
Nagyböjt és a természet
Minden ünnepkörnek megvan a maga természetbeli
kísérő eleme, így Karácsonynak a fenyőfa, a kizöldülő
búza, amit Szent Luca napján kell elültetni.
Nagyboldogasszony ünnepének nyáron a csodálatos
dáliák, Húsvétnak a fehér ciklámenek, Pünkösdnek a
vörös pünkösdi rózsák, stb. Nagyböjtnek is van egy
kevésbé ismert növénye, ami szinte hozzánőtt Jézus
szenvedéstörténetéhez.
A „golgotavirág” a latin
passiflora elnevezés
magyar fordítása. Ennek a
különleges növénynek az
elnevezése a 17. század
elejétől ered (passio –
szenvedés, flora – virág
szavakból). Jacomo Bosio
szerzetestanítvány és
művész állította párhu-
zamba a növényt Jézus
szenvedéstörténetével. A
korábban alig látható
bimbóból a reggeli órákra
kibomló, majd gyorsan
elhervadó virág lesz.
Későbbi szerzők, így J. B.
Ferrari jezsuita szerint a
virág egyes részei Krisztus
keresztútját szimbolizálják: a három bibeszál a három
szög, amikkel Jézust a kereszthez szegezték; a bibe az
ecettel átitatott szivacs; a nyeles magház a kehely, amit ki
kellett innia; az öt virágpor-tok az öt sebhely; a 72 szálból
álló sugárkoszorú a töviskoszorú 72 tövise; a hármasan
szelt lomblevél a lándzsa hegye; a kacs pedig a korbács.
Ebben a jelképrendszerben a virág fehér színe Jézus

ártatlanságát jelzi, a sugárkoszorú a dicsfényt, az összetett
levelek az ellenség kezét, a tíz sziromlevél pedig a tíz
apostolt – Péter és Júdás kivételével – a középső oszlop
pedig Jézus keresztjét jeleníti meg. A növényről azt
tartották, hogy a dél-amerikai indiánok megtérésére
szolgált.
Ha nem is szerzünk be most azonnal egy ilyen kedves

növényt, esetleg a
lexikonokban utána-
nézhetünk… Milyen
érdekes a finom
párhuzam, ami egy
növény és Jézus
kínszenvedése között
kimutatható. 
Mindannyian a Golgota
felé tartunk, a
keresztúton járunk,
Jézussal, aki ránk is úgy
tekint, mint szenvedő
édesanyjára, vagy a
jeruzsálemi síró asszo-
nyokra, aki elfogadja
Cirenei Simon segítségét,
aki még utolsó szavaival
is megbocsátást kínál.
Legyen a most kezdődő

nagyböjti idő alkalom a befelé fordulásra, a Szentírás
gyakrabban való forgatására, megtérésre, szentgyónásra
és lemondásra, aminek csak elenyésző, jelképes
megvalósulása a (szigorú) böjt betartása Hamvazószerdán
és Nagypénteken, valamint a pénteki hústilalom. – Áldott
Nagyböjtöt a Plébánia valamennyi hívének!

István atya, a plébános
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Krónika

Február 6-án töltötte be 80. életévét korábbi plébánosunk, Györgydeák Márton atya. 

Noha a járvány miatt el kellett halasztani az ünnepi
szentmisét, azonban az éteren keresztül – a Katolikus
Rádióban sugárzott riporttal – tudtuk köszönteni őt.

Az Advent és a Nagyböjt közötti időszak szokásosan
„csendesebb”, mint a többi, hiszen a fontos plébániai
események rendszerint a nagy egyházi ünnepekhez közel
koncentrálódnak. Nincs ez most sem másként.

Adventben triduummal készültünk Jézus születésének
ünnepére. A három elmélkedést Janka Ferenc teológiai tanár,
görögkatolikus parókus tartotta. Az újságban beszámoló
olvasható az elhangzottakról, az elmélkedések a
Felsőkrisztina youtube-csatornáján visszanézhetők.

Dr. Érszegi Géza, a Magyar Nemzeti Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa, egyetemi tanár, életének 78. esztendejében
elhunyt. Egyházközségünk képviselő-testületének 1993-2000 között volt az elnöke. Gyászmiséjét február 12-én
tartották templomunkban. Emlékét megőrizzük.

Decemberben, 96 éves korában elhunyt Csermely Endre atya, aki még rubinmiséjét, azaz szentelésének 70.
évfordulóját is megérhette. Plébániánkon 1981-1983 között szolgált kisegítő lelkészként. Mi a csöndes, mindig kedves
papot ismerhettük meg benne, ugyanakkor kevesen tudják, hogy a 60-as évek elején az ifjúsággal való foglalkozásért
elítélték, majd hosszú időn át csak kis falvakban folytathatta szolgálatát. Szeretettel emlékezünk rá.

A Képviselő Testület február 3-án ülést tartott. Plébános Úr elmondta, hogy a plébánia épületében zajló felújítási
munkák a végéhez közelednek. Bemutatkozott a testületnek Morvay Zsuzsanna, a Karitász Csoport új vezetője, és
Szépné Babik Edit, az iroda új munkatársa, egyben könyvelője. Tóth Zoltán beszámolt a szinodális kérdőív
feldolgozásának eredményéről – erről a lapban bővebb híradás is található. 

Szokatlanul nagy létszámmal, 60 gyermek részvételével zajlik az elsőáldozási előkészítő. Imádkozzunk értük, hogy
valamennyien eljussanak az első szentáldozásig és hűségesek maradjanak Jézushoz!

Kovács Ádám

Isten éltesse  születésnapja alkalmából! Szeretettel köszöntjük, és jó egészséget kívánunk!
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A triduum három egymást követő napot jelent, ami
lélekben felkészít a közelgő ünnepekre. Általában
Karácsony és Húsvét előtt szokott lenni. Az idei adventi
beszédsorozatra plébánosunk egy tanár-kollégáját,
barátját, Dr. Janka Ferenc veszprémi teológiai tanárt kérte
fel, aki péntek-szombat-vasárnap a Szentháromság három
személyéhez kötötte mély gondolatait.

Isten a Paradicsomban az ember teremtése után látta,
hogy amit alkotott, nagyon jó. Isteni szó: Jó, hogy vagy!
Fontos vagy nekem! Szeretlek! 

Mi is mondjuk tudatosan családtagjainknak,
barátainknak, hogy számunkra ők is fontosak, dícsérjük
meg őket, hiszen mi is erre vágyunk, hogy valakik
számára nélkülözhetetlenek legyünk, hogy szeretetük
visszatükröződjék rólunk.

