2021. ADVENT

XXV. évfolyam | 1. szám
Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089
Hivatali órák:
Hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00 – 12:00
Péntek 15:30-17:00

Szentmisék rendje adventben:
Hétfő, kedd, szerda 6:00
Csütörtök, péntek, szombat 18:00
Vasárnap 7:30, 9:00, 11:00 és este 18:00

Advent – Karácsony
Minden évben úgy tör ránk az adventi-karácsonyi
időszak, mint a felkészületlen emberre a vendég, vagy a
készületlen diákra a feleltetés, nincs megterítve, még
kemény a hús, elöl maradt a porszívó, nem olvastam el a
lecke végét, nem jut eszembe egy képlet…
És akkor rájövünk: Advent ideje pont erre való, a
rendrakásra, az összeszedettségre, a készületre, lelkünk
tisztába tételére. Nem is olyan nagy baj, ha meglep,
kijózanít, figyelmeztet. Az adventi Roráték korábban
keltenek, kivisznek a fagyos, sötét éjszakába, de
belevezetnek egy fénybe boruló, csengő-bongó,
melengető spirituális közegbe, a szakrumba, ami
előszobája
a
Megtestesülés
titka
karácsonyi
ünneplésének. Úgy, ahogy a 700 éve elhunyt halhatatlan
költő, Dante Alighieri megfogalmazta: „Életünk útjának
feléhez érve / sötét erdőben találtam magam, / mert
elvétettem a helyes utat. / Jaj, fájdalmas dolog elmondani,
/ milyen volt az a sűrű, vad vadon: / elfog a félsz, ha csak
eszembe jut – / majdnem oly keserű, mint a halál!”
Miért is imádkozunk az idén Adventben és
Karácsonykor? – Talán először is a közösségünk
(plébániánk) egységéért. Az egység nem uniformitás, nem
kényszer, nem egyenruha, nem egyazon méretre szabott
ruhába öltözködés, összetömörített, megnyomorított
állapot, hanem különbözőségeink tudatában az egy közös
irányba tekintés és előre haladás. Annyi
minden támadja ezt az egységet: a
társadalom megosztottsága, sok felelőtlen
kortársunk
döntésképtelensége,
Egyházunkon belül is tapasztalható
eltérő irányzatok, ifjúságunk szétszórt
útkeresése,
önzésünk,
beképzeltségünk… Jó
lenne ezeken úrrá

lennünk, persze nem a magunk erejéből csupán, hanem
Istenünk értünk megtestesült Igéje kegyelmét
felhasználva.
Imádkoznunk kell azért is, hogy a befejeződött
Eucharisztikus Kongresszusnak ne csak emléke maradjon,
hanem egy mélyülő Jézus-közelsége, Jézus-szeretete, az
a katolikus hit, amelynek eredője és fenntartója Krisztus
testének és vérének szentsége, az Oltáriszentség, Jézus
állandó jelenléte köztünk, amelyből merítünk, amiből
táplálkozunk, amiből élünk. A Kongresszus gyümölcsei
nem fonnyadhatnak el a lelkünkben és közösségünkben
sem!
Imádkozunk családjainkért: a házasságok
szilárdságáért, férj-feleség töretlen hűségéért, apa-anya
gyermekeiket nevelő türelméért, leleményességéért,
ötleteiért, játékos növekedésükért!
És imádkozunk betegeinkért, az idősekért, a
haldoklókért – legyen közösségük a plébánia egészével;
kövessék a szentmise-közvetítéseinket, éljenek a
betegáldoztatás szolgálatával, olvassák a plébániai újságot,
végezzenek lelki áldozást otthonaikban vagy a kórházban.
Ezek mind olyan eszközök, amelyek segítenek egy
családban
maradnunk,
szoros
közösségben
mindnyájunkkal, az egészséges, a mindennapokban
rohanó, robotoló rokonokkal, testvérekkel.
A „sűrű erdőben” gyújtson lámpást
szívünkben az idei Advent és békét, örömöt a
Karácsony! Ezek a szándékok lopózzanak be a
szenteste otthoni ünneplésébe, tegye meghitté
és megnyugtatóvá a családok karácsony-estéjét!
Ezt kívánja pásztori gondos szeretettel:

