2022. Húsvéti idő

XXV. évfolyam | 3. szám
Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089
Szentmisék rendje :
Hétfő, kedd, szerda 7:30
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
Péntek 15:30-17:00

István atya után szabadon
Plébánosunk elment, de itt maradt. Kevés ideig volt
köztünk, de teljes értékű életművet hagyott ránk.
Felszabadítólag hatott mindannyiunkra – nem mintha
addig el lettünk volna nyomva. Ez a közösség a plébánia
alapítása óta sok-sok értéket hordozott, mindig voltak jó
papjaink, jó kezdeményezéseink, gondosan ápolt, nemes
hagyományaink. Mégis úgy érzem, hogy valami minőségi
változás történt, melynek kulcsa István atya személyisége.
Személyiségének olyan vonásai, amelyek bátorítólag
hatottak sokakra, hogy a közösség javára használják,
aktivizálják talentumaikat.

kert, a közösségi ház, a szentély és a hajó további
szépítésére.

Mikor a pápa által meghirdetett szinodális útról
beszélgettünk a képviselőtestületi ülésen, azt mondta,
hogy mi már azon haladunk. És nemcsak azóta, hogy ő
lett a plébánosunk, hanem ilyenek voltunk már előzőleg
is. Ő azonban olajat tudott
önteni a bennünk parázsló,
kisebb-nagyobb lángocskákkal égő tűzre, amely
lobogni kezdett. Beindította
és képezte a lektorok és az
áldoztatók
közösségét,
mindenben támogatta a
ministráns
csoportokat,
értékelte
szolgálatukat,
hamar
keresztnevükön
tudta
szólítani
őket.
Rendszeresen megjelent a
szkóla és a Fege próbáin.
Megfiatalította az oltáregyletet és a karitászcsoportot. A képviselőtestületi ülések valódi
együttgondolkodási alkalmak voltak. Figyelt ránk és
hagyta magát meggyőzni,
ha voltak jó érveink.
Mindenki érezte, hogy
nagyra tartja szolgálatunkat.
Gondja volt a plébánia, a

Búcsúztatása napján, első felindulásomban írtam a
plébániai levelezőlistára a következőket:
„Fergeteges siker volt a temetés. Ez kissé profánul
hangzik, de igaz. István atya nem győz örvendezni
jelenlegi állomáshelyén.
Köszönet
mindenkinek!
Peti atyának, a plébánia
alkalmazottjainak,
a
képviselőtestület tagjaiak, a
szkólának, a Fegének, a
cserkészeknek,
László
diakónusnak, az oltáregylet
és a karitász csapatainak.
Magasra tettük a mércét. A
bíboros által 70 főre becsült
papság egytől egyig úgy
távozott, hogy hasonló
temetést szeretne magának.
Persze ehhez kell egy olyan
életút és életfelfogás, ami
István atyát jellemezte,
valamint
egy
olyan
közösség, mint a mienk.

A liturgia szakértőjeként fontosnak tartotta, hogy a
templomunk fel legyen szentelve és hogy szép, de
használaton kívüli liturgikus tárgyaink, plébániánk
történetéhez tartozó emlékeink kiállítás keretében
öntudat-erősítő közkinccsé váljanak. Életével és halálával
egyaránt hiteles tanítónk tudott lenni. Mindössze másfél
évig volt a mienk, de hiszem, hogy odaát is a mienk
marad.