Az ember tévedése a mai világban: nincs bűn, legalábbis
neki nincs. Ha mégis találkozik akár más, akár saját súlyos
bűnével, akkor kijelenti, hogy rajta már senki nem
segíthet, az Isten sem... Aki bűnt követ el, átéli, hogy
nincs otthon! Pedig azért vagyunk a világban, hogy
valahol otthon legyünk! (Tamási Áron: Ábel Amerikában)
Hogyan tudunk otthont teremteni? Hogyan tudjuk
megvalósítani azt az életünkben, hogy ne csak éljünk egy
lakásban, hanem az az otthonunk is legyen? Itt
Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dalából idézett: 

„Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
A kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
S már nem vagyok otthon az égben.”

Pedig Isten otthont szánt nekünk, és hazahív minket.

A második napi elmélkedés témája az időben való
tényleges jelenlét volt: legyünk teljes szívvel-lélekkel ott,
ahol éppen vagyunk.

Vannak dolgok, amiktől szeretnénk megszabadulni, de
saját erőnkből nem vagyunk képesek rá. Aki engedi, hogy
az Isten megbocsájtsa a bűneit, annak megbocsájt. Ha
viszont valaki meg akarja tartani azokat, megtarthatja.

Igen, van bűn, van rossz, van nehézség: de van bocsánat
is! Szükségünk van arra, hogy az Isten felszabadító,
megbocsájtó szeretetével találkozzunk. Ez történik a
szentgyónásban.

Befejezésül az idő átalakulásának csodáját említette az
atya: „Nem az ima van az időben, hanem az idő van az
imában.” 

A három nap fénypontja volt a vasárnap esti
görögkatolikus (keleti) liturgia, amit a mi szentmise
szavunk helyett ők Szent Liturgiának neveznek. Fenséges
volt az énekeivel, körmenetekkel, füstöléssel... Ebbe
szőve hangzott el a harmadik buzdító szentbeszéd a
Szentlélekhez mint szeretethez kötve. Erich Fromm
szerint az emberi  szeretetnek két típusa van. Az anyai:
feltétel nélküli, elveszíthetetlen, valamint az apai: mely
követelményeket támaszt, elveszíthető, de
visszaszerezhető. Mindkettőre szükségünk van.

A szeretet minden életkorban más. Gyermekként: ölelő,
önajándékozó.

Felnőttként a közösségért érzett felelőséggel kell élnünk
elsősorban családjainkért, rokonainkért, barátainkért,
valamint hazánkért és Európáért. Nagyon fontos a szülői
felelősség, tudatosság. Idős korunkban pedig azt kell
megtanítanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy
hogyan kell keresztény emberhez méltóan megöregedni
és keresztény emberhez méltóan meghalni.

Szent Pált idézve: „Ti a Szentek polgártársai vagytok és
Isten háza népe.”

Legyünk olyan tökéletesek és irgalmasak, mint mennyei
Atyánk, mert benne minden tökéletesség megvan. 

Legyünk irgalmasak másokhoz és magunkhoz is. Ne
szégyelljünk pihenni, megnyugodni, várakozni, várni arra,
hogy az Isten szeretete megszólítson bennünket.
Szükségünk van olyan emberekre, akiktől szeretetet
kapunk, akiktől szeretetet tanulunk. Akiktől
megtanulhatjuk mi is, hogy szeretetre méltóak vagyunk.
És ha ezt megéljük, akkor tudjuk a szeretetet mások felé
közvetíteni.

Advent a szeretetre várakozás, az Isten szeretetére. Az
Isten ingyenes megbocsájtó szeretete közeledik hozzánk.
Maradandó élmény volt mindannyiunknak ez a három
este, sokan nézték a közvetítésen keresztül honlapunkról.
Tettünk egy nagy lépést az Üdvözítő várásában,
fogadásában. Később a Mária Rádió elkérte az anyagot,
és leadta, úgyhogy tágabb körben is ismertté vált!

Andrejszki Kati

Visszatekintés az adventi triduumunkra

Nagyböjti szertartások, imádságos alkalmak
Minden pénteken du. ¼-6-tól keresztúti ájtatosságot imádkozunk.

Szombatonként az esti szentmise után vesperást énekelünk.
A nagyheti szertartásokról a hirdetésekben adunk tájékoztatást.
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Az idei római püspöki szinódus egyházmegyei
szakaszára készülve internetes kérdőívet állítottunk
össze 2022. december elején. plébániánk hívei számára
egyházközségünk életével kapcsolatban. A püspöki
szinódus témája: „Egy szinodális Egyházért: közösség,
részvétel és küldetés”. A kérdőív kérdései e három
fogalomhoz kötődtek.

A kapott válaszok feldolgozását a képviselő-testület ötfős
munkacsoportja (Bodó Imre, Kovács Ádám, Lukách
Krisztina, Szerdahelyi Csongor, Tóth Zoltán) végezte. A
cél az volt, hogy rendszerezzük a válaszokat, azok
értékelése nélkül, így ez az összefoglaló is csak
áttekintést kíván nyújtani, és nem minősíteni. Ez már
csak azért sem lenne lehetséges, mert a szöveges
javaslatok, észrevételek a legtöbb esetben igen nagy
szórást mutatnak, tipikusan 1-1 válaszadó véleményét
tükrözik.

A kérdőívet összesen 72 fő töltötte ki, ami a
plébániánkon rendszeres templomba járók körülbelül 3-
5%-a. Korosztályt tekintve a válaszadók közel fele (43%)
60 évnél idősebb, a közép generációba (31-60 év)
tartozik 46%, míg a 30 évnél fiatalabbak aránya 11%.

A „közösség” témakörébe tartoztak a plébániával és
környezetével, papjainkkal, a működő, ill. a plébánián
kívüli közösségekre vonatkozó kérdések. Általánosan
elmondható, hogy a válaszadók túlnyomó többsége
(70%) elégedett a templommal (padok, szentély,
kivetítés, fűtés, nyitva tartás, díszítések, képek, szobrok)
– sokan külön kiemelve, pozitívan értékelték az utóbbi
időben történt átalakításokat is. A kerttel kapcsolatosan
26 fő nyilvánított véleményt, közülük 25 fő
elégedettségének adott hangot. Az érkezett számos
javaslat közül kiemelkedik az új padokra, ill. a
növényzet fejlesztésére vonatkozó javaslat. 

A plébánia papságáról a 63 érdemi választ adó közül 59
fő pozitívan, ill. kiemelkedően pozitívan nyilatkozott.
„Nagyon elkötelezettek az atyák”, „Odaadó, lelkes
papjaink vannak, nem látok e kérdésben hiányosságot.”
Túlnyomórészt ilyen és ehhez hasonló szöveges
válaszokat kaptunk.