Vámos István grafikája

plébánosotok, István atya
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Krónika
Szomorú eseménnyel kezdődött a Veni Sancte utáni időszak: szeptember 28-án, 76 éves korában elhunyt plébániánk
egyik legrégebbi és legaktívabb tagja, Kazatsay Imre. Megemlékező írások olvashatók róla a lapban.
Október 14-én ülést tartott a Képviselőtestület (KT). Ezen bemutatkozott a testületnek Tihanyi Péter káplán atya. Utána
meghallgattuk a missziós küldöttek, Pályiné Palkovics Nóra és Bartal Péter beszámolóját, számba vettük azokat a
programokat, ahol a Plébánia közösségei szervezett formában jelentek meg, végül a tagok beszámoltak a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos élményeikről. Ezután Czibulka Áron parancsnok tartott ismertetőt a
cserkészcsapat felépítéséről és aktuális tevékenységükről. Laber István gondnok beszámolt a közösségi ház üzemeltetési
tapasztalatairól, majd Plébános Úr ismertette a 2021-es év további terveit, eseményeit. Az ülés végén a KT
bizottságainak személyi megújítását tárgyaltuk.
Örömteli, hogy a Magyarok Nagyasszonya ünnepétől számított két héten keresztül nálunk volt a Máriazarándokszobor.
Ugyancsak örömteli esemény volt az október 10-i elsőáldozás, ahol 21 gyermek vehette magához első alkalommal az
Oltáriszentséget. Képek és részletes névsor található a lapban.
Személyi változások is szükségessé váltak. Hálásan köszönjük Dr. Takács Péternek és feleségének, hogy sok éven át
ellátták az urnatemető felügyeletét a nyitvatartási napokon, valamint Vargáné Faklen Máriának az ugyancsak sokéves,
lelkiismeretes helyettes sekrestyési szolgálatot. Folyamatban van az új munkatársak felkérése.
Scholánk karnagya, Tőkés Mária Tünde, november 3-án vehette át az MMA Elismerő Oklevelet, amit 2020-ban a
Magyar Művészeti Akadémia a magyar zeneművészet területén végzett példamutató művészetpedagógiai, valamint
elhivatott zenei tehetségfejlesztő tevékenységének elismeréseként ítélt neki oda.
November 7-én, vasárnap lelkinapra jöttek össze az akolitusok (áldoztatók). Részletes beszámoló olvasható a lapban.
Hírt adhatunk egy másik kitüntetésről is: a szociális munka világnapja (november 12.) alkalmából a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnál átadták az Ambrózia-díjakat. Az egyik díjazott Hernády Tamás, plébániánk, egyben a
Képviselőtestület tagja.
Ugyanerre a napra jelent meg a Szeretetszolgálat történetét bemutató "Szolgáló szeretet" című könyv is, amelynek
egyik szerzője Tihanyi Gábor, aki szintén egyházközségünk tagja, és a kezdetektől fogva a Szeretetszolgálat munkatársa.
A járványügyi helyzet alakulása miatt november 7-től ismét korlátozó intézkedések bevezetésére volt szükség: a
szenteltvíztartókat újra ki kellett üríteni; a templom bejáratnál kézfertőtlenítő került kihelyezésre; a szentmisében és
más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat; zárt helyiségekben, így a templomban is maszkot kell
viselnünk; az áldoztatás csak kézbe történhet.
Kovács Ádám

Adventi triduum lesz templomunkban, amelyet december 3-4-5-én péntektől vasárnapig Dr. Janka Ferenc
görögkatolikus teológiai tanár fog tartani az este 6 órai szentmisék keretében. Advent 2. vasárnapján, a
harmadik napon este 6 órakor görögkatolikus szent liturgián vehetünk részt. A három napon gyóntatás lesz
a misék alatt.
A templomi szentségimádás rendje megváltozik: minden első csütörtökön az esti szentmisét követően 20.00
óráig a kitett Oltáriszentség jelenlétében csendes szentségimádást tartunk, elsőpéntekenként a szentmise
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk (szentségimádás nélkül). Ez már december 2-án és 3-án is így lesz.
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Kazatsay Imre emlékezetére
„Imre bácsi”, a ministránsok veteránja, sokunk által
ismert személy, mintegy a templomhoz tartozó biztos
pont volt. Holott nem csak a mi templomunkban
szolgált, hiszen gyakran feljárt a várba is, hogy a Mátyástemplomban az asszisztenciában segítsen. Már
természetéhez tartozott ez a viselet: a ministráns lét.

Hosszabb és többféle betegség következtében
szeptember 28-án elhunyt Kazatsay Imre örökös
ministráns, aki a budai Mátyás-templomban és a
felsőkrisztinavárosi
plébániatemplomban
volt
ministránsvezető és áldoztató. Imre bácsi lelkesen és
sokszor mesélt múltbeli élményeiről, a ‘38-as
kongresszusról, az általa nagyon tisztelt Tóth János apát
úrról, Fábián János kanonokról és sok-sok az oltárhoz
kötődő élményéről. Igazi egyházias gondolkodás
jellemezte. Az utolsó hónapokban merült fel az a
szándéka, hogy hihetetlenül gazdag ministránsélmémyeit leírva átadná az utókornak, sajnos, erre már
nem volt lehetősége. Eredetileg üvegtechnikus volt, de
azután borkereskedő is lett (gyakran juttatott misebort
templomoknak). Három gyermeke született, feleségével
kiegyensúlyozott, boldog házasságban éltek a XII. kerületi
Bürök utcai lakásukban. - Nyugodjék békében!
István atya

Amikor káplán lettem Felsőkrisztinában,
kerestük az együttműködés területeit. Hamar kiderült,
hogy Imre bácsi minden diákmise előtt már a gyermekek
között van, igyekszik felkészíteni őket a misére,
kérdésekkel,
gondolatokkal.
Annyira
könnyen
hangolódott rá a gyermeki lélekre, hogy vitathatatlanul
kitűnt a benne megőrzött örök ifjú. Amikor az agyag
harangocskákat bevezettük a szentmisén, az volt a terv,
hogy a szülők számára is egy kis segítséget nyújtunk majd
azáltal, hogy azokat csak a mise előtt osztjuk, s amelyik
gyermek nem kelt fel időben és nem érkezett meg
időben, az nem kap a csengettyűkből. Azonban Imre
bácsi szíve könnyen meglágyult, amikor egy gyermek
késve ugyan, a szentmise közben, de kérőn nézett rá,
hogy ő is szeretne kapni harangot. Nem tudott
keményszívű lenni ebben!
Nagyon sokat adott nekem még az alázata is.
Tudtam, hogy nem könnyű egy 25 éves paptól elfogadni
az iránymutatásokat vagy változtatásokat, mégis mindig
igyekezett eleget tenni a kéréseimnek. Nem volt ez neki
mindig egyszerű, de megküzdött vele. Tudta, hogy hol a
helye a liturgiában, ami nagyon nagy dolog, különösen a
mai világban, ahol már mindenki jobban szeretné tudni,
hogy mi és hogyan lenne jó egy szentmisében.
Az elmúlt években sok veszély és betegség közel
került hozzá. Egyik utolsó beszélgetésünknél elmesélte,
mennyire fél, hogy elveszíti a feleségét, akit annyira
szeret. Próbálta elfogadó lélekkel mondani, hogy tudja,
hogy egyszer el kell majd búcsúzni, de azért mégis
nagyon félt, hogy már eljön ez a nap. Ahogy én láttam,
mindig tudta a feltámadás reményével hordozni a
veszteségeit. Azt is, amikor csak az erőnléte hanyatlott és
az ennél nagyobb veszteségeket is.
Imre bácsi emlékei kimeríthetetlenek voltak!
Sokat mesélt nekem a múltról, amikor még a régi nagy
papok éltek a plébániánkon, amikor még gyermekként
ministrált. Most már mi adjuk tovább az ő életének
általunk ismert vonásait, mint egy szép és szolgálatkész
emberi élet emlékét. Példát arról, hogyan kell egy életet
szolgálatban leélni. Hogyan kell kitartónak lenni a
hivatásunkban. Hogyan kell a közösségbe is beleadnunk
azt, amit csak mi tudunk hozzáadni az Isten közös
dicséretéhez!
Miklós atya
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NEK-beszámolók
Továbbra is érkeznek írások, fényképek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson átélt élményekről,
eseményekről. Szívesen fogadjuk őket, és helyet adunk nekik a lapban.

