy helytelen,
amit mond. Legfeljebb akkor szólalt meg, ha netán mentő kérdésre volt szükség, egyébként szinte soha. 

Amikor a vizsgaidőszak véget ért, a következő félév első óráján megemlítette, hogy fülébe jutott olyan vélemény,
mely szerint megrázó élmény nála a vizsga, mert a vizsgázó semmiféle visszajelzést nem kap a felelete közben. „Akkor
most elmondom, miért vizsgáztatok így...“ – és elmesélte, hogy annak idején papnövendék korában volt egy nagy
tudású, de híresen félelmetes tanáruk, aki a hallgatók minden szavába belekötött, ráadásul olyan stílusban és
hangerővel, hogy egyenesen rettegtek tőle. „Én akkor elhatároztam, hogy ha valaha tanítani fogok, mindig hagyom
érvényesülni a delikvenst” – mondta, és valóban ehhez tartotta magát, mi pedig hozzászoktunk, mert ennél sokkal,
de sokkal többet ért az az értékes tudás, amit kaptunk tőle.

Tőzsér Ágnes



Karácsonykor és húsvét ünnepén Pál atya megtartotta a két budakalászi templom közül az egyikben a
szertartásokat.
Karácsony éjféli misét éveken keresztül tartotta a Kalászi templomban.

Emlékszem a prédikációjára... néhány éven keresztül mindig ugyanazt a
prédikációt mondta:
Karácsony nem fenyőfa ünnep,
Karácsony nem az ajándékok ünnepe, 
Karácsony nem a szeretet ünnepe,
...
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük.

A gondolatot folytatva:
A temetés nem az élet befejezése,
A temetés nem a visszaemlékezés alkalma,
A temetés nem a gyász ünnepe,
A temetés nem a rég látott rokonok találkozása,
A temetés nem az örökség feletti titkolt öröm,
...
A temetés a feltámadás hitének a megvallása!

Kálmán József atya
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LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRSAK MEGBÍZÁSA
Az áldoztatók, akik a szentmiséken szolgálnak, november 22-én, Krisztus Király ünnepén a 11 órai szentmisén kapták
meg ünnepéyesen megbízásukat.

Barta István, Bartal Péter, Bodó Imre, Hegedűs Tamás, Hernády Tamás, Hornyik Henrik, 
Kazatsay Imre, Muhi András, Szabó Péter, Tegzes Pál, Tóth Zoltán, Török Zoltán

Áldoztatók megbízása és megáldása
Könyörögjünk!
Istenünk, Fiad földi életében olyan Egyházat alapított, amely a szolgálatok sokszínűségére és egymást kiegészítő
fokozataira épül. A kenyérszaporításkor Jézus „áldást mondott, megtörte a kenyeret és tanítványainak adta, a
tanítványok pedig a sokaságnak…” (Mt 14,19). Kérünk, áldd meg † e kiválasztott testvéreink most megkezdett –
megbízással kiegészült – szolgálatát! Engedd, hogy a szent Eucharisztia kiosztásában legyenek mindig gondosak,
körültekintők és áhítatosak. Lelkipásztori munkatársakként pedig álljanak rendelkezésre, ha Isten Országa ügye
szolgálatukat kívánja. Te, aki Krisztusunk teste és vére által egészen közel vagy hozzánk, bátorítsd e testvéreinket,
erősítsd meg hitüket és azt is tedd lehetővé, hogy szolgálatuk fényt árasszon családjaikra, környezetükre. Kísérd
szolgálatukat megerősítő kegyelmeddel, te, aki élsz és uralkodol most és mindörökké. Ámen.
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ÜNNEPEINK

ELSŐÁLDOZÁS

Október 18-án, a 9 órai szentmisében 34 gyermek vehette magához először Krisztus Testét.

Bagdi Viktória, Bakos Ármin, Bakos Szilárd,Bartha Áron, Diokno Dylan Anthony, Dósa Júlia, Fouet Takó Tamara,
Gavalovocs Gergő, Gerzsenyi Áron, Horváth-Beck Márton, Kassai Luca, Király András, Klopp András, Major-Udvarhelyi
Ábel, Mihályfi Mátyás, Molnár Bence, Molnár Blanka, Pataki Boglárka, Páris Emília, Páris Márton, Pásztor Luca, Pintér
Bence, Proano-Szepesi Emília, Ruzicska Panni, Siposs Samu, Spisák Laura, Sellei Zita, Szakács Ágoston, Szakács Réka,
Szentirmay Péter, Szikszay-Molnár Hanga, Szőnyi Artúr, Tamássy Balázs, Virger Bálint

BÉRMÁLÁS

November 8-án, vasárnap az esti szentmisében 22 fiatal részesült a
bérmálás szentségében.