Maradjunk is ilyenek, István
atya, légy ebben továbbra is
segítségünkre!”
Szerdahelyi Csongor
fotó: Czéténnyi Benjamin
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István atya gyászmiséje és temetése 2022. április 30.
A képek felhasználása a Magyar Kurír szerkesztőségének szíves hozzájárulásával történik.
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Levél a plébánia híveihez
Kedves Híveim!
Mondtam már, hogy nem szívesen és nem sokszor használtam ezt a megszólítást, de most, amikor utoljára szólok
Hozzátok, ez dukál. Magam sem gondoltam, hogy ilyen rövid ideig fog tartanai lelkipásztori szolgálatom
a felsőkrisztinaiközösségben, amelyet ismertem és szerettem. Az úr hazahívott, titeket pedig rábíz majd egy új
lelkipásztor gondoskodására. Kérlek, fogadjátok őt szeretettel, sose hasonlítsátok össze velem, segítsétek munkájában!
A régtől fogva kialakult, nagyon jól működő közösségeket, mint a Képviselő testület, a Szkóla, a FEGE, a
ministránsok, a cserkészek, az Oltáregylet, a rózsafüzéresek – bocs, ha valakiket kihagytam – arra bíztatom, legyetek
„önjáróak”, éljetek békében, építsétek belső életeteket úgy, hogy tudatában vagytok, Isten országát építitek!
Szeressétek és ápoljátok a liturgiát: a templom díszítése kész van, oda se kép, se szobor, semmi nem kívánkozik
több, de amik vannak, azt tisztítsátok, takarítsátok, ami kezd tönkremenni, azt javíttassátok! Az oltár a templom szíve:
hadd legyen az év nagy részén látható az alapzata, az oltárlap (a menza), legyetek büszkék, olyan oltárunk van, ami
esztétikai és teológiai szempontból tökéletes. Hasonló vonatozik a szószékre, a tabernákulumra, a húsvéti
gyertyatartóra, a keresztelő kútra.
Én elbúcsúzom, de remélem, odafentről továbbra is kísérhetem a földön tovább tartó sorsotokat, napjaitokat,
éveiteket. talán nem túl vakmerő a bizakodásom: a 2021 májusától kiállott műtétek és kezelések törlesztették az én
purgatóriumomat, és hamar az úr közelébe kerülök. Ezért imádkozzatok és kérlek titeket, kevés könnyet ontsatok
(ezt már én helyettetek megtettem)!
Nagy-nagy lelkipásztori szeretettel és köszöntéssel:
István atya, a plébánosotok

Heti gondolat
A Heti gondolat a 11 órai szentmiséken hangzott el. Az utolsó gondolatot adjuk közre itt, amelyet István atya
elmondani már nem tudott, ez csak a Plébánia honlapján és levelezőlistáján jelent meg.
Istenem, szeretlek!
Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Az életem egyetlen nap, mely elszáll.
Ó, Istenem, te tudod: ahhoz, hogy szeresselek téged, nincs másom, csak ez a mai nap...
(Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító)
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Búcsúztató István atya gyászmiséjén
„Boldogok a szolgák, akiket Uruk készen talál…”
fontos momentumok, esetleg életszakaszok is
kimaradtak. de talán ennyi is elég meglátni
valamit abból a szeretetből, amivel Isten hívta, és
ellesni valamit abból a készségből, éberségből,
amivel ő is mindig készült, felkészült és –
elkészült.
Mert ez a három szó – készült, felkészült
és elkészült – István atya egész életének ívét
leírja.

István atya életútját az itt lévők valószínűleg jól
ismerik - ő maga is sokszor, sokat mesélt, az
elmúlt napokban interjúk, megemlékezések
szóltak róla. Kezdve a kamrában házi kápolnát
berendező, misét játszó kisfiúval, majd a
szeminarista fiatal, a Rómában tanuló ifjú pap,
majd Rómából visszatérve szemináriumi előljáró
(talán
a
legfiatalabb
a
szeminárium
történetében), majd egyetemi lelkész, tv
referens, tanár és tanszékvezető a Sapientia
Főiskolán, a Praeconia liturgikus folyóirat
főszerkesztője, több jegyzet, könyv írójaszerkesztője (köztük egy anekdotagyűjtemény
Lékai bíboros életéről és egy szakácskönyv),
majd élete utolsó szakaszaként ennek a
plébániának plébánosa.

„Isten előbb szeretett minket” – mondja
Szent János az első levelében.
Ő szerette előbb István atyát is, amikor
megkérdezte tőle: „a játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni?” És a gyermek még nem
tudatosan, de örömmel játszott vele. talpas
pohár a kehely, édesapja latin Missale-ja a
misekönyv, miseruha krepp papírból, maga
rajzolta oltárkép.
És Isten újra meg újra megkérdezte,
játszol-e még velem? A piarista diák inkább a
vasárnapi misén orgonált, mint focizott, a
szeminarista egyre nagyobb örömét lelte a
liturgiában… és amikor Isten újra megkérdezte:
“akarsz-e mindig, mindig játszani?” – 1978.
június 10-n végleg, egy életre kimondta a
választ: “Igen, akarok – egy életen át veled
szeretnék játszani.”