Ars Sacra – scholásokkal

A NEK-en önkéntesként

Szeptember 10-én a Budapesti
Történeti Múzeum rendezvényén
énekeltünk
az
Ars
Sacra
rendezvénysorozat keretében, a
gótikus Várkápolnában.
Először Magyar Károly régész mutatta
be a középkori királyi palota és a
gótikus palotakápolna történetét,
majd a mi kórusunk adott egy rövid
hangversenyt, a kápolnához korban
és stílusában illeszkedő gregorián és
középkori többszólamú műveket.
Az előadó régész professzor
előadásában elhangzott – s erre
nagyon büszkék lehetünk – hogy a
Várkápolnában a törökdúlás óta, 480
éve nem hangzott fel ének, s majd fél
évszázada először szólal meg a
kápolnához illő liturgikus zene!
Büszkék vagyunk arra is, hogy –
mivel ebben az időben a felnőtt
kórus a Hősök terén próbált a
vasárnapi záró szentmisére – a
hangversenyt a kis- és középkórus
tagjai, gyerekek és gimnazista fiatalok
adták, néhány jó hangú, zeneszerető
édesapa közreműködésével.
Tőkés Tünde

Még a 2019-es Forrásponton (ahol volt szerencsém testközelből, azaz a
színpadon „biodíszletként” valószínűleg mélyebben átélni az eseményeket,
mint a nézőtéren a sok ember között) döntöttem el, hogy ha lesz lehetőség,
akkor a NEK-en önkéntesként szeretnék részt venni.
Négy nagy eseményre jelentkeztem: a nyitó misére, a záró misére, a
Hungexpora és a Kossuth téri misére és felvonulásra.
A nyitó misén (nemcsak szerintem), a legjobb feladatkörbe kerültem, ami az
úgynevezett „belső kör” volt. Amikor megláttam a beosztást, ötletem nem
volt, hogy mit lehet ez, de elég hamar kiderült, hogy a legváltozatosabb
feladatokat itt kaphatja az ember, ugyanis a fellépők körüli, illetve a téren
adódó bármilyen ad hoc probléma megoldására bevethettek minket, legyen
az vízhordás, füzetkiosztás, kórus kísérés…stb. Szerencsére itt a kórus körüli
feladatokat láttam el, így, ha fél szemmel is, de a felvezető műsort is láthattam
és a misén is többé-kevésbé jelen tudtam lenni. Felemelő érzés volt látni azt
a rengeteg embert, aki eljött, hogy együtt ünnepeljen, imádkozzon.
A nyitó mise után kellő izgalommal gurultam be hétfő hajnalban a
Hungexpora, ahol egész héten az „A” pavilonban tevékenykedő zarándok
ültető és étkezést segítő csoportban szolgáltam, tehát megint csak rész tudtam
venni a délelőtti programokon. Engem leginkább Szabó
Konstantin kárpátaljai görögkatolikus atya tanúságtétele
érintett meg, illetve a laudesek valamint a pénteki misén
felcsendülő ordinárium, a rengeteg zarándoki és szervezői
oldalról kapott visszajelzésről nem is beszélve.
Összességében az egész heti szolgálatot mindegyik
helyszínen jó hangulat, komoly és humoros beszélgetések
jellemezték, új embereket ismerhettem meg, illetve olyan
feladatokban is kipróbálhattam magam, amilyenekben
korábban még nem volt részem.
Bár testileg
feltöltődtem.

nagyon

elfáradtam,

lelkileg

rendesen

Köszönöm, hogy a részese lehettem!
Nyáry Vilmos
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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 után énekeljük
A megszokott adventi és karácsonyi programjainkat az
aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően tervezzük
Kérjük, figyeljék a vasárnapi hirdetéseket!.