Bódis Bori, Czibulka Áron, Czibulka Noémi, Csurilla Patrik, dr. Fehér
Arnold, Halmosi László, Hernády Miklós, Hoffmann Máté, Jakus Gergely,
Juhász Márton, Kecskés Dóra, Kelemen Dóra, Kovács Szandra, Léstyán
Enikő, Markovits Márton, Sövegjártó Laura, Szabó Péter, Tartóczki Anna,
Tartóczki Júlia, Tartóczki Klára, Tartóczki Vera, Tatai Eszter



2020. ADVENT8 Felsőkrisztina

Plébániánk hívei közül sokan tudták, de talán nem
mindenki, hogy Bolberitz Pál professzor atya nem június
29-én ünnepelte névnapját, hanem január 15-én. Ennek
az a magyarázata, hogy védőszentje az egyiptomi
remete Pál volt, aki ezer szállal kötődik a magyar
művelődéstörténethez, hiszen a magyar alapítású pálos
szerzetesrend patrónusa is egyben. Kis túlzással talán,
ahogyan néhány helyen említik, ő „Magyarország
elfelejtett védőszentje”. 

Amit a Kr. u. III-IV. században az egyiptomi Théba
vidékére elvonuló Pál életéről tudunk, a Bibliát latinra
fordító Szent Jeromostól, illetve néhány középkori
legendából ismerjük. Ezek tükrében az eredetileg
vagyonos ifjú azért menekült a sivatagba, mert sógora,
miután kiforgatta vagyonából, az életére tört. Más
leírások azt emelik ki, hogy a Kr. u. 250 körül felerősödő,
Decius császár nevéhez fűződő keresztényüldözés is erre
sarkallta. A 16. század első feléből származó – talán a
nagyvázsonyi pálos kolostor szerzeteseihez kapcsolható
– Peer-kódex gyönyörű magyar nyelvű sorai szerint „lele
egy kősziklát és tövében egy likat. Nyílását egy pálmafa
ágainak levelében födözte be. (…) ez kőlikban
embereknek esmeretlen, hatvan esztendeig lakozott,
magát isteni imádságban és böjtökben és egyéb nemő
isteni édességben foglalva... Őneki eledelt és ruházatot az
pálmafa ad vala. Az pálmafa gyümölcsével él vala, és az
leveléből ruhát kötött vala magának...” 

Pál életformája hamarosan követőkre (anakhórétákra,
magyarosan remetékre) talált, lényegében így alakult ki
a későrómai Egyiptomban a szerzetesség legkorábbi
formája. A legendák szerint már 110 éves volt, amikor
felkereste őt Antal, akit Pál először nem akart hajlékába
beengedni, de a két szentéletű remete végül együtt
fogyasztotta el ebédjét. Pált gyakran ábrázolják úgy a
művészek, hogy a természetesen Krisztus Testeként is
értelmezendő kenyérdarabot egy holló dobja le neki,
amelyik – csodás módon – több kenyeret hozott, amikor
Antal meglátogatta példaképét. A pálosok címerén
megfigyelhető oroszlánok pedig arra utalnak, hogy
amikor Pál meghalt, Antalnak két oroszlán segített a sírt
megásni.

A remete földi maradványai a 13. században Velencébe
kerültek. Miután I. (Nagy) Lajos magyar király legyőzte a
városköztársaságot, Pál ereklyéit a budaszentlőrinci pálos
kolostorba hozták 1381 novemberében. A ma már csak
alapfalaiban álló, a törökök által elpusztított épület a
Magyar Királyság egyik legpompásabb, legnagyobb
kolostora volt, fénykorában többszáz pálos szerzetes
hajléka. 1523-ban a tragikus sorsú II. Lajos elérte, hogy
Pál fejereklyéje is Budaszentlőrincre kerüljön (Prágából).
A hagyomány szerint a 16. században a remete egyik
ujja Sátoraljaújhelyre került, viszont földi maradványai
elpusztultak (később a magyarországi és lengyelországi
pálosok a velencei csontereklyékből kaptak egy-egy

darabot).

A 13. században létrejött pálos rend
jelentőségét talán ma már senkinek sem
kell bemutatni. Tagjai között volt
történetíró (Gyöngyösi Gergely), magas
posztra emelkedő főpap-politikus (Fráter
György), költő (Virág Benedek). Török
József professzor atya arra is rámutat
egyik írásában, hogy az esztergomi
főegyházmegyei liturgiát is ők őrizték,
gyakorolták legkövetkezetesebben a
középkori források szerint. Talán erre a
hűségre, kitartásra érdemes felfigyelnünk
egy nem szokványosnak ígérkező adventi
felkészülés során.