Azért vagyunk itt, mert ennek az útnak
itt-ott
részesei
lehettünk,
meríthetünk
gazdagságából, és a hála ide hozott.
Méltatni sem akarom, – milyen
nagyszerűen járta ezt az utat, milyen sokat adott,
alkotott – egyrészt ő sem kívánná, másrészt ezt is
tudjuk, akik itt vagyunk. Ezért vagyunk ilyen
sokan.
Szeretnék inkább a történet mögé
kukucskálni. Meglátni, tetten érni – már
amennyire lehet – Isten szeretetét, amivel egy
életen át készítette, formálta István atyát, hogy
valóban készen tudjon állni, amikor – valljuk be,
nagyon váratlanul – hazaérkezik, kopogtat Ura.
És ahogy gondolatban végigjártam István atya
életútját, újra meg újra bevillantak Kosztolányi
dezső “Akarsz-e játszani?” versének sorai. Így lett
a
vers
egyfajta
fonala
ennek
a
visszaemlékezésnek, ami ezáltal nem életrajzi
dokumentum. Biztos lesznek, akik úgy érzik,

Azután Isten azt kérdezte: „akarsz-e
együtt sötétbe menni?” – amikor főpásztora
egészen váratlanul Rómába küldi tanulni.
Elmondása szerint szorongva ment ki, alig tudott
olaszul, és így kezdte az egyetemet. Egy ugrás a
sötétbe, az ismeretlenbe – még a vasfüggöny,
még a megfigyelések korában vagyunk. de
Istennek – és Istennel – a sötétség nem sötét;
tudomásom szerint azon kevesek közé tartozik,
akik olaszul, Rómában tették le a doktorátust is.
És a teológiai ismeretek mellett egy életre
beleégett szívébe az Örök város iránti szeretet.
Itt is tudott játszani – a pincéreket úgy tudta
ugratni, hogy volt, amikor megkérdezték tőle,
Róma melyik negyedében született. Büszke volt
arra, hogy nem csak a liturgiában lett jártas, de a
városban is – úgy tudott közlekedni, vezetni
Róma rémisztő autóforgatagában, hogy soha egy
koccanása sem volt abban a városban, ahol
szavajárása szerint „a közlekedési szabályok csak
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tájékoztató jellegűek”.
A római évekkel a tanulóidőnek, a
készületnek vége, és Isten újabb kérdése ez volt:
„akarsz-e játszani mindent, mi élet?” Innentől az
élete válasz arra a szeretetre, amivel a Jóisten
meghívta, gazdaggá tette tudásban és
szeretetben. Osztani, adni önmagát, idejét – ez
lett az élete. Ebben fürdött mindenki, aki a
közelébe került. Meghallott éppen csak elejtett
megjegyzéseket, jó szeme volt mások vágyaira,
és mindig készen állt, hogy adjon, segítsen,
ajándékozzon.
Így kerültünk vele először Rómába. Akkor
már együtt dolgoztunk néhány éve, az egyik
kollégiumban tartottunk közösen kollégiumi
estét. Az előadás után ő hozott haza kocsival, és
valahogy szóba került Róma. Mondtam neki,
hogy mi még sosem voltunk, és hogy a
feleségem, Kati egyik legnagyobb vágya, hogy
legalább egyszer eljuthasson oda – ha
választhatna a Szentföld és Róma között, akkor
Rómát választaná. Nem szólt semmit. Néhány
hét múlva azt mondta: „A Húsvét vasárnapi mise
után este indulunk, a fényes hetet Rómában
töltjük”. És addigra megvolt a szállásunk, a
pontos menetrend, hogy mikor mit nézzünk
meg…, melyik nap hol lesz mise…, hol
vacsorázunk, kivel találkozunk…, mindez
egyetlen, elejtett mondatból. És ezt a „legalább
egyszer” utat még több, mint tucat követte, több
mint másfél évtizeden át. Csak a COvId járvány
és a betegsége törte meg végleg a sort – idén
télen még reménykedett, a Húsvét utáni hétre
még megszervezte, hogy elmenjünk elbúcsúzni.
Ezt már nem érte meg…
„Akarsz-e játszani mindent, mi élet?” –
most csak egy nagy területet emelnék ki…
Papi életének leghosszabb, egybefüggő
szakasza az egyetemi lelkészi szolgálat volt.
valóban egészen ennek szentelte magát, itt
igazán mindenkinek mindene lett – és bár
sokféle elfoglaltsága volt, mindig ez volt az első,
ami elé mást soha nem tett.
Katekumenátus, lelkészségi hétvégék,
kirándulások, táborok, az évente megrendezett
Országos Egyetemista Zarándoklat szervezője.
Minden tavasszal jegyesoktatás – aminek az is a
következménye volt, hogy a nyár minden
hétvégéjén esketett. Ott volt a bálokon,
szilveszteri vígasságokon, melyek mindig
szentmisével kezdődtek, és éjfékor ima, áldás
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szakította meg a mindig józan mulatságot. Sokan
ezeken az alkalmakon találták meg életük párját.