Karitász hírek
Az elmúlt pár hónapban, a nyári zárva tartás után karitászcsoportunk újra nagy örömmel vetette bele magát a
munkába. Közösségünk lelkes adományozóinak köszönhetően több alkalommal tudtunk küldeni vidéki karitász
igazgatóságra, nehéz helyzetben élő közösségeket támogató vidéki önkormányzatnak az összekészített ruhákból, t
Erzsébet napi kenyeret osztani, karácsonyi vásárt tartani, de István atyával egyetértésben úgy döntöttünk, hogy
nem kockáztatunk.
Sajnos a Covid19 miatt nem volt Szent Erzsébet kenyér sem, az Apor Vilmos Idősek klubja hagyományos ünnepi
programja sem szervezhető meg karácsony előtt, és a jótékonysági vásárt sem tarthatjuk meg. Sajnáljuk, hogy a
jótékonysági vásár hiánya miatt sokan elvesztik a lehetőséget, hogy egy helyen, kis pénzért sok ajándékot
vehessenek rokonoknak, barátoknak. Csoportunknak a jótékonysági vásár során kapott adományok biztosították,
hogy a szerényebb körülmények között élőknek kicsit segíteni tudjunk karácsony előtt. Ennek pótlása érdekében
advent egy „KARITÁSZ” persely kihelyezését tervezzük, a heti hirdetésben is jelezni fogjuk. Ez a külön persely
Advent 1. és 2. vasárnapján áll majd a baloldali oldalbejáratnál egy kisasztalon. Kérjük, ide dobjuk az e célra
szánt adományainkat! Az adományokat előre is hálásan köszönjük !
A plébániai karitásznak külön vonalas telefonszáma lesz: 224-0060. Kérjük, ezt használják, ne a plébánia
számát!
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Mátraverebély–Szentkúti Zarándoklat
2021.10.23.
„Boldog ember, akinek te vagy erőssége, és zarándokútra indítja szíve.
Amikor átvonulnak a tikkadt völgyön, forrás fakad ott,
mert áldással halmozza el a korai eső.”
Október 23. Ez a nap kettős értelmet nyert az Oltáregylet és pártoló tagjai számára. Nemcsak a forradalom és
szabadságharc ünneplését jelentette, hanem a szentkúti zarándoklatunk napját is. Többeknek a Békemeneten való
részvétel, a hazánkért érzett aggodalom és felelősség miatt elsőbbséget jelentett és az itthon maradást választották,
amit az utat szervezők ugyan megértettek, de nem kis kihívás elé állította őket.
Végül ezen a kissé hűvös, de derűs őszi, verőfényes napon, remélve, hogy sok, szép pillanatot tartogat majd nekünk,
elindult kicsi, de lelkes csapatunk, Hornyik Henrik úr kényelmes autóbuszával Mátraverebély-Szentkútra. A reggeli
csendes beszélgetés után, elhagyva Budapest határát István atya belekezdett szép orgánumán az első énekbe. Aztán
jöttek sorban a szép imák, idézetek, versek és énekek. Hamarosan látótávolságon belülre kerültek, láthatóvá váltak a
Mátra még homályba boruló hegyvonulatai. Még néhány kilométer, még egy pár kanyar és utunk első állomására,
Abasárra érkeztünk. Kerületünk szülötte és templomunkban gyerekként ministráló Iváncsy Balázs, a Szent Péter és
Szent Pál apostolok templomának plébánosa fogadott bennünket. Testvérei is velünk tartottak az úton. A templom
minden szegletén látszott a gondos kezek munkája. Sok apró, kis szépséget, különlegességet fedeztünk fel. A rövid
kitérő: agapé, „fésülködés” és felfrissülés után elindultunk úticélunk felé.
A cserháti dombok völgyében, a gyönyörű természeti tájban megbúvó Nemzeti Kegyhely szépsége nyűgözi le
elsőként az ide érkezőket. Itt megtaláljuk a földit, az emberit és a természetfelettit. Zarándoktársaink közül voltak,
akik visszatérők, ők a múlt emlékeivel találkozhattak, volt, aki először érkezett a rég vágyott helyre. Itt mindenki
megtalálhatja a békességet, megnyugvást és erőt meríthet. A templomban egy rövid imádkozás után elfoglaltuk
helyünket kint a padokon, mert a szentmisét a szabadtéri misézőhelyen tartották.
A prédikációban a miséző pap párhuzamot vont az 56-os hősök és Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári hősök
tettei között. Hiszen ezen a napon Kapisztrán Szent Jánosra is emlékeztünk, mert 1456. okt.23-án a nándorfehérvári
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győzelem után kialakult pestisjárványban hunyt el. A hősök tetteikkel 70 évre megállították a törökök európai
terjeszkedését, amit 465 évre sikerült elérniük, az sajnos az 56-os forradalom hősei számára elérhetetlennek bizonyult
a szovjet túlerővel szemben.
A Himnusz eléneklésével zárult a szentmise, szívünkben együtt ünnepeltünk az országgal.
A szentmisén koncelebrált István atya, továbbá zarándoktársaink olvasták fel a könyörgéseket, ezáltal emlékezetesebbé
tették ezt az időt.
Nem maradhatott el a szenteltvíz vételezése, hiszen szentkúti víz nélkül nem teljes ez a zarándoklat. A forrás
keletkezését több kedves legenda őrzi, miszerint Szent Lászlót üldözték a kunok (1091), és az ellenség elől menekülve
egy völgybe szorult. A király egy szakadékot átugorván, lovának patkószegei helyén víz szivárgott ki a földből. A
forrásvíz csodás gyógyulásokat eredményezett, ezért vált Szentkút a hívők kedvelt búcsújáróhelyévé.
A könnyű, finom és meleg zarándokebéd elfogyasztása után még egy mély levegővétel a hely atmoszférájából, egy kis
szenteltvíz a forrásból, válogatás a kegytárgyak között, valaki még a remetebarlangokhoz is felkaptatott, majd búcsút
vettünk Mátraverebély-Szentkúttól.
Köszönjük István atyának, hogy mély lelki tartalommal töltötte meg zarándokutunkat, szervezésünk elérte a célját,
mert a legjobb szervezés is mit sem ér, ha céltalan az út.
Köszönjük, hogy mehettünk, hogy tudtunk menni, volt
erőnk menni és lélekben gazdagodva térhettünk haza.
Időben, még a rózsafűzér imája és az esti szentmise előtt
megérkeztünk, nemcsak az abasári szőlővel tarsolyunkban.
Áldott volt ez a nap.
Kocsisné Pávlicz Ágota