Jakab Péter

Eucharisztikus szentek XI.
Remete Szent Pál (†340)
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Első plébánosi karácsonyom

Meg kell vallanom, a sok karácsonyi témájú
bibliai és egyéb idézet közül nekem a leginkább ez
tetszik és ez ragadott meg minden évben (ráadásul ez
egy ószövetségi passzus): „mialatt mély csend borult
mindenre, s az éjjel sietős útja közepén tartott,
mindenható igéd az égből, királyi trónusodról, ott
termett a pusztulásra szánt föld közepén…” (Bölcs
18,14-15). Hihetetlen pontossággal írja le a
Megtestesülést burkolt jövendölés formájában. Ami
ebben a mondatban számomra fontos, az a karácsonyi
csend, béke, nyugalom… Bárcsak így lenne!

Hosszú évek, évtizedek óta a karácsony
számomra háttér-szolgálatot jelentett. Mint egyetemi
lelkész azt kellett megtapasztalnom, hogy a nagy
ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor
minden egyetemista hazamegy. És ez jó így: hadd
ünnepeljenek együtt a családjukkal! Én viszont „szabad”
voltam. Tizennyolc éven át ilyenkor a pápa Urbi et orbi
beszédét, áldását közvetítettem a TV-n keresztül. Volt,
hogy szinte egyedül voltam a stúdióban, mert ott
sincsenek sokan ilyenkor. Azt szoktam mondani, még a
lámpát is nekem kellett felkapcsolnom… Ami egy kicsit
túlzás. Aztán a televíziós szolgálat után Bajorországban
kisegítettem, ahol majdnem harminc éven át minden
nyáron voltam. A bajor karácsonyok elragadóan szépek:
hatalmas betlehemi figurák, „agyondíszített” zsúfolt

templomok: ilyenkor mind az éjjeli, mind az ünnepi,
mind pedig a másodnapi miséken tele vannak a
templomok. Zúgták a népi és korális karácsonyi
énekeiket, amiket hamar megtanultam és fújtam magam
is. Egy kis kikapcsolódás, mert a szentmisék között
barátok látogatása, havas tájak, séták, jó levegő a
hegyekben, kész „vakáció”.

Nem volt azonban eddig még sohasem plébánosi
karácsonyom. Majdnem az volt 1978-ban, pappá
szentelésem után rögtön Balassagyarmaton a Szalézi
templomban és Ipolyszögön a filiában, de mégsem
teljesen. Ott káplán voltam. Hogy mit jelent plébánosként
éjjeli (éjféli) misét mondani, ünnepi nagymisét december
25-én, részt venni a pásztorjátékon, feldíszíteni a
templomot, belenézni az ünneplő hívek szemébe, látni
az örömtől megszeppenő gyermekeket stb. – ez vár rám
az idén. Remélhetőleg nem viszi el a járvány…

A pap karácsonya a sok teendő ellenére
mégiscsak csendben, békében, készületben,
meghittségben telik. És ez így van jól, hogy az idén is
átéljem a Bölcsesség könyvének szavait: „mialatt mély
csend borult mindenre, (…) mindenható igéd az égből,
(…) ott termett”. Várom. Egészen biztos, hogy élvezni
fogom…

Pákozdi István

Csanád Béla
Adventi várakozás 

Legszebb idő
a várakozás
A gyermek ideje.
Közel a néma tenger
beszédes mormolása,
a megváltó ígéret
próféta moraja,
a titkok áradása.
Mégis oly ismeretlen,
hogy küzdeni kell érte,
szenvedni és siratni,
hogy végre megszülessen.
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Új otthonra talált a Jézus Szíve-szobrunk!

Bizonyára nem kevesen vannak, akik még emlékeznek
arra, hogy templomunkban egy Jézus Szíve-szobor állt.
A szobor története egészen a templom építéséig nyúlik
vissza. Bár templomunk patrónusa kezdettől fogva
Keresztelő Szent János, sokáig az oltár fölött, majd a
templom hátsó falán tulajdonképpen „oltárkép”
gyanánt Jézus Szíve-szobor volt látható. Az a donátor
ugyanis, aki a templomnak a főoltárt adományozta,
nagy Jézus Szíve tisztelő volt, és ragaszkodott a
szoborállításhoz. Az adományozó neve is megörökítésre
került az önállóan álló tabernákulum talapzatának
hátoldalán, sok egykori ministráns még ma is tudná
idézni a feliratot: Emeltette Ács Simon és neje sz.
Sterbinszky Teréz 1934. 