Kezei alatt alakult ki a most már több, mint 300
tagot számláló Műegyetemi Katolikus Közösség
struktúrája, közössége, működési rendje. És
emellett volt ideje személyes kapcsolatokra,
törődésre, a több száz fiatal nagy többségét név
szerint ismerte, tudta, ki kinek a testvére, hol
tanul…, mivel küszködik.
Eszembe jut egy eset, történetesen (és
kivételesen) éppen Rómába tartottunk, amikor
még az M7-n valahol az érdi lehajtó táján
megszólalt a telefonja. Egy volt egyetemista fiú
hívta: „Atyó, megszűnt az állásom” – mondja –
„nincs valami ötleted?”
„várj, visszahívlak” – felelte. Néhány telefon,
menet közben. Aztán valahol az agárdi lehajtó
táján visszahívja a fiút: „Hívd fel ezt és ezt a
számot, meg van beszélve.” Olyan állást talált ez
alatt a 20-25 perc alatt ennek a fiúnak, ahol
aztán sok éven át tudott örömmel dolgozni.
Azt hiszem, ez a kis történet nagyon
jellemző rá. Mindig készen állt, sohasem
halogatott semmit. Amit ma megtehetsz… volt
az egyik mondása. A tett halála az okoskodás –
ez pedig a másik. És valóban így élt. Ebben az
esetben is mondhatta volna: „Bocs’, most épp
Rómába tartok, ha visszajöttem, hívj újra!” És
biztos vagyok benne, hogy szinte kivétel nélkül
mindannyian, akik itt vagyunk, őrzünk
valamilyen hasonló emléket – akár többet is –
róla.
Az egyetemi lelkészségnek volt három
mini-kollégiuma, 15-20 fős közösségek. Ezek
nem csak otthont nyújtottak egészen minimális
díjért az egyetemistáknak, hanem életre szóló
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szellemi-spirituális hátteret, életre szóló
barátságokat. István atya valóban atyai
gondoskodása, az, ahogy törődött velük, a
mennyei Atya szigorú-gondoskodó szeretetét
jelenítette meg számukra. volt fiatal, akit
anyagilag támogatott, hogy le tudjon diplomázni,
volt, aki utólag vallotta meg, hogy éveken át élt
egy-egy mondatából. Amikor meg kellett válnia
lelkészségtől és így a kollégiumoktól is, néhányan
búcsúlevelet írtak neki. Egy alkalommal könnyes
szemmel olvasott fel nekünk ezekből, annyi
szeretet áradt belőlük.
Megint egy epizód: vacsora a Cseresznye
utcai kollégiumban, István atya főzött. A fiúk
jóízűen, nagy nevetések között, egymást ugratva
vacsoráznak, dicsérik az atya főztjét. Aztán
együtt felvonulnak a kis kápolnába, és elmondják
a kompletoriumot. Később már maguktól, István
atya nélkül is.
volt, akibe a rend szeretetét csöpögtette,
volt, akibe a pontossságot…, fegyelmezettséget.
úgy élt, ahogy a vers mondja: „nagy komolyan
az asztalfőre ülni, borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni… semminek örülni…” egyetemi lelkészként 28 éven át így osztotta
önmagát, így szerette minden egyes
egyetemistában azt a Jézust, aki egykor
meghívta. Sohasem gyűjtögetett, mindent
továbbadott, megosztott, elajándékozott. Ha
kisegített Bajorországban, – ami Róma után a
második legkedvesebb tartózkodási helye volt –
amit ott keresett, abból másokat Rómába vitt. A
paptestvérek közül talán vannak itt, akik
emlékezhetnek a legendás kis Polskira, Opel
Astrára, majd a Golfok sorára, melyek oly sokszor
járták meg a Budapest-Róma utat.
Saját szavai szerint őszinte szeretettel és
örömmel jött a felső-krisztinavárosi plébániára.
úgy számolt, még 10 éve van a nyugdíjig. A
Gondviselés másképp döntött. Mégis, ez alatt az
alig több, mint másfél év alatt megújult a szentély
tere, a tabernákulum középre, a középpontba
került, Keresztelő Szent János alakja pedig már
nem csak a templomban imádkozókat inti
megtérésre, hanem minden arra járó-kelőt. Sok
kisebb javítás, kevésbé látványos újítás emelte a
templom szépségét. A plébániaépületben
megújult a káplánlakás, a plébánosi lakás,
kialakításra került egy vendégszoba, egy kis
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kápolna. Elkészült dédelgetett terve, a plébániai
múzeum a második emeleten, hogy a plébánia
évtizedek alatt felhalmozódott sok kegytárgya ne
csak egy raktárban porosodjon, hanem méltó
helyet kapjon. Ő maga eközben egészen puritán
módon Gál Ferenc professzor egykori kis, szobakonyhás lakásában rendezkedett be.