Vendégségben járt nálunk!
Október hónapban, mindannyiunk lelki örömére, nálunk
vendégeskedett a Magyarok Nagyasszonya
zarándokszobor.
A Szűzanya segített a lelki elmélyülésben és a
mindennapi rózsafüzér ájtatosságot szebbé, színesebbé
tenni énekekkel, imákkal.
Köszönjük az Égieknek ezt az ajándékot.
VFM
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A kézbe áldoztatásról
A járvány idején ismételten kötelező a szentmiséken a kézbe történő szentáldozás. Sokan hozzászoktak és csak a
nyelvre helyezett szentostyával történő áldozást tartják méltónak. Kérdés: mennyivel tisztább a nyelvünk a kezünknél?
Mind a kettő emberi (esendő) testünknek a része… A teológus véleményét és érveit érdemes megfontolni és
engedelmes lélekkel fogadni azt a módot, amit a jelen helyzetben az Egyház elénk tár…
P. I.
Dolhai Lajos

A kézbe áldoztatás története

A keleti és nyugati egyház hagyományának dokumentumai arról tanúskodnak, hogy az első évszázadokban általános
volt a kézbe történő áldoztatás, és egészen a IX. századig nem volt szokásban a nyelvre és kovásztalan kenyérrel való
áldozás.
A kézbe áldoztatás legrészletesebb és legszebb leírását Jeruzsálemi Szent Cirill müsztagogikus katekézisben (IV. szd.)
találjuk meg: „Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb
tenyered trónja, így fogadd az eljövendő Királyt, és tenyered hajlatába fogadd Krisztus testét, rámondva az Ámen-t.
Elővigyázattal szenteld meg a szent test hozzáérintésével
szemeidet, ügyelj rá, nehogy valamennyi is elmorzsolódjon belőle.
Aquinoi Szent Tamás himnusza
Mert ha valamennyit is elmorzsálsz belőle, az olyan, mintha saját
tested egy tagja menne veszendőbe. Mondd meg nekem: ha valaki
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
aranyport adna neked, nem tartanád-e igen óvatosan, nehogy
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
valami is elvesszen belőle, és megkárosodj? Hát akkor nem fogszNéked szívem, lelkem átadja magát,
e még sokkal jobban vigyázni, hogy még egy szemernyi se essen el
Mert
Téged szemlélve elveszti magát.
belőle, ami aranynál és drágaköveknél is értékesebb?”
Aranyszájú Szent János (+407) írásaiban is találunk hasonló leírást.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
Aranyszájú Szent János homíliáiból két szöveg különösen is
De a hallás rólad hittel biztosít:
figyelemre méltó. Az Efezusi levélről szóló homíliájában írja:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
„Mondd meg nekem, odamennél-e venni az Eukarisztiát mosatlan
Igéd igazánál mi van igazabb?!
kézzel? Úgy gondolom, hogy nem. Inkább nem mennél, mintsem
hogy piszkos kézzel közeledj. Ebben a kis dologban ennyire
A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
figyelmes vagy, de bűnös lélekkel odamehetsz és veheted az
Itt a színek rejtik emberarcodat,
Eucharisztiát? Most a kezedben csak rövid ideig tartod az Úr testét,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
de a lelkedben örökre megmarad”.
Kérve,
amit kért a bűnbánó lator.
(Részlet a Vigilia 64 (1999/3) számából, 182-189 oldal.)

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
Mégis Istenemnek vallak Tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, s Téged vágyjalak.

Urunk halálára emlékeztető
Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem Belőled csupán,
S jóízét Tebenned ne veszítse szám!
Babits Mihály fordításában
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Október 10-én, vasárnap elsőáldozást tartottunk templomunkban.
Az ünnepi szentmisén 21 gyermek először járulhatott szentáldozáshoz.
Ágoston Hanna,
Ágoston Lilla,
Balog Franciska,
Bálint Boldizsár,
Benyó Dorottya,
Bors Anna,
Czeti Vince,
Deák Luca,
Kampós Lukács,
Kampós Pál,
Kérszigeti Zsuzsanna,
Makausz Gábor,
Makausz Gyula,
Nagy Panka,
Nagy-Tisztartó Zsombor,
Rácz Vendel,
Reé Rita,
Szőnyi Boldizsár,
Tamási-Kiss Márk,
Venkei Csaba,
Verseghi-Nagy Nóra