Az építés idején külön engedélyt kellett kérnie az
egyházközségnek Esztergomtól, hogy ne a templom
védőszentje legyen látható az oltár felett. A szobor
alkotóját, sajnos, nem ismerjük, tudomásunk szerint a
szobor eredetileg Zsolnay-szobor. Sajnos, valamikor
lefestették, és így pont a „zsolnaiságát” veszítette el.
1984-ben, Nagy Imre plébános atya idejében váltotta
fel a templomban védőszentünk, Keresztelő Szent János
fából készült szobra (Máriahegyi János alkotása). A Jézus
Szíve-szobor ezt követően a plébánia bejáratához, a
kapu és a belső ajtó közötti részre került. Harminchat
évet töltött ebben a „száműzetésben”. Idén
szeptemberben Gerendai Sándor atya, aki

egyházközségünkben nőtt fel és most csákvári
plébános, meglátogatta István atyát, volt évfolyamtársát
nálunk, az új helyén. Fölmerült benne, mennyire
örülnének náluk a hívek, ha templomukban lenne egy
Jézus Szíve-szobor! A gondolattól már csak rövid idő
telt el a megvalósításig. A képviselőtestület – a
járványhelyzet miatt – online szavazást tartott és
egyöntetűen támogatta, hogy a szobor ismét
templomba kerüljön.

Az alábbiakban Gerendai Sándor plébános atya kedves
sorait olvashatjuk:

A szobrot templomunk szentélyében helyeztem el, a
főoltár háta mögött, a keresztelő kútnál.  Nagyon
boldogok vagyunk vele, mert igen meghitté teszi a kis
keresztelő kápolnánkat. Engem emlékeztet gyermek is
ifjú korom Felső krisztina Templomára, ahol
megkereszteltek, ministráltam és első szentmisémet
bemutattam és sok kedves ismerőst, barátot kaptam,
akik már a Jó Istennél vannak. Pl. Szilléri Joli nénit, akire
máig sokat gondolok. Kérem, mondja meg az
egyházközség tagjainak, hogy hálásan köszönjük a
szobrot, és ha Csákváron járnak, szeretettel fogadom
őket. Tisztelettel: Gerendai Sándor

Ha a körülmények majd lehetővé teszik, következő
zarándoklatunk egyik állomása a csákvári templom lesz,
ahol a Jézus Szíve-szobor lábánál otthon érezhetjük
magunkat.

LK
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Idén elmarad a plébániai karitász csoport karácsonyi jótékonysági vására

Folyamatosan figyelve a világjárvány alakulását, valamint a hazai és a környező országok korlátozó rendelkezéseit,
István atyával egyetértésben arra az elhatározásra jutottunk, hogy bármennyire is fájlaljuk és szeretnénk, ha másként
lehetne, ebben az évben nem rendezzük meg a nagy hagyománnyal rendelkező és igen népszerű karácsonyi
jótékonysági vásárunkat.

Tudjuk, hogy sokan adományaikkal idén is szívesen segítenék a karitász munkáját,  lehetőséget adva a szerényebb
anyagiakkal   rendelkezőknek, vagy akár a zsebpénzüket összekuporgató gyerkőcöknek, hogy hasznos vagy kedves
ajándékkal lepjék meg  szeretteiket. Sajnos ez az év nem erről szól. Bízom benne, hogy a Jóisten mindenkinek segít
ebben a kritikus helyzetben is megtalálni a lehetőséget, hogy valakinek a szűk családi körön kívül is örömet,
meglepetést szerezzen. A tárgyi ajándékokon túl most egy kis figyelmesség, egy-egy szép üzenet, szívet melengető
jókívánság segíthet feledtetni a járvány miatti bezártság okozta szorongást, szomorúságot.

„Karolj fel” valakit! Ha van látókörödben valaki, akiről tudod, hogy nehéz helyzetbe került, a járvány miatt
elvesztette munkáját vagy jelentősen csökkentek a bevételei, lepd meg egy élelmiszercsomaggal vagy saját készítésű
süteménnyel, vagy bármivel, amiről tudod, hogy örömet fog okozni neki!  Biztos vagyok benne, hogy a szeretet
segít megtalálni a jó megoldásokat, hogy az adományok örömet jelentsenek, a régi barátságok még jobban
elmélyüljenek. 

Sokan névtelenül szeretnek adományozni. Nálam fiatalabbak biztos tudnak erre is lehetőségeket ajánlani. Nekem
egy ötlet jutott eszembe, házhoz szállítást rendelek a megajándékozott részére. Gondolom, a szállító nem köteles
megmondani, hogy ki a megrendelő.

Közös felelősségünk, hogy csökkentsük a járvány terjedésének lehetőségét, ne szervezzünk népes találkozókat!
Amennyire lehet, kerüljük a nem elengedhetetlenül szükséges  személyes találkozásokat, az érintkezési felületeket.
Ugyanakkor figyeljünk egymásra, vegyük észre a szükség jeleit és segítsünk a rászorulóknak!

Karitász csoportunk nevében köszönöm plébániánk közösségének eddigi szerető támogatását és bízom benne, hogy
ezt a döntésünket is megértéssel fogadják. Reméljük, hogy jövőre már visszatérhetünk a megszokott rendhez és az
új közösségi házunkban örömteli karácsonyi vásárt rendezhetünk.

Molnár Zsuzsa
(A cikk a járványügyi rendelkezések szigorítása előtt került megírásra.)