„Tartozik-e valamelyik közösségbe, kötődik-e valamelyik
plébániai csoporthoz?” volt az egyik kérdés. A kérdőívet
kitöltők 22%-a nem tartozik egyetlen plébániai
csoporthoz sem. A válaszadók közül, akik tartoznak
valamilyen közösséghez, legnagyobb számban a Scholát
(16 fő) és a Házas csoportot (14 fő) jelölték meg.
Néhányan több közösséghez is tartoznak (Schola, FEGE,
Házas csoport, ministránsok). Arra a kérdésre, hogy
szeretne-e valamelyik plébániai közösséghez tartozni, a
válaszadók mintegy 75%-a nemmel vagy egyáltalán
nem válaszolt. Ugyanakkor plébániánkon kívüli
közösséghez vagy lelkiségi mozgalomhoz a 63 válaszadó
fele tartozik.

A „részvétel” témához azok a kérdések köthetők,
amelyek a miserenddel, a szolgálattevőkkel (felolvasók,
áldoztatók, ministránsok, kántor, Schola, gitáros
egyesület), a hírcsatornákkal, valamint a plébániai élettel
kapcsolatosak. Az e csoportba tartozó kérdéseknél is
lehetőség volt szöveges vélemény megfogalmazására.

A lektorok, áldoztatók és ministránsok szolgálatáról nem
váltak élesen szét a pozitív és kritikus vélemények
száma (37% ill. 30%). A ministránsoknál a létszámra, a
felolvasóknál az érthetőségre, az akolitusoknál a
jelenlétük szükségességére érkezett negatív észrevétel.
Merőben más az eredmény a zenei szolgálattevők
esetében. A válaszadók döntő többsége (Schola: 63%,
kántor: 50%, FeGe: 54%) kiválónak tartja a zenei
szolgálatot, harmaduk-negyedük (Schola: 15%, kántor
és FeGe: 17-17%) pedig jónak. Három fő (4%)
fogalmazott meg kritikát a kántor szolgálatával
kapcsolatban, miszerint némelyik miseének a hívek
számára nehezen énekelhető.

A plébániai hírekről a 69 válaszadó mindegyike időben
értesül. A válaszadók 71%-a elégedett a jelenlegi
kommunikációs csatornákkal, 57%-nak nem volt
hozzáfűzni valója a kérdéshez. A számok a digitális
média használatának túlsúlyát mutatják. Minden
plébániai felületnek vannak aktív, rendszeres használói,
amit a válaszadók többször vagy rendszeresen igénybe
vesznek. A leginkább használt média a plébániai újság:
a válaszadók 48%-a rendszeresen olvassa az újságot. 

A szinódusi kérdőív feldolgozásának eredménye
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A Facebook csoportot a válaszadók 24%-a használja
gyakran vagy rendszeresen.
A kérdőívet kitöltők 75%-a nevezett meg olyan
programot, ami megítélésük szerint jól sikerült, és
átlagosan 2,6 programot neveztek meg a válaszadók. A
sikeresnek ítéltek közül kiemelkedik a plébániai tábor és
a plébániai napok.

Végül a „küldetés” témához sorolhatók a missziós
tevékenységre, a papi és szerzetesi hivatás fiatalok felé
történő népszerűsítésére, az ökumenikus kapcsolatokra,
valamint a plébánián kívüliek (külföldiek, szomszédok,
templomba nem járók) megszólításával foglalkozó
kérdések. Ezek esetében általánosan elmondható, hogy
kevesen nyilvánítottak véleményt, és ezek jó része is
inkább közömbös vagy elutasító volt. 

E témakörben talán a legfontosabb kérdések a
következők voltak: „Nem templomba járó, de magukat
katolikusnak tartó ismerőseit, szomszédait mi tartja távol
tőlünk? Hogyan lehetne őket megszólítani, bevonni?”
Az előbbi kérdés esetében a legnagyobb arányban
(11%) azok vannak, akik szerint a templomba nem
járóknak az Egyházzal szemben vannak fenntartásaik, ill.
mi nem vagyunk kellően vonzóak. Emellett 4-5%-ban a
személyes kapcsolatok hiányát, ill. a lustaságot és
előítéletet nevezték meg a távolmaradás elsődleges
okának. A válaszadók közel 30%-a szerint a mindenki
számára nyitott kulturális és közösségi programokkal
lehetne a távollévőket bevonni, további 5% kiemelte a
gyermekeknek, valamint a fiataloknak szóló
programokat. 8% szerint a jó példa adása a megfelelő
módszer a megszólításra. A válaszadók közel fele nem
tudott, vagy nem akart válaszolni egyik vagy másik
kérdésre, egynegyedük egyikre sem.

Nehéz lesz a válaszok érdemi, tartalmi feldolgozása, s
ennek nyomán plébániai stratégiai irányok kijelölése.
Mindenesetre elkészült egy 42 oldalas dokumentum,
ami alapja lesz az egyházmegyének küldendő
összefoglalónak 

Kovács Ádám

Bemutatjuk Vereb Zsolt atyát

Vereb Zsolt atya hosszú ideje segíti szolgálatával
közösségünket, legtöbbször a vasárnap reggeli miséken.
Régóta szerettük volna bemutatni őt újságunkban.
Fogadjátok szeretettel ezt a rövid interjút vele.  

Kedves Zsolt atya! Hol szolgál, mit csinál, amikor nem
nálunk mutat be szentmisét?

Hatéves korom óta mindig is tanár szerettem volna
lenni. Kiváló pedagógusok neveltek. Természetes volt
számomra, hogy érettségi után a piarista rendbe
jelentkeztem. Azóta piarista szerzetesként határozom
meg magamat. A helyszínek, a feladatkörök változnak,
de az alaptevékenység ugyanaz: imádság, szolgálat,
önnevelés és nevelés, tanítás. Eddigi állomáshelyeim:
Budapest, Kecskemét, Vác, Nagykanizsa, Granada, La
Romana, Mosonmagyaróvár és Hédervár. Tanítottam
matematikát, fizikát, filozófiát, hittant, technikát és
informatikát. Voltam kollégiumi nevelő, osztályfőnök,
igazgató, plébániai kormányzó, tartományfőnöki
tanácsos és delegátus. Vezettem számos túrát gyalog,
kerékpárral, kenuval és vitorlással.
Jelenleg házfőnökként egy 13 tagú, igen vegyes
összetételű közösséget szolgálok. Itt élnek a
rendtartomány legidősebb tagjai: dr. Kerényi Lajos, dr.
Jelenits István, dr. Lukács László, dr. Sóczó Ferenc és
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Ruppert József. Ketten egyetemen tanítanak: dr.
Perendy László és dr. Acél Zsolt. Vízhányó Zsolt a Szent
Margit Gimnázium igazgatója, Havas István brüsszeli
magyar lelkész, Dragon Faragó Lajos az alsóörsi rendi
üdülő gondnoka, Bozók Ferenc költő és író, Földes
Ferenc tudós tanár.
A rendházi közösségen túl szívesen végzek lelkipásztori
feladatokat is. Rendszeresen misézem itt a
Felsőkrisztinavárosban és az Üllői úti örökimádás
templomban, valamint kevésbé rendszeresen a Knézich
utcai Miasszonyunk Iskolanővéreknek, a Belvárosi
templomban és a Neokatekumenális Út közösségeiben.