Felsőkrisztinai kis zarándoklat
November 11-én, Szent Márton püspök ünnepén az esti szentmisét követően mécsesekkel vonultunk a Bürök utca Boldog Teréz anya tér metszéspontján lévő Szent Márton kápolnába, ami plébániánk része egyik gyöngyszeme.
A menetelők között voltak ministránsok, idősebbek – lehettünk volna sokkal többen is! – áhítattal énekeltünk,
imádkoztunk, majd a kápolna előtt lehelyeztük az égő mécseseinket és imádság után áldással távoztunk. Mivel
plébániánk területének nagy része a Mártonhegyen van, hosszú utca is viseli a nevét és kápolnánk őrzi az emlékét –
szeretnénk nagyobb megbecsülésben részesíteni Szent Mártont, a karitatív szeretet ősegyházi, Pannónia földjéről
származott szentjét!
István atya
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Makkosmárián jártunk …
A Jézus Szíve Rózsafüzér Imacsoport szeptember 26-án elzarándokolt a Fogolykiváltó Boldogasszony búcsújára.
Minden a meghirdetett, tervezett ütemben történt.
Apostoli létszámú kis csapattal indultunk a Normafa lejtőin. Beszélgetve, ismerkedve, imával harangszóra érkeztünk a
kegytemplom elé.
Szentmise kezdetére a nagy templomkert megtelt a sokfelől érkező hívővel.
Gyönyörű időnk volt! A Szűzanya velünk örült és lágy szellőt ajándékozott nekünk.
Az ég a földdel együtt ünnepelt.!
Az ünnepi Szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök úr celebrálta, oltár körüli segítői a Budakeszi
plébánia papsága volt.
Szentbeszédében rámutatott a család fontos szerepére, a gyermeknevelés fontosságára, a hit megtartására, az anya
szerető, óvó szerepére, az apa határozott családmegtartó erejére, az összetartozás fontosságára.
Biztatott: legyünk bátrak, merjünk fellépni a családromboló propaganda, a negatív világi kihívások elleni küzdelemben.
Kérjük bátran és hathatósan a Fogolykiváltó Boldogasszonyt!
Kérjük segítségét a családi béke megtartásához, Segítsen feloldani a rabságban szenvedő lelkeket, (játékszenvedély,
cigaretta, kábítószer, ital) megkötözöttségüket. Segítsük a családban, közösséginkben élő lelkek mielőbbi szabadulását.
Szentbeszédét a „Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz” imával fejezte be.
„Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy
közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik
rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezte, a zabolátlan testiség
szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai
során őseink Hozzád fordulnak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma is végzetes bajunkban
közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából. Különösen
irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk tagjait és a jövő zálogát, a magyar fiatalokat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál!
Ámen.”
Szentmise után nagyszerű szeretetvendégségben volt részünk.
Agapé után a templomból egy Mária-énekkel búcsúztunk a Szűzanyától, megköszönve a helyet, időt, vendéglátóink
kedvességét, mindannyiunk részvételét.
És most jött a neheze! felkapaszkodni a Normafához!
Testnek-léleknek egészséges túra volt!
Istennek legyen hála!
Vargáné Faklen Mária
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Egy elmaradt látogatás margójára…
Az évek folyamán természetessé vált nálunk, hogy volt káplánjainkat meglátogatjuk az új helyükön. Jártunk László atyánál
az Ecseri úton, majd Máriahalomban és Epölön, sőt a Scholával még Nyergesújfalun is; Józsi atyánál Budakalászon, Miklós
atyánál Rákosligeten… Ez a sor folytatódott volna azzal, hogy Péter atyát fölkeressük a törökőri templomban. Sajnos, a
járvány nem engedte-engedi ezt. Ezért megkértük őt, hogy levélben számoljon be arról, hogyan érzi magát immár
plébániai kormányzóként. A levél a plébánia Facebook-oldalának tavalyi adventi sorozatában jelent meg, de éppúgy
aktuális most is, ezért szívesen osztjuk meg az újság olvasóival is.
És ígérjük, megyünk!
(szerk.)
Kedves Testvérek!
Mivel az őszi látogatásotok elmaradt az új, de egyben nagyon is régi helyemen, a Törökőri Kis Szent Teréz
plébánián, Krisztina megkért engem arra, hogy pár sor erejéig mondjam el nektek, hogy miképpen is alakul a
helyzetem, hogyan is érzem magam.
Nem ért meglepetésként Főpásztorunk döntése, ugyanis már tavaly felvetődött a lehetősége annak, hogy
2020. aug. 1-től itt folytatom küldetésemet. Vártam, mi lesz belőle… Isten akaratából és irgalmából most itt lehetek.
Persze sokat gondolok rátok, hiszen mégiscsak öt esztendőn keresztül nálatok voltam. Mondanom sem kell, hálával
és örömmel emlékezem vissza rátok! Mozgalmas öt év volt, azt meghiszem!
Jelenlegi plébániámon persze nincs „olyan nagy élet”, mint fent nálatok, de azért itt is akad tennivaló
bőven. Közben persze el kell, hogy lássak egy másik plébániát is: a Kőbányai MÁV-telepi Kisboldogasszony
templomigazgatóság lelkipásztori gondja is az én vállamat terheli. De minden rendben, hála Istennek!
Mindeközben egy dolog még jobban megerősödött bennem. Imádság nélkül nem megy. Ez adott nekem
erőt, kitartást, állhatatosságot. Ebben most különösen segítségemre sietett az Úr az Adventi időben: minden nap a
mise előtt reggel 6 órától templomunkban a Laudest, az Egyház imádságát végeztük el. Óriási kegyelem, nekem ezt
elhihetitek! Nagy tolongás persze azért a templomban nem volt, de nem is lényeges. Lépésről lépésre. Csak lassan,
van még idő bőven. Régóta ismerem ezt a plébániát, hiszen itt nőttem fel. Itt lett belőlem ember, krisztusi ember.
Na jó. Most csak ennyit. Remélem, hogy viszontláthatlak
mielőbb titeket! Isten áldjon mindannyitokat! Áldott,
békés, boldog Karácsonyt!
Üdv, Péter atya
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Gitáros Advent elő
A Kongresszus után, az abból merített kegyelmekből, még nagyobb lelkesedéssel folytattuk szolgálatunkat. Mint ahogy
legutóbb is írtuk, idén a közösségépítésre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni. Szerencsére volt is erre lehetőségünk
az elmúlt hónapokban. Októberben két alkalommal is tartottunk társasozást, amibe Peti atya is becsatlakozott, így őt
is jobban megismerhettük. Ráadásul a hétvégéken szinte mindvégig kiváló kirándulóidő volt, ezért ezt kihasználva a
Budai-hegység innenső részében kirándultunk – töltöttünk közösen időt. Az elmúlt évekhez képest újdonság volt
viszont, hogy mi is szerveztünk a más közösségekben már elterjedt ismerkedős beszélgetéssorozatot, „másfélórázást”,
melynek lényege, hogy mindenki húz egy nevet a közösségből (mint a karácsonyi húzásnál) és elmegy vele másfél
órára találkozni, beszélgetni, még jobban megismerni, majd ezt a találkozást egy fotóban megörökítik és megosztják
a többiekkel (velünk). Az elbeszélések alapján nagyon jól sikerültek ezek a beszélgetések, de a képeken is csillogó
szemeket láthattunk, sőt, a húzáson túl is voltak extra másfélórás közös programok. Ezeket a négyszemközti
találkozásokat a következő félévben is szeretnénk folytatni, és szeretnénk hasonló élményekkel gazdagodni.
Természetesen a szolgálat sem szorul háttérbe a következő időszakban sem. Adventben a szerda reggeli rorate
szentmiséken fogunk zenélni, illetve december 12-én, vasárnap tartjuk az Adventi Gitáros Áhítatot, melynek
keretében az elmélkedéseket Peti atya fogja vezetni. A hagyományokat Karácsonykor is folytatjuk: december 25-én,
szombaton, az esti ünnepi szentmise után közös éneklésre és gyertyagyújtásra hívjuk a kedves Testvéreket.
Végezetül két, számunkra fontos ügyet szeretnénk megosztani: Krisztus király vasárnapjának előestéjén megtartottuk
a 30 éves koncertünk koncertfilmjének premierjét. A koncertfilm FeGE30 ünnepi nagykoncert – koncertfilm címen
visszanézhető a YouTube-csatornánkon, valamint a Facebook-oldalunkon (@fege1990). Ezzel keretbe foglaljuk az
ünnepi évünket, ugyanis tavaly ugyanígy, Krisztus király ünnepének előestéjén vetítettük először Reményteljes jövőt
adok Nektek! címmel a karantén-koncertfilmünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek a támogatásaikat,
melyek nélkül nem tudtuk volna ezeket a felvételeket ilyen minőségben megvalósítani!
A másik ügy túlmutat Plébániánkon. Felkérésre december 5-én, vasárnap 11 órára ökumenikus flashmobot
szervezünk a Margit körúti ferences templom gitáros együttesével, a Boanergész zenekarral együtt, melynek célja
Karácsony üzenetére való felhívás, illetve hogy tápláljuk egymásban azt a tüzet, amely a Kongresszuson a gyúlt
bennünk. A flashmob részletei megtalálhatók a hirdetőtáblán és a különböző online felületeinken. Minden korosztályt
szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra!
Lelki feltöltődésben gazdag adventet kívánunk minden kedves Testvérünknek!
Hernády Balázs együttesvezető
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Szkóla „csapatépítés” a középkórusban
hősének tragikus sorsát. Mély és
megrázó élmény volt látni a 24 évesen
kivégzett orvostanhallgató életét
bemutató filmet és hallani azt a verset,
melyet 14 évesen írt az 1945-ös
szovjet megszállásról és Magyarország
akkori helyzetéről.
„Mivé lettél Árpád büszke népe?
Mivé lettél nemzetem, ó magyar?
kardodat kezedből mért tevéd le?
Háborút már többé nem akarsz?”
(részlet a versből)
Az emlékházat követően
ebéddel zártuk a napot.
Nagy örömmel számolunk be arról, hogy plébániánk
kamaszkórusa október 24-én megtartotta első
közösségi napját, melyen a kórus énekelt a Pestújhelyi
Keresztelő Szent János Templomban, a 10 órai
szentmisén. A nyári szkólatábor alatt ismertük fel, hogy
mennyire jól összekovácsolódott a társaság és már-már
magától értetődő volt, hogy szükség van olyan
közösségi programokra, amikor a szentmisén való
szolgálat mellett más módon is együtt lehetnek a
fiatalok.
A vasárnapi miseszolgálatot egy
rövid koncert követte, melyet
szeretettel fogadtak a pestújhelyi
hívek. Almásy Tamás plébániai
kormányzó is köszönettel fogadta a
kórus szolgálatát és várja vissza az
együttest templomába.