Az addig is élő, működő plébániai közösségek –
a szkóla, a FEGE, a karitász, az Oltáregylet, a
cserkészek és ministránsok csoportjai új
lendületet kaptak. Meghatott, amikor hallottam
– és ez megint annyira jellemző rá – hogy ő volt
az első plébános, aki meglátogatta a
ministránsokat nyári táborukban. úgy tűnt,
minden olyan szépen alakul, jól érezte itt magát,
boldog volt.
És akkor - Isten feltette az utolsó kérdést:
„s akarsz, akarsz-e játszani halált?”
Egy rosszullétet követő kivizsgálás során derült ki,
hogy súlyos, előrehaladott rákbetegségben
szenved. A doktornő, aki megállapította a
diagnózist – nagyon régi, nagyon kedves
ismerőse –, csak átölelte, és elsírta magát.
Amikor délután meglátogattam, és először
beszélgettünk a diagnózis ismeretében, csak
ennyit mondott:
„Nézd, egész életemben azt tanítottam, hogy
erre készülünk…” Egy egész életen át gyakorolt
fegyelemmel, egy egész életen át gyűjtögetett
Jézusba vetett bizalommal vetette alá magát a
műtéteknek,
testet-lelket
megviselő
kezeléseknek. „A Golgotára nem lehet derűsen,
mosolyogva felsétálni – roggyanó térdek, erőtlen
vállak… ez a keresztút stílusa” – írja Marcell atya,
a szent életű karmelita abban a keresztútban,
melyet oly sokszor olvastunk, jártunk együtt az
egyetemistákkal, és amit annyira szeretett ő is.
Igen, voltak nagyon mély, könnyes pillanatok –
de mindig összeszedte magát, és ilyenkor mindig
odalépett mellé egy Cyrenei Simon, egy
veronika.
vasárnap esti mise után együtt
vacsorázunk a kis konyhában - amikor megszólal
a kapucsengő. Egy volt kollégista fiú szalad fel:
„Atyó, nyisd ki az ablakot!” A plébánia előtt az
MKK-sok kis csoportja ad gitáros szerenádot –
István atya két legkedvesebb dalát éneklik el, –
Rejts most el… majd a Pál utcai fiúk indulóját…,
végül a Salve Reginát. István atya megáldja őket
– aztán becsukja az ablakot, és hosszan zokog a
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vállamon. Benne van ebben a meghatottság, a
szeretet, és biztosan a búcsúzás fájdalma is.
Eszembe jutott a jézusi ígéret: “mindaz,
aki elhagyja értem anyját, apját, testvérét –
százannyit kap vissza anyát, apát, testvért, és
ráadásul az örök életet.”
Már ágyban fekvő beteg volt, amikor
egyik este beszélgettünk. Azt kérdeztem tőle:
„nincs-e benne félelem?” Azt felelte: „hiszem,
hogy abból, ami itt töredékes és homályos, egy
sokkal tágasabb és ragyogóbb világba lépünk át.
Inkább várom, mint félek.” tovább kérdeztem:
„és attól, hogy valamiféle ítélet vár ránk?”
„Nézd” – felelte – „tudom, hogy voltak bűneim,
amiket meggyóntam, és ezeket az Isten eltörölte.
Ha a többire nem elég ez az egyéves
purgatórium, akkor állok elébe.”
Elkészült, lezárt, elengedett mindent.
Orvosként, hospice-ban dolgozó önkéntesként
sokszor találkoztam haldoklókkal, halállal.
Elmondhatom, hogy soha nem láttam ilyen
tudatos, mindennel szembenéző felkészülést. Az
íróasztalán volt egy gépelt A4-s papír: „teendők
halálom esetén”. Nevek, telefonszámok,
teendők – „hogy majd ne legyenek paffok” –
ahogy ő fogalmazott – „azok, akikre rászakad az
esemény.” Ahogy egész életében készült egy-egy
kirándulásra, utazásra – jó előre megtervezve,
becsomagolva – így indult élete utolsó nagy
útjára is.
tudjuk, hogy a halál csúfsága a bűn
következménye. Mégis, amikor Istenhez közeli
ember hal meg, felvillan valami abból a
szeretetből, amivel Isten a hazatérő gyermekét
várja. Átéltem ezt a szüleim temetésén is. István
atya akkor halt, meg, amikor két, legodaadóbb
ápolója az egyik legkedvesebb énekét, Szent
Ignác imáját – „Anima Christi… Krisztus lelke,
szentelj meg engem…” énekelték. Ahogy a vers
mondja: „Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?”
Átlépett, megérkezett oda, ahol a játék valóra
vált…
Boldogok a szolgák, akiket Uruk készen talál…
István atya egy egész életen át készült, és így
készen is állt, amikor Jézus kopogtatott,
váratlanul megérkezett. Nyugodt és erős tudott
lenni mindvégig, amit a hívek is megtapasztaltak,
emlegettek, mondhatjuk – csodáltak.