Milyen kötődése van a Felsőkrisztinához, István atyához?

Édesapám itt dolgozott pár percnyire a plébániától, a
XII. kerületi Tanács Egészségügyi Osztályán. Sosem
voltak túlfizetve az ott dolgozók. Amikor anyagi
előrelépésről volt szó, akkor az egészségügyi
bérfejlesztés, jutalom sose vonatkozott rájuk, merthogy
ők tanácsi dolgozók. De ha a tanács munkatársainak
fizetése emelkedett, akkor ők máris egészségügyi
dolgozóknak számítottak. Ezt csak tetézte, hogy
édesapám sose volt hajlandó belépni a pártba. Sőt,
amikor engem a nyolcadik osztály végén egyházi
gimnáziumba íratott, megvolt a megfelelő munkahelyi
megtorlás is. Édesapám a munkahelyi ebédjegyeket
sosem használta fel, hanem összegyűjtötte és pár
havonta, amikor kellő mennyiség összegyűlt, akkor a
környékbeli vendéglők egyikében költöttük el a
vasárnapi ebédet.

István atya előttem koptatta az akkor kényszerből a
Mikszáth téren működő Piarista Gimnázium padjait.
Tanáraink nagyrészt ugyanazok voltak. Talán innét is
adódik, hogy egy nyelvet beszélünk. Mikor egyetemi
lelkész lett, akkor figyeltem fel kiváló lelkipásztori
munkájára. Egykori tanítványaim nagy szeretettel
beszélték el István atyával megélt közös élményeiket.
Mindig élvezettel hallgattam az ünnepi szentmisék, az
egyházi események televíziós közvetítésének szakszerű,
hozzáértő kommentálásait. Kitüntetésként éltem meg,
amikor barátságát kínálta fel a számomra.

Van-e esetleg egy vicces/tanulságos története, amit itt élt
meg a közösségünkben?

István atya keresztelte húgomnak az első gyermekét,
Letíciát. A keresztelés szertartása közben a kislány

élénken figyelte a körülötte zajló eseményeket. Amikor
a lényegi részhez érkeztünk, és István atya a vizes
kancsót a gyermek feje fölé emelte, Letícia hirtelen
mozdulattal elkapta a kancsót, és annak tartalmát saját
magára borította. István atya elmondta a lényegi
szavakat: „Letícia, én megkeresztellek téged az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen” – majd mosolyogva
hozzátette – „Testvéreim, most tanúi lehettetek annak,
amikor egy gyermek saját magát kereszteli meg.”

Milyennek ismert meg bennünket?

Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy élő krisztusi
közösséget találtam itt. Az emberek természetesek,
örülnek egymásnak, szívesen hoznak áldozatot a
közösségért. Jó értelemben önjáró a közösség, mindenki
tudja és teszi a dolgát. Megtapasztalható a feltámadott
Krisztus titokzatos teste, melynek sok tagja van,
különböző adományokkal és tehetségekkel megáldva.
Sok a fiatal, a nagycsalád, de megtalálják a helyüket az
idősebbek is. A tavalyi ministráns avatáson megrendítő
volt az azóta elhunyt Imre bácsi szavait hallgatni.
Áldásként élem meg Zoltán jókedvű sekrestyei
szolgálatát is.

Melyik korosztályhoz szól a legszívesebben?

Minden korosztály közel áll hozzám. Szívesen szólítom
meg a legkisebbeket is, a serdülőket és a kamaszokat, a
fiatalokat, a felnőtteket és az időseket is. Talán a
középiskolások a legtermészetesebb közegem. A
legkisebbek és az egyetemisták már komoly kihívás elé
állítanak. Az ő megszólításuk több készületet követel. A
kicsik esetében le kell fordítani a mondandót az ő
nyelvükre, a huszonévesek esetében pedig sok
háttértudás is szükséges. De általánosságban
elmondható minden korosztályról, hogy a megszólításuk
szeretetet, tiszteletet, felelősséget, hitelességet,
áttetszőséget és az Istennel való személyes kapcsolatot
kíván. Csak azt tudjuk átadni, amivel magunk is
rendelkezünk. Azon igyekszem, hogy az itteni
közösségben működő Szentélek munkálkodását
segítsem.

Nagyon köszönjük Zsolt atya a válaszait, és azt a kedves
és őszinte jelenlétet, amivel köztünk van a szentmiséken. 

Muhi András
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Templomunk új festett textilképei 
Plébános: Manapság a művészetben nagy tere van a faliképeknek, textíliáknak, nem mintha a középkortól kezdve
nem lettek volna óriás szőnyegek, amelyek közül egy pár igen értékes látható pl. az esztergomi Keresztény
Múzeumban. Tulajdonképpen a szőnyegeket legkorábban nem is a földre terítették - csak később melegítés céljából
- hanem a falakat ékesítették velük templomokban, hatalmas csarnokokban, palotákban. A mi kis faliképeink
szerényebbek, a templom oldalfülkéit gazdagítják, az ott lévő padok felett. Az ötlet onnan adódott, hogy Orient Enikő
textilművésznő egyetlen ilyen faliképe már ott volt a leghátsó kis templomi fülkében, oratóriumban, adódott a kérés:
akkor legyen mindegyikbe hasonló, de más-más (latin) felirattal. A feliratok jobbára a liturgiából valók, a latin nyelvű
szentmise minden általunk ismert szavaiból. A képek elgondolkoztatóak, nem elég elhaladni előttük, olykor meg-meg
kell állni, hogy hagyjuk hatni ránk a szavakat és a képi ábrázolást, elgondolkodjunk, imádkozzunk. Köszönjük a
művésznő valóban áhítatra késztető munkáit, amelyekkel az oldalfülkék díszítése befejeződött.