közös

Bízunk benne, hogy a középkórus
első „csapatépítő” napja hagyományt
teremt és így, plébániánk mellett más helyszíneken
járva is ünnepelhetjük az eucharisztiát, a liturgia
szolgálata melletti elköteleződésünket is kifejezve.
„Vígadjon az Urat keresők szíve,
keressétek az Urat, és erősödjetek meg,
keressétek az Ő orcáját mindenkor!”
(Részlet a szentmise introitusából)
Csurilla Patrik a kórus másodkarnagya, templomunk
és a Pestújhelyi plébánia helyettes-kántora

A napot rövid helytörténeti séta
követte, majd az 1956-os
forradalom
évfordulójához
kapcsolódva megtekintettük a 16.
kerületi Tóth Ilonka Emlékházat.
Különleges megemlékezés volt a
középkórus
számára,
hogy
megismerhettük Tóth Ilonka, az
1956-os
forradalmat
követő
megtorlások talán kevéssé ismert

Az adventi szombatokon az esti szentmise után vesperást énekelünk, szeretettel hívunk és várunk
mindenkit a közös imádságra! December 29-én, szerdán, délután 16:30-tól karácsonyi zenés áhítatot
tartunk a templomban, sok közös, karácsonyi énekkel. Közreműködnek az schola énekesei: a nagy-, közép-,
kiskórus és a nemrég alakult, óvodásokból álló kórus.
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Akolitus-est

Ebben a rovatunkban olyan honlapokra és
alkalmazásokra szeretnénk felhívni a figyelmet,
amelyek hasznos tartalommal bírnak, vagy lelki
épülésünkre szolgálhatnak.
https://www.taize.fr/hu
Idén december 28 és január 1 között Torinó ad
otthont a Taizéi találkozónak. A mozgalom
weboldalán keresztül követni tudjuk az
eseményeket, és rengeteg értékes tartalommal
is gazdagodhatunk. Itt juthatunk információhoz
akkor is, ha Taize-be szeretnénk eljutni, vagy
meg szeretnénk ismerni a találkozókról ismert
dalokat.