Ima a járvány megfékezéséért
Mennyei Atyánk!

A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban.
Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük
a te teremtett világodat.
Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk.
Taníts minket a csendre, az elmélyülésre.
Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát!
Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem,
hanem a benned való bizalom,
és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket.
Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat és az ápolókat,
adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek,
add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet,
az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek
a Te örök szereteted országába.

Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten,
állj anyai szereteteddel minden szenvedő mellett!

Szent II. János Pál Pápa, az irgalmasság titkának apostola,
könyörögj Egyházunkért és az egész világért! Amen.

Székely János püspök atya imádsága
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Gitáros krónika – 2020 Advent
Sűrű, változatos őszi hónapokon vagyunk túl. A világban

jelen lévő bizonytalanság természetesen nálunk is érzékelhető.
Sorra tesszük fel magunknak mi is a kérdéseket: mennyire
tervezhetünk előre, hogyan vigyázzunk egymásra éneklés közben,
és még sorolhatnám. Az biztos, hogy nem egyszerű a helyzet, de a
lehetőségeinket maximálisan ki szeretnénk használni –
természetesen az éppen aktuális járványügyi intézkedések
maradéktalan betartásával. Most, ebben a hónapban ez azt jelenti,
hogy csak vasárnaponként, egy próba és egy mise erejéig
találkozunk. Adventben biztosan nem fogunk tudni áhítatot tartani,
ugyanakkor december 2-án és 9-én mindenképp szolgálunk a
hajnali roraté miséken. Karácsonykor ismét szeretnénk közös
éneklést tartani, de ezt sem tudjuk most még, a lapzárta időpontjában biztosra ígérni. Amennyiben lehetőségünk
adódik rá, mindenképpen hírt fogunk adni erről a Plébánia és az Együttes különböző kommunikációs csatornáin. 

Bár most nehezebb napok állnak előttünk, volt örömünk is az elmúlt hetekben és hónapokban.
Kényszerűségből az októberi 30 éves koncertünket ugyan 2021-re halasztottuk, mégsem ültünk azon  a napon otthon
tétlenül. Az élő koncert helyett koncertfilmet forgattunk Reményteljes jövőt adok Nektek! címmel a Közösségi
Házunkban, melynek online premierjét Krisztus király ünnepének előestéjén tartottuk. A film létrejöttéért rengeteg
hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a hang- és képfelvételek elkészítésében a segítségünkre voltak,
valamint István atyának és a kedves Testvéreknek a lelki és anyagi támogatásukért.

A videó most is megtekinthető az Együttes Facebook oldalán (@fege1990), a plébánia honlapján és a
YouTube-on, illetve ezek a dalok és az Együttes 2003-as Maradj itt velem CD-je is hamarosan elérhetők lesznek zenei
stream szolgáltatóknál (Spotify, Apple Music, Deezer), ahonnan le lehet majd azokat tölteni.

Még két említésre méltó esemény történt az elmúlt hetekben: őszi szünetben gitáros napot tartottunk
társasozással, közös ebéddel, filmnézéssel és jó hangulattal. Valószínűleg hosszú ideig ez lesz az utolsó klasszikus
közösségi programunk. November 8-án pedig mi láthattuk el a zenei szolgálatot a bérmálási szentmisén. Mindig
különleges élmény egy ilyen ünnepet közösen megülni, főleg azt látva, hogy milyen sokan kérték a bérmálás

szentségének felvételét.
Imádkozzunk értük,
minden testvérünkért és
magunkért, hogy mindig
hűek tudjunk maradni
Istenhez és az
Egyházhoz!

Lelki készületekben
gazdag Adventet
kívánok!       Vigyázzunk
egymásra! Vigyázzunk
magunkra!

Hernády Balázs
kórusvezető

Együttesünk fennállásának 30. évfordulója alkalmából különböző hangszeres
mintájú bögréket nyomattunk. A minták az Együttes logója alapján készültek: gitár,
basszusgitár, cselló, hegedű, fuvola, dob, ének és fagott hangszereket ábrázolnak. A
bögrék egyesével és szettben (8 db) is megvásárolhatók. Támogatói áruk: 1-4 db
1400 Ft/db; 5 db vagy több 1250 Ft/db. A bögréket a gitáros misék után vagy a
hernady.balazs@gmail.com email-címen előre egyeztett időpontban lehet megvenni.



Az augusztusi schola-tábor után, augusztus 28-án nagy
lendülettel kezdtük meg az évet. Nagyon örültünk
egymásnak, a találkozásnak, hogy újra énekelhetünk,
együtt lehetünk. 

Elsőként két „kezdetet” ünnepeltünk liturgia-énekléssel:
szeptember 6-án István atya plébánosi beiktatását
templomunkban, szeptember vége felé pedig Vörös Bogi
esküvőjét a városligeti Jáki-kápolnában.