Művésznő: Hitvallásunkban „a mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjé”-hez szólunk.
A képeken megnyílik a tér-idő-fény és jelképekkel láthatóvá válik, Jézus is példabeszédeken keresztül szólt. A latin
idézetek betűinek formája jellegzetes kora-keresztény középkor könyveinek kézírása.
A hat kép színvilágát az ég és a föld, a kék és barna tónus gazdagsága adja.  A textilre festéskor a szálat tiszteletben
tartottam, nem fedtem el, áttűnéses felületet hoztam létre.   
Jelentéshordozó motívumok harmonikus rendszerei alkotják képeimet. 
A textil szálai ugyanúgy kereszteződnek, mint a feszület szárai, és a rajzolatok fő vonalainak iránya is ezt a gondolatot
követik. A függőleges irány vezeti életünket, összeköti az eget és a földet. A vízszintes az emberek földi életére utal.
Ez a két irány erősen összeszövődik az élet minden területén. 
Az oltártól nézve a templom két oldalán lévő fülkesor hátsó falain egyszerre láthatók a következő képek.

MISTERIUM FIDEI – Íme, hitünk szent titka DOMINUS VOBISCUM – Az Úr legyen veletek!
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VERBUM DOMINI – Az Úr igéje SURSUM CORDA – Emeljük fel szívünket!

EGO SUM – Én vagyok GLORIA DEO PAX HOMINIBUS – Dicsőség az
Istennek, békesség az embereknek
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MISTERIUM FIDEI – Íme, hitünk szent titka

„Veletek vagyok mindennap a világ végéig” a kenyér és bor színében.

Először a kalász és a kehely alakja rajzolódik ki a vékony vonalakkal. Felül hitünk titka betűi, mint a kalász
búzaszemei. Fentről érkezik a fény és iránya tovább vezet a keresztáldozat felé, ami felcsillan a kehely
talpazatán. Középpontban szentostya a monstranciában. Fénye jelzi szétáradását az egész világra.

DOMINUS VOBISCUM – Az Úr legyen veletek!

A földkerekség, a vízre is utaló vízszintes vonalak az emberek földi gondjaival. A fény megvilágítja a kinyíló
Szentírás lapjait. Középpontban a testi-lelki táplálék, a kenyér egyre nagyobb körökben közelít az emberek
felé. Vele találkozásunk a kereszteződések. Távolodva a középponttól dőlnek a nehézségek, a fájdalom, az
elesések keresztjei. Sodródnak az emberek az árral, távolodnak Isten kegyelmétől. Erős hittel sikerül-e
felállni? A fenti fénylő három álló kereszt a Golgota. 

VERBUM DOMINI – Az Úr igéje

A kereszt hitünk legfontosabb jelképe magában foglalja a Szentháromságot már a keresztvetésben is. Az
Atya és Fiú a függőleges irány, világos fényoszlopként tartja a vízszintes ágat, a Szentlélek egyházát. A
fénylő középpont a Világ Világossága. Az oszlop talapzata a Szentírás könyve, a gerincén látható a latin
felirat. A Bibliában olvashatjuk az Úr igéit a négy evangelista írásaiban, nevük kezdőbetűit a kinyíló könyv
lapjai őrzik.

SURSUM CORDA – Emeljük fel szívünket!

A kitárt karok íve elénk tárul az égbolton és föld útvesztőin is. A kérő és áldást adó kar is az ég felé nyit.
„Értünk, emberekért leszállott a mennyből…”. A közénk érkező Jézust szimbólumba rejtve a hal testesíti
meg itt. ICHTYS = Jézus Krisztus Isten fia megváltó. A Golgota fényben megjelenő keresztje mellett a két
lator keresztje is feltűnik.

Az égbolton látható mozgalmasságot az értünk közbenjáró mennyei seregek apró jelei adják.

EGO SUM – Én vagyok

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, az Alfa és Omega” halljuk Jézus szavait, kinyilatkoztatását.
Összekapcsolódik a tér és az idő, a fény által középen megnyílik a távlat: felénk közeledése a betűk
növekedése. A növényvilág a fény felé növekedik, erőt gyűjt az ég és föld kincseiből. Mi emberek is mindkét
irányból kell töltekezzünk, szükségünk van testi-lelki táplálékra. A Mi Atyánk imában kérjük mindennapi
kenyerünket. A szentmisében elhangzik „Felajánljuk neked a föld termését és az emberi munka
gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere” és ”a lélek itala”.

GLORIA DEO PAX HOMINIBUS – Dicsőség az Istennek, békesség az embereknek

Az ima még beszédesebbé válik a kép szavain keresztül: GLORIA – az ég kékjében a lélek fénye a világos
árnyalatú dicsőség. DEO – a háttérben rejtőzve, és mégis észlelhetővé válik Isten ragyogása. PAX – a testi-
lelki békét jelenítik meg a fény-árnyékos térhatású betűk. HOMINIBUS – a földhözragadt ember, mint a
felnyíló világos betű szinte ki akar szakadni az alatta lévő sötét mezőből. A kép felső íves záródása Mózes
kőtábláira is utal.

Így gazdagítja egyszerre a kinyilatkoztatás, a liturgia és a művészet Isten házát, a templomot –
mindannyiunk otthonát.

István atya – Orient Enikő művésznő
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Csillag, pezsgő, látogatás

Kivételesen nem a karácsonyi ünnepkör három ünnepéről szeretnénk elmélkedni (Karácsony, Szilveszter, Vízkereszt),
mint inkább arról, miként tudtunk aktívan részt venni az ezen az  ünnepekhez kapcsolódó (vagy nem kapcsolódó)
eseményeken. Már rögtön Advent elején egy flashmobra hívtuk a gitáros együtteseket, illetve az e műfajt kedvelőket
a Boanergész együttessel karöltve. Ragyogó környezetben, a havas Budai Várban több mint százan gyűltünk össze erre
a ’villámcsődületre’, ahol az Eucharisztikus Kongresszus lelkületének felélesztéseként Karácsony üzenetére hívtuk fel
az ott sétálók figyelmét Borka Zsolt Advent c. dalának eléneklésével, valamint egy betlehemi csillag formálásával. A
flashmob mottójául is az ének egyik sorát választottuk: „Jöjj el hát, Istenem!”, mely cím alatt ennek profi felvétele a
youTube-on is megtekinthető. Azon a délutánon mézeskalácsot is sütöttünk a plébánián, melyet a mise után jóízűen
elfogyasztottunk. Egy héttel később, Advent III. vasárnapján tartottuk áhítatunkat, melyen Peti atya a Szentcsalád
hétköznapi életünkben való szerepéről elmélkedett. Ezt az áhítatot is közvetítettük – az újonnan, egy pályázati
lehetőség által beszerzett eszközeinken. Karácsony napján pedig az esti mise után újból megtartottuk a közös éneklést
és gyertyagyújtást. Idén a Csendes éjt – a gyertyafényben – István atya énekelte elő németül.