Egy évvel a szolgálat megkezdése után, november elején István
atya egy kis beszélgetésre hívta a felsőkrisztinás akolitusokat. Az
első, de a terv szerint nem utolsó ilyen összejövetel teológiai
előadással kezdődött, amely feltárta a hittudomány Eucharisztiát
célzó megközelítéseit. A görög eredetiben hálaadást jelentő
Eucharisztia használatát taglaló megközelítés már átvezetett a
gyakorlatba, alkalom nyílt a miséken, az áldoztatáshoz
kapcsolódóan felmerülő kérdések tisztázására. A közös szentmise
előtt kötetlenebb formában minden jelenlévő megfogalmazta az
áldoztatás során szerzett személyes lelki élményeit, de a
múltidézés mellett a jövő feladatai, lehetőségei is
körvonalazódtak. Az este olaszos hangulatú pizzázással
folytatódott és a plébánia épületének felső teraszán, a haloványan
hunyorgó csillagok alatt, elénekelt „Salve Reginá”-val zárult.
Barta István

https://szentkut.hu/
Mátraverebély–Szentkút nemzeti kegyhelyünk.
Az egyik legtöbbet látogatott zarándokhely
hazánkban. Plébániánk is szervezett ide
zarándoklatot

néhány

héttel

ezelőtt.

A

honlapon többek között tájékozódhatunk az
aktuális programokról, megismerhetjük a
kegyhely történetét és még imaszándékot is
beküldhetünk. Ha részt szeretnénk venni a
távolból egy szentmisén, akkor erre is van
lehetőség a weboldalon keresztül.
https://konyvar.hu/
Az olvasni szerető ember el van kényeztetve.
Hihetetlen kínálat van Magyarországon értékes
könyvekből. A fent nevezett weboldal abban
segít nekünk, hogy a legjobb áron tudjuk
megvásárolni a kiszemelt kiadványt. Egyformán
van lehetőségünk itt keresni új és antikvár
könyvek között is. Elég csak a könyv címét
beírnunk a keresőbe, és máris kapunk egy

Fodor Ákos: Advent

hosszabb listát arról, hogy mely könyvesboltban
és

antikváriumban

lehetőségünk

milyen

vásárolni.

A

áron

van

karácsony

közeledtével különösen hasznos lehet egy ilyen

Kit igazán vársz:
életedben él – rég itt
van, mire megjön.

segítőtárs.
Muhi András
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Anyakönyv

Szinódusra készülünk

2021. szeptember 11. – november 15.

Rómában hosszabb püspöki szinódus folyik az ún. szinodalitás
témájában.
A „szinódus” egy régi és tiszteletreméltó szó az egyházi
hagyományban, aminek az értelme a Jelenések könyvének
legalapvetőbb témáiból merít. Azt mutatja, hogy Isten népe együtt
halad. Ugyanakkor az Úr Jézusra is utal, aki önmagát úgy jellemzi,
mint aki “út, igazság és élet (Jn 14,6)” és arra a tényre is, miszerint
a keresztényeket kezdettől fogva az ő követőinek nevezték, “mint
az Úr követőit” (vö.: ApCsel 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).
A szinodalitás mindenekelőtt azt a jellegzetes stílust jelöli, amely
meghatározza az egyház életét és küldetését, kifejezve annak
természetét, mint együtt vándorló Isten népét, akik összegyűlnek,
mint akiket az Úr Jézus a Szentlélek erejével hív meg az
evangélium hirdetésére. A szinodalitásnak ki kell fejeződnie az
egyház mindennapi életmódjában és munkájában.
István atya
Kiegészítés „A Hely” c. cikkhez
(amely a 2021. Te Deum-i számunkban jelent meg)
Szeretnénk elnézést kérni Márton atyától, hogy noha
számtalanszor elhangzott a neve a felvételen, A Hely c.
műsorból azt a szerkesztők mégis kivágták.
Jó egészséget kívánunk Márton atyának!
A Képviselőtestület Média Bizottságának elnöke és tagjai
Jelezzük továbbá, hogy november 29-én, hétfőn, este 21:05-kor
Márton atyával lesz egyórás beszélgetés a Mária Rádióban.
Szeretettel ajánljuk meghallgatásra!

Az Egyház új tagjai

Kriváchy Ádám
Tőkés Dániel
Jenei Janka
Farkas Álmos János
Varga Lili
Bíró Gedeon Miklós
Szécsey Ferenc
Érsek Ágoston László
Szebenyi Anna
Jakabos Henrik György
Árki Marcell
Érsek-Guillon Nina Annamária

Házasságot kötöttek

Neza Spanova – Zentai János

Akiktől búcsúzunk

Vasvári Jenőné (94)
Vörös Jánosné (91)
Polónyi Károlyné (80)
Dr. Gyócsi Ferencné (99)
Dr. Szendi Ildikó (78)
Liszkay Lászlóné (92)
Barátossy-Korondi György (78)
Dudás Jánosné (87)
Adorján Lászlóné (78)
Svastits Antalné (78)
Hara Lászlóné (79)
Dr. Polcz Iván (83)
Papp István László (65)
Takács István (99)
Oravecz Béláné (89)
Domokos Amália (94)
Hámori Éva (89)
Heppes Aladár (88)
Ambrusek Klára (46)
Kazatsay Imre (76)
Horinka Ferenc (73)
Dr. Láng Elemér Lajos (97)

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: Adventre, Nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra
XXV. évfolyam, 1. szám 2021. ADVENT
Szerkesztik: Lukách Krisztina, Tőzsér Ágnes, Muhi András, Hernády Balázs, Máriáss Mihály
Felelős kiadó: Dr. Pákozdi István plébános
ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net
Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 100Ft.
Kérjük a kedves híveket, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