Az őszies idő beálltáig a gyerekekkel a közösségi ház
előtti tágas téren próbáltunk, ami sokféle, mozgással
tarkított új próba-formát tett lehetővé: Éneklés és pók-
rák-járás, éneklés talicskázás közben, kánon éneklés a
hatalmas réten szétszóródva – sok-sok örömteli pillanat
részesei lehettünk.

Időközben átköltöztünk a közösségi házba, s a tágas tér
adott nekünk néhány hét haladékot október végéig,
hogy vírusfertőzés veszélye nélkül próbálhassunk. 

Az új térben sikerült jól berendezkednünk: végre
otthonra talált több, mint 700 tételből álló kottatárunk,
valamint ezernyi tábori emlék…! Olyan kincsek is
előkerültek, melyekről nem is gondoltam, hogy még
megvannak: pl. az 1983-as első scholás évünk
vezérkönyve az első kórustagok jelenléti ívével, s a
próbák és éneklések anyagával!

Októberben már csak osztott szólamokkal próbáltunk,
de még így is örültünk a személyes találkozásnak.
Október 31-én, Bíró László püspök atya születésnapján

a Belvárosi Plébánián énekelhettünk az őt köszöntő
ünnepi szentmisén, másnap, Mindenszentek ünnepén
pedig itt, a saját plébániánkon.

Az egészségügyi előírásokat követve novembertől ismét
váltanunk kellett: a 9 órai szentmiséken a „középkórus”
néhány tagja énekel beöltözve Bartal Ági és Müller Réka
vezetésével, a kiskórus tagjai a padokban ülve
kapcsolódnak be az éneklésbe.

November 11-én, Szent Márton ünnepén előénekeseink
vezetésével énekeltük az ünnepi Szent Márton
vesperást, s fohászkodtunk pártfogásáért, hogy mindig
legyen érzékünk, szívünk a rászorultak bajai iránt. Egyéni
sétával elzarándokolva a Szent Márton kápolnához
imádságban köszöntöttük Márton atyát.

Jelenleg a felnőttek péntekenként online szólampróbákat
tartanak, készülve arra, hogy talán karácsonykor már
ismét énekelhetünk… A középkórus online próbája is
hamarosan útjára indul – játékokkal fűszerezve.

Terveink szerint egy-egy vasárnapon kisebb előénekes
csapat fog majd énekelni a 11 órás szentmisén, hogy a
liturgia énekei folyamatosan felhangozzanak.

Fő célunk, hogy a járvány ideje alatt is erősítsük egymást,
imádkozzunk egymásért egyénileg és közösen is,
szilárduljon hitünk, éledjen újjá reményünk, s
megtartsuk közösségünket az Isten és a hívek iránti
szeretetben.

Tőkés Tünde 
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Schola-hírek

A közösségi munka a járvány alatt sem áll meg!

Ahogy minden közösségnek, úgy nekünk, cserkészeknek is elsődleges szempont, hogy a találkozásaink
személyesen valósuljanak meg, hogy kicsik és nagyok is együtt tölthessünk minőségi időt, legyen az a természetben,
egy álló- vagy mozgótábor keretében, vagy a heti rendszerességgel megtartott őrsgyűléseken a plébánián. Ahol eddig
a személyes találkozás, köszönés, kézfogás (bal kézzel), vagy a másik hátba veregetése mindannyiunk számára
természetes volt, úgy érezzük most mi is kínzó hiányát a mindennapjainkban, legyen az családi, baráti, iskolai vagy
éppen cserkész alkalom. Tavasszal már volt „lehetőségünk” megtapasztalni, hogy milyen a járvány alatt az élet, és a
magyarországi cserkészközösség mind a 14000 tagja, köztük a plébániai 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat
cserkészeiként mi is visszafojtott lélegzettel vártuk, hogy mi lesz a nyári táborok sorsa. Istennek hála, a járvány akkor
engedett a szorításából és több mint 10 napot tölthettünk közösen a természetben. Elképesztő szabadság volt ez a
tavaszhoz képest (még az elővigyázatosság miatt alkalmazott korlátozások mellett is)! (Beszámoló cikk képekkel az
előző újságban) El se tudnám képzelni, hogyan mennénk a tél elébe, ha ez az élmény nem adatott volna meg! 
Azonban most itt vagyunk az ősz végén, és közösségi életünk ismét az online térbe szorul. Fájó szívvel kellett ezt
kimondani, de mindenki megértette a fontosságát és elkezdte a felkészülést egy hosszabb virtuális jelenlétre. Mindenki
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a saját szintjén igyekszik tenni, hogy az átállás a lehető legegyszerűbb legyen. A teljes hazai cserkészközösség elkezdte
összegyűjteni a bevált ötleteket, azokat megosztani egymással, legyen az őrsgyűlés, egy-egy módszertan, vagy online
formában is játszható társasjáték. A csapat igyekszik biztosítani minden vezetőnek a technikai feltételeket, míg az