Bár a Szilvesztert nem együtt töltöttük, január 2-án tartottuk a gitáros karácsonyozást, és 5-én, a Vízkereszt előesti
misén pedig a három királyokat „köszöntöttük”. Január végén többen síelni mentünk az ausztriai Lachtalba, egy hosszú
hétvégére, ahol bár erős szél fújt és a hó is esett, ezek sem tarthattak vissza attól, hogy nyitástól zárásig kint legyünk a
pályákon és jól érezzük magunkat. Talán a legszebb pillanat az volt, amikor közösen imádkoztunk 1907 méter magasan
a Tanzstattkapelle előtt.

A februárt újult erővel kezdve vágtunk bele a mindennapokba. Nem meglepetés – most sem unatkoztunk. Február
13-án, vasárnap este meghívásunkra a Műegyetemi Katolikus Közösség, Héray András egyetemi lelkész vezetésével,
meglátogatta István atyát a „hatos mise” keretében. A szentmise végén közösen köszöntöttük István atyát, készítettünk
közös fotót is, majd pedig jó hangulatú beszélgetés után búcsúztunk egymástól. Február 27-én este, a gitáros mise után
Közösségi Házunkban került sor az EMMI által kiírt hangszerpályázat oklevélátadó ünnepségére, melyen Együttesünk
is részt vett zenei közreműködőként.

Pezsgett az élet, és mi igyekeztünk minden szolgálatot ellátni. Nagyböjtben sem lesz másként: a vasárnapi
miseszolgálatokon kívül ismét tervezünk áhítatot tartani, illetve lehet, hogy többévnyi kihagyás után újra meg tudjuk
szervezni a fáklyás keresztutat. Ezeknek részleteiről később adunk tájékoztatást.

Végezetül szeretettel hívunk továbbra is minden fiatalt 12 éves kortól, hogy csatlakozzon hozzánk és ehhez a színes
szolgálathoz! Próbáink szerda 19 órától, valamint vasárnap 16 órától.

Hernády Balázs együttesvezető
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Óvodások kórusa:
Verseghi-Nagy Virág vagyok, 11. osztályos tanuló a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskolában. Az éneklés, a zene kiskorom óta fontos
szerepet tölt be az életemben, bár nem készülök zenei pályára.
Fuvolán játszom, és lassan 11 éve, hogy a Schola tagja vagyok.
Tünde nénitől kaptam meg kicsiként azt a zenei alapot, amire
azóta is támaszkodom, építkezem mind az iskolában, mind a
templomban.  
A Schola középkórusának vagyok a tagja, és szeptembertől az új
ovis kórus vezetője. Nyáron vetődött fel, hogy jó lenne az óvodás
korosztálynak is egy picit játékosabb, könnyedebb keretek között
énekpróbákat tartani. Tünde néni  kért meg erre a feladatra és én
nagyon örültem a lehetőségnek, mert nagyon szeretek
kisgyerekekkel foglalkozni, játszani, énekelni, és a négy húgomnak
köszönhetően van némi tapasztalatom a gyerekek világáról. 
Fantasztikus látni, hogy az ovisok az éneklés által felszabadulnak
és lelkesen tudnak részt venni a pénteki próbákon. öröm velük
dolgozni.  

Középkórus: 
Müller Réka vagyok, a Schola kamaszokból álló középkórusának vezetője. Jelenleg a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok fizikusnak, specializációm szerint orvosi fizikusnak, szakdolgozatomban a
sugárterápiával foglalkozom. Mindig is nagyon érdekelt, hogyan
működik a világ, beleértve az embereket is. A sors is úgy hozta,
hogy a tanítás már központi szerepet tölt be az életemben. Sok
fiatalt korrepetálok, készítek föl az érettségire fizikából és matekból,
illetve ebben a féléven egy középiskolában is besegítek néhány
órában fizikatanárként. És persze nem utolsó sorban igyekszem
aktív részese lenni a Scholának, a közösségnek, amiben én is
felnőttem. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, tanítani őket,
közösséget szervezni, segíteni a mindennapi élet nehézségeiben (pl.
matek, fizika házi). A magánéletben is megvannak a kihívások,
feladatok. Vőlegényemmel, Erikkel épp a tavaszi esküvőnkre
készülünk, amin természetesen a Schola apraja és nagyja mind
énekelni fog. Köszönöm, hogy ilyen csodálatos emberek között
lehetek.

A schola karnagyai – angyalai

Közösségünk a Jóisten kegyelméből megerősödött az utóbbi hónapokban.
Ma már négy korosztályban dolgozunk, gyakorolunk együtt, sokféle közösségi programunk is van.
Azért is nagyon hálás vagyok, hogy sok segítőtársam van, akiknek fontos a liturgia rendszeres szolgálata, közösségünk
építése. Nélkülük ma már nem is tudnánk működni. A sok segítőtárs közül most az egyes közösségek vezetői
mutatkoznak be.

Tőkés Tünde kórusvezető
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Nagykórus:
Csurilla Patrik Adorján vagyok, a Zeneakadémia karvezetés-zeneelmélettanár szakos
hallgatója, 2019-ben kezdtem meg a munkát a Felsőkrisztinavárosi Templom
kórusával, mint a felnőtt kórus másodkarnagya. A templomi közösség és a kórus
zenei gyakorlata, a gregorián ének hamar magával ragadott. Az itt szerzett élmények
hatására Osztie Zoltán Atya segítségével sikerült felkészülnöm az eucharisztia
szentségére, valamint a plébániai csoporttal részesülhettem a bérmálmás
szentségében. 2021 nyarától mint helyettes orgonista teljesítek szolgálatot.
Munkámmal igyekszem hozzájárulni templomunk zenei életének fejlődéséhez és
valóban Istent dicsérő mennyei harmóniát létrehozni, mint kórustag és orgonista.
Zenei szolgálatommal szeretném kifejezni a liturgia teológiai tartalmát és segíteni
annak értelmezését, átélését. Isten kegyelméből szolgálhatok a Pestújhelyi Plébánián
és a Szent Anna templomban, valamint éneklek más kórusokban is. Régen
meghatározó volt életemben a fúvószene, de erre sajnos nagyon kevés időm marad.
Kevés szabadidőmet szeretem horgászattal tölteni. A természet és hazai vizeink
élővilágának szépsége magával ragadó, a legjobb módszer arra, hogy kilépjünk a mindennapok sodrásából és
kipihenjük az élet adta nehézségeket.