őrsvezetők minden kreativitásukat bedobva
alkotnak kreatívabbnál kreatívabb
őrsgyűléseket, hogy az egész nap az online
oktatásban részt vevő gyerekek megéljék a
közösségüket és aktívan vehessenek részt a
cserkészetben. A szülők és vezetőink által ránk
bízott felelősség nem ér véget a korlátozások
bevezetésével! Sőt, kiemelt felelősségünk van,
hogy ezekben a nehéz időkben is ott legyünk
és nevelői munkánkat folytassuk! 
Minden plébániai közösségnek sikeres átállást
kívánunk!

Dr. Kempler M. Soma csst.
volt csapatparancsnok

GYERE,
VÁRLAK

Minden hétfőn, kedden és szerdán, 
Rorate Szentmise reggel 6 órakor!

Hétfőnként a schola énekel, 
kedden népénekes, 
szerdán gitáros szentmise lesz. 
A misék után nem tartunk agapét. 

A vesperást szombatonként 
az esti szentmise előtt, ½ 6-kor énekeljük

A megszokott adventi és karácsonyi programjainkat az 
aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően tervezzük

Kérjük, figyeljék a vasárnapi hirdetéseket!.

Adventi-karácsonyi programok 
a Felső-krisztinavárosi egyházközségben 2020-ban:
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Kincsek a Világhálón 3-4. rész
Ebben a rovatunkban olyan honlapokra és alkalmazásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, 

ami hasznos tartalommal bír, vagy lelki épülésünkre szolgálhat.

https://igenaptar.katolikus.hu/ma/

Ezen az oldalon az aznapi szentmise minden változó része megtalálható. Az olvasmány, szentlecke és az evangélium
mellett a zsoltár és az egyetemes könyörgések is. Ilyen módon végig tudjuk követni a teljes szentmisét olvasva is.  Nagy
segítség lehet ez azoknak is, akik felolvasást vállalnak a templomban, mert már otthon el tudnak kezdeni foglalkozni
a felolvasandó részekkel.

https://www.youtube.com/c/MagnificatroBöjteCsabaOFM/

Csaba testvér Youtube csatornáját ezen a linken keresztül tudjuk követni. Ha a piros feliratkozás gombra kattintunk,
akkor minden új tartalomról értesítést fog majd küldeni nekünk a rendszer. Többek között arról is, amikor élő
szentmise közvetítést tudunk meghallgatni tőle, de akkor is, amikor a dévai gyerekek játékos videóit követhetjük
nyomon.

https://futar.bkk.hu/

A fenti netes alkalmazás hihetetlenül meg tudja könnyíteni azoknak az életét, akik közösségi közlekedést használnak
a városban. Régen, amikor az előre megadott menetrendre – vagy a jósorsunkra - kellett magunkat bízni, akkor
gyakran előfordult, hogy késések vagy menetrend változások nehezítették a pontos érkezést. A BKK Futár alkalmazása
viszont már valós időben mutatja meg nekünk, hogy mikor érkezik meg a kiszemelt buszunk, vagy más közlekedési
eszközünk a megállóba.  Az alkalmazás utazástervezőjével pedig több átszállásos útvonalat is meg tudunk magunknak
tervezni szintén az aktuális adatok alapján. 

https://www.314czuczor.hu/

Plébániánk cserkészcsapata igazán kitesz magáért a virtuális térben is. Remek weboldalt készítettek, ahol képet
kaphatunk a programjaikról, bemutatkozik a csapat és az őrsök. A galéria pedig sok életképet rejt a közösség életéről.
Aki azon gondolkozik, hogy jelentkezik a 314-esekhez, az jó eszközt kap az oldallal az ismerkedéshez. Aki pedig még
több kapcsolódási pontra vágyik, látogasson el a Facebook profiljukra is.

https://www.ted.com/

A Ted egy nonprofit szervezet, amely arra törekszik, hogy értékes gondolatokat terjesszen a világban. Ezt jórészt rövid
előadások keretében teszi az internet segítségével. A világ minden tájáról meghívott szakemberek beszélnek itt egy-
egy témában. Az előadások jó része angolul hangzik el, de a legtöbbnek van magyar felirata is. A weboldalon könnyen
és gyorsan kereshetünk a számunkra érdekes témák közül. 

https://www.worldometers.info/hu/

Aki szívesen látná a világunkat, az emberiséget folyamatosan frissülő számokon keresztül, az hosszú ideig fogja majd
tanulmányozni ezt az oldalt.  Képet kaphatunk a Föld népességének legfontosabb számairól, a világgazdaság néhány
érdekes adatáról, a környezetünk helyzetéről és az emberek egészségi állapotát jellemző adatsorok is helyet kapnak itt.