Középkórus – scholás fiatalok a Belvárosi Főplébánián

Január közepén felkérést kaptunk, hogy valamelyik vasárnap énekeljünk a 10 órai szentmisén  a Belvárosi
Főplébánián.

Dr. Osztie Zoltán atya nagy szeretettel várt bennünket. A középkórus tagjaiban volt némi izgalom, hiszen – bár minden
vasárnap rendszeresen szolgálnak a 9 órai diákmiséken – itt csak nekik, 16-an kellett helytállniuk a hatalmas térben. 

A templom csodálatos akusztikája jótékonyan segítette a hangzást. A szentmise énekei hasonlóak voltak az itthon
megszokott rendhez: az adott nap liturgiáját énekeltük, ám ahol lehetett, többszólamú zsoltárokkal, és egy-egy rövid
motettával egészítettük ki az énekeinket. 

Szentmise után rövid  hangversenyt is adtunk, immár az oltár melletti lépcsőkön állva.

A szolgálat végeztével Zoltán atya bemutatott néhányat a templom hihetetlenül gazdag művészeti kincsestárából, majd
felvitt minket a nemrég
megnyílt torony-kilátóba is. 

Az izgalmakat már itthon,
a plébánia hittantermében
pihentük ki, hatalmas
pizzázás – és jóízű
beszélgetés, nevetgélés
közben. 

Hálás köszönet illeti Müller
Rékát, aki a műsort
betanította, és a schola
ifjúsági közösségét
összetartja!

Tőkés Tünde
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Bemutatkozik a Szentandrási-Szabó család
Szentandrási-Szabó Kata és Domi, illetve Levente, Lilla és Zsombor, mi így
együtt vagyunk a kissé zajos család. Mindketten a plébánia vonzáskörzetében
nőttünk fel, és ugyan lassan 12 éve Budaörsre költöztünk, nem tudunk és nem
is szeretnénk elszakadni a “Felsőkrisztinából”, hiszen életünk legfontosabb
évei, majd közös életünk nagy eseményei is ide kötnek minket.

Domonkos fogorvos, családi fogászatban dolgozik édesapjával.
Gyerekkorában ministrált a Bosco Szent János kollégiummal, majd cserkész is
volt hosszú éveken át, és több mint 25 éve a FEGE tagja, hol aktívabban, hol
kevésbé. Jómagam jogászként végeztem, majd miután a gyerekek ovisok
lettek, a közigazgatásban kezdtem el dolgozni. Általános iskolásként szkólás
voltam, majd több mint 20 éve én is a FEGE-hez csatlakoztam, pár évig
vezetője is voltam. Bármilyen meglepő, a gitárosoknál ismerkedtünk össze, 17
évvel ezelőtt, bár már előtte messziről láttuk egymást sokszor. Az esküvőnk is
itt volt, rengeteg emlék, élmény köt minket ide és remélem, még fog is.  Talán
a két legnagyobb a FEGE cd és a 30 éves koncert, előbbi kamaszként volt egy
nagy különlegesség az életemben, utóbbi igazán nagyszerű és különleges volt,
mivel a gyerekeinkkel együtt szerepelhettünk.

Levente 13 éves múlt, jelenleg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 7.
osztályos tanulója. 5 évig tanult fagottozni, most gitározni tanul szabad
idejében, nem titkolt szándékkal, hogy egyszer ő is FEGE-s legyen. Bár a 30
éves koncerten megmutatta fagott tudását is. 7 éve vízilabdázik, második
otthona az uszoda.

Lilla 11 éves, 6. osztályos a Budaörsi Egyes iskolában, német nemzetiségi
tagozaton. Leventével a ministránsok Assisi Szent Ferenc Kollégiumának lelkes
tagjai. 6 éve fuvolázik, egyre többet hallhatjátok gitáros misén is. A Moyra
Budaörs utánpótlás csapatában kézilabdázik.

Zsombor 9 éves, szintén Budaörsre jár 3. osztályba. Ő a legfiatalabb
ministránscsapat, a Szent Kristóf Kollégium talán legmozgalmasabb tagja. Idén
májusban lesz elsőáldozó. Gitározni tanul Zeneiskolában, és Balázs
leglelkesebb követője, minden szólót megtanul, és egyszer ő is gitáros
énekeket szeretne szerezni.

Szabad időnkben télen síelünk, a nagy családi síeléseken túl plébániai sítábor
szervezésében is segédkeztünk idén másodszor, reméljük jó hagyományt
teremtve ezzel. Nyáron sok időt töltünk a Balatonon, vízparton és körülötte
is, biciklivel egyre nagyobb túrákat teszünk családdal, barátokkal. 

Szinódus a konyhában
(is)

Ma már minden szalonképes,

templomba járó katolikus számára

ismerősen cseng Ferenc pápa

Laudato si’ kezdetű enciklikájának

címe. Ez rendben is volna, hiszen az

egyházfő azért ír körlevelet, hogy a

hívek olvassák. Illetve, hogy olvassák

és éljék. 

Olvasni nem könnyű, mert nagyon

tömény szöveg, de szerencsére

annyian és annyit idézik, hogy

tartalmáról egész jó képet

alkothatunk másodkézből is. A NEK-

en Székely János püspök úr az

Oltáriszentség és a teremtett világ

viszonyát boncolgatva például arról

beszélt, hogy az ökológiai megtérés

mindannyiunk kötelessége, ha

szeretnénk hitelesen ünnepelni az

Eucharisztiát. Azaz: katolikus életünk

alapja és feltétele a teremtett

világhoz fűződő viszonyunk

rendezettsége.

De vajon eszünkbe jut-e, amikor

bűnbánatot tartunk, hogy a

megszokott kényelmet szolgáló

pazarlás vagy a szelektív

hulladékgyűjtés nagyvonalú

megközelítése – hogy csak a

legtriviálisabbakat említsük –

befolyásolja az Istenhez fűződő

kapcsolatunkat?

A világegyházban folytatott teológiai

viták során körvonalazódott, hogy a

teremtett világgal kapcsolatos egyes

tetteink bűnként vagy erényként

értelmezhetőek. Mindkettővel

dolgunk van: a bűnökkel a felismerés
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Ahol soha nem kellett fizetni

Azt gondolom, nem voltam sóher, meg ingyenélő az életemben,

mégis mindig meglepett, ha valahol valamiért nem kellett fizetni. Nem volt

sok ilyen az életemben, de két esetre erősen és hálásan emlékezem.

Az egyik nagyon régen, 1981-82 táján történt abban a kis bajor

faluban, ahol először kisegítettem a rákövetkező negyven év első évében.