A mai napon eddig a percig 179 081 ember született a földön a számláló tanúsága
szerint, de ahogy az érték folyamatos növekedését látom, mire az írást a
szerkesztőségbe eljuttatom már jóval 200 000 felett lesz ez a szám. 

Muhi András

Szerkesztőségi bébi született

Igen, a számláló, amiről András írt, egy fővel már biztosan többet mutat! Örömmel
adjuk hírül, hogy szerkesztőtársunknak, Muhi Andrásnak 2020. november 16-án fia
született, Muhi Máté. Baba-mama-papa-tesók jól vannak. 

Sok boldogságot kívánunk Nekik!
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Kérjük a kedves híveket, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

Az egyházi anyakönyvezésről

Dehát ott voltam a temetésén is, mégse szerepel az újságban! – majd’ minden
lapszámunk megjelenése után kapunk ilyen csodálkozó, szinte szemrehányó
kérdéseket: az illető tudott valakiről, aki mostanában halt meg, esetleg ismerte
is őt a templomból, és mégsem szerepel az újságban az elhunytjaink között.
Kifelejtettük volna, hogy lehet ez?
Szeretném röviden elmondani, mi ennek az oka, bemutatni az egyházi
anyakönyvezés sajátosságait.
A rovat címe is az, hogy anyakönyv. Vagyis az „akiktől búcsúzunk” felirat alatt
csak azok szerepelnek, akik a plébánia területén éltek, és itt kerültek egyházi
halotti anyakönyvezésre. Az anyakönyvezés mindig az elhunyt lakóhelye
szerinti plébánián kell történjék, függetlenül attól, hogy az illetőt hol temetik
el. A főváros, de akár az ország bármely pontján élő személy vásárolhat
magának itt urnahelyet. Ha meghal, itt fogjuk eltemetni, de anyakönyvezve
ott lesz, ahova tartozott. És ebben a rendben az sem jelenthet kivételt, hogy
valaki, mondjuk, messzebbről ide járt templomba, kötődött közösségünkhöz.
Ha az anyakönyvezési rendszer megengedne bármilyen egyéni kivételt, már
régen káosz volna, márpedig évszázadokig az egyházi anyakönyvezés volt az
egyetlen hiteles nyilvántartás.
Más elvek szerint működik a keresztelések és az esküvők anyakönyvezése.
Mindkettőt az a plébánia anyakönyvezi, amelyiknek templomában a szentség
kiszolgáltatása történik.
Keresztelés esetében – ha arra nem a lakóhely szerinti plébánián kerül sor –
a szülőnek engedélyt kell kérnie a helyileg illetékes plébánosától, hogy máshol
kereszteltethesse gyermekét. Ezzel a hozzájárulással a plébánia mintegy
átengedi a gyermek élete eseményeinek további anyakönyvezését a
keresztelő plébániának. 
Házasságkötéskor legalább a menyasszonynak ún. „elbocsátót” kell hoznia a
lakóhelye szerinti plébániától, amennyiben nem a saját plébániáján történik
a házasságkötés.
Elsőáldozás, bérmálás, házasságkötés esetén a szentségeket kiszolgáltató
plébánia értesíti mindig a keresztelő plébániát, hogy ezeket az eseményeket
a hely és az időpont megjelölésével bevezethessék az anyakönyvbe, hiszen
ezek az illető további életútján fontosak lehetnek.
És egy érdekesség a végére: most, a XXI. században is ezek az értesítések
kizárólag papíron (nyomtatványon), postán küldhetők, és ez minden
bizonnyal így is fog maradni.

Lukách Krisztina  

Anyakönyv
2020. szeptember – november 15.

Az Egyház új tagjai

Bán Tamás Lajos
Ebenhardt Csenge Anna
Tél Nándor András
Misik Sebestyén
Boros Izabella Hanna
Tóth Zita
Séra Bendegúz
Lublóváry Ella
Kovács Enikő Margit

Házasságot kötöttek

Kovács Tamás – Konrád Melinda
Jenik András – Dr. Kerényi Rita Zsuzsanna 
Balogh Ádám – Pados Orsolya
Szabó Péter – Szabó Annamária

Akiktől búcsúzunk

Dr. Dézsi Istvánné  (79)
Simon Sándor  (91)
Molnár Kálmánné  (101)
Jánosi Péterné  (78)
Ozsgyán Pálné  (83)
Bártfai Zoltán  (72)
Kanozsay László József  (67)
Popp Imre  (81)
Deák Árpádné  (89)
Jordanics Lászlóné  (82)
Pál Józsefné  (81)
Henics Gyuláné  (84)
Oszkó Istvánné  (75)
Lukács Lászlóné  (96)
Kalmár Dezső Béláné  (93)
Gyökösi Botondné  (85)
Dr. Böhm Tivadarné  (90)