Eslarn a neve, kis község a cseh határ közelében, hatalmas, kimagasló

tornyú templommal. Emlékszem, a katolikus óvoda épületében laktam,

egy külön papi lakosztályban: hálószoba, kis konyha, fürdőszoba stb.

Apácák tartották fenn az óvodát, és rólam is ők gondoskodtak: együtt

étkeztünk, imádkoztunk, ez nyelvi és kulináris szempontból sem volt az

utolsó… Sárgásbarna kis Polski autómmal érkeztem, és már pár hete

megismerhettek a hívek a templomból, amikor egyszer odaálltam a helyi

benzinkúthoz, vártam a soromra, majd megtöltöttem a tankot,

odamentem a kasszához, fizetni akartam. Rám mosolygott a benzinkutas,

majd közölte: nem fizet semmit. Hogy, hogy? – kérdeztem meglepődve,

mire azt válaszolta – és rámutatott a már távolodó piros autóra – látja, az

a hölgy, aki abban az autóban ül, kifizette… Máig nem tudom, kicsoda,

egy bajor angyalka volt…

Hasonló eset ismétlődött meg pár éve a Fehérvári úti piacon. Az

első emeleten, közel a nagy tejes árudához sorban álltam. Aztán rám került

a sor, egy magas, szimpatikus kopasz, 50-es hentes mosolygott rám,

megállt kezében a kés és ezt kérdezte: ugye önt láttam már többször is a

televízióban a katolikus adásokban? – Igen volt a válaszom. Majd kérdezte,

mit kérek? Sonkát, kolbászt, hurkát, majd összepakolta. Mennyivel

tartozom? – kérdeztem. – Semennyivel – volt a válasza. Dobos Istvánnak

hívják, Jánoshalmáról való, és az egész családja ott dolgozik vele. Azóta

sokszor találkoztunk, sohasem enged fizetni, ezért nehezen is szánom rá

magamat, hogy arra menjek, de azért – mivel  mindig jól elbeszélgetünk –

meg-megállok a pultjánál (engedek adakozó kedvének). Az is előfordult,

hogy árujukkal a szatyromban már távozóban voltam, amikor egy fehér

műanyag zacskóban hat darab csirkecombbal, és csirkemellel megrakottan

futott utánam egy hölgy: ezt még tegye el, jó lesz az egyetemistáknak,

akiknek ebédet főz… Hát nem kedves?

Meg kell vallanom, mindkét eset annyira a szívembe gyökerezett,

hogy kisebb mértékben szoktam hasonlókat gyakorolni, ha látom, hogy

valakin így lehet segíteni. Ahol sohasem kell fizetni, az már a mennyország

kapuja, hiszen ott sem lesz se Euró, se Forint… 

István atya

és a kerülés, az erényekkel a

gyakorlás.

Sajnos ritkán hallunk a teremtett világ

védelmére vonatkozó buzdítást a

szószékről, így fordulhat elő, hogy

hét évvel egy – egyébként elég

világos elvárásokat megfogalmazó –

enciklika után még mindig a

tudatlanság kifogása mögé

rejtőzhetünk. Ráadásul a teremtett

világ védelme jellemzően olyan apró

hétköznapi cselekedetekben

mutatkozik meg, amelyek mélyen

belénk ivódtak és kényelmünket

szolgálják, így meg sem fordul a

fejünkben, hogy máshogy is lehet

csinálni. A változtatás pedig

odafigyelést, erőfeszítést, alázatos

kitartást igényel és – valljuk be – a

legnagyobb akadály, hogy

kényelmetlen is. Gál professzor úr

szavai itt is igaznak bizonyulnak: az

ember önigazoló lény.

Ha a szinodalitás oldaláról közelítünk

a teremtésvédelem kérdéséhez,

akkor azt tapasztaljuk, hogy a pápa

ebben az esetben konkrétan

meghatározta a haladási irányt. A

„népnek” nem kell a klérus

elképzeléseit találgatni, a kérdés

inkább az, hogy van-e szándék az

együtt haladásra, az egy irányba

igyekvésre úgy, hogy mindez nem

merül ki a szavak szintjén. A

Nagyböjt például tökéletes időszak

arra, hogy a természet védelmére tett

napi lemondás és a jócselekedetek

által elkezdjük a teremtett világról

történő gondoskodás begyakorlását!

Barta István
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https://jezsuita.hu/online-nagybojti-lelkigyakorlat-2022-imamodok/

A Jezsuiták az idei nagyböjtben is hívnak minket vezetett
lelkigyakorlatra. Manréza, a lelkigyakorlatos központjuk online
módon is lehetővé teszi a csatlakozást a közösséghez. Feliratkozni a
fenti linken lehet. Nagyböjtben minden nap egy e-mail érkezik a
központból. Idén Loyolai Szent Ignác élete lesz a vezérmotívuma az
elmélkedéseknek, aki 500 éve tért meg. Zenék és képek is
támogatják majd az elmélyülést. 

http://lexikon.katolikus.hu/

Tartalmában elképesztően gazdag katolikus lexikon érhető el a fenti
linken. A lexikon egy címszavak alá rendezett adattár. Több mint
szótár, mert a címszó meghatározás után kiegészítő információkat is
biztosít az adott témában. Az egyes szócikkekben sok
kereszthivatkozás is segíti a tájékozódást, amelyek egy kattintással
szintén elérhetőek. 50 témaköre közül a fontosabbak: személyek
(pápák, királyok, püspökök, írók, személyiségek); események
(magyar egyházi és világi történelem, egyetemes egyháztörténelem);
helyek (országok, püspökségek, magyar egyházmegyék, plébániák,
búcsújáró helyek, szerzetesházak); intézmények (szerzetesrendek,
egyesületek); fogalmak (filozófia, szentírástudomány, dogmatika,
egyházjog, liturgia, művészetek, természettudomány).

Muhi András

Kincsek a Világhálón 8. rész Anyakönyv
2021. november 16. – 2022. február 15.

Az Egyház új tagjai
Faragó Vivien Aliz

Zakar Liza
Fábián Máté

Mészáros Botond

Akiktől búcsúzunk

Ima a békéért

Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket
a béke útjára vezesd.
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja.
Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön
el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük tőled. A te Igédre
hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: Éljetek
egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük
tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva
imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.
Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmélyéből
kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét.
Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés
kegyelmét.
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt
Tőled.     Ámen. 

Dr. Gájer László atya

Házasságot kötöttek
Perlik Boldizsár  – Tartóczki Anna
Petróczi Dávid – dr. László Dóra Szilvia
Janitsány Iván – Kaszás Ágnes