7

Ahogy az egyik, őt az utolsó pillanatig ápoló
segítője fogalmazott:
„Amit megtanultam tőle:
élő hittel élni,
mindent odaadni,
mindent elfogadni,
mindent megköszönni…”
Ez a recept, amit kerestünk, amire István atya
élete tanít minket. Leírva, kimondva egyszerű,
majdhogynem közhely – de egy élet munkája
kell ahhoz, hogy életté válhasson.
Az utolsó hetei már tisztán a Szentírás
sorait élték meg előttünk:
Szenvedett – nekünk példát adva… elengedve
mindent egészen kiüresedett… gyengeségében
lett erős…
A külső, a földi test fokozatosan romlásnak
indult, a belső egyre fénylőbbé, tisztábbá vált…
Elkészült, hogy Urának, akit mindig éberen várt,
az első kopogtatásra ajtót nyisson.
Ámen!
Dr. Egri László

Az újmisés István atya templomunk oltáránál
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48 óra múlva

Megadatott

Kereken 48 órával ezelőtt hunyt el Pákozdi István atya. Földi élete utolsó

A legelső találkozásunkkor egy
vasárnapi félnyolcas misére érkeztem
egy meleg, koranyári reggelen. István
atya kint állt a templom előtt.
Mosolyogva kérdezte, hogy nem
jönnék-e felolvasni. volt benne
valami olyan bizalom, kedvesség és
közvetlenség, amivel egy pillanat
alatt közel került hozzám. Onnantól
kezdve szinte nem volt olyan
vasárnap reggel, hogy ne jöttem
volna, mert találkozni akartam vele:
arra a néhány percre a mise előtt és
után. Mert abban a kis időben annyi
szeretet kaptam, hogy bőven
megérte korán kelni érte.
Halála előtt néhány héttel jöttem rá,
hogy miért is fáj ennyire a közeledő
távozása: egy apa-figurát készültem
elveszíteni hasonló módon, ahogy a
sajátomat is hat éve. A Gondviselés
megadta nekem, hogy ott lehessek
István atyával is az utolsó időkben, és
el tudjak tőle búcsúzni.

időszakában és halála kapcsán három dolog jutott az eszembe, motoszkált
bennem.
Az első, hogy betegségét mindvégig erős tartással és méltósággal viselte.
Megadatott nekünk, hogy nemcsak péntekről péntekre élhettük át Krisztus
szenvedését a keresztútjárás alatt, hanem napról napra egy élő keresztút
részesei lehettünk. A Pap, aki mindennap Krisztus testét és vérét adta az
embereknek, megkapta saját keresztjét, mellyel elindult utolsó útjára. Nem
méltatlankodott, nem panaszkodott – felvette és tudatos lépésekkel haladt
előre az úton. Az úton, mely tele volt nehézségekkel, buktatókkal, de
megannyi emberrel is, mint annak idején. Nem egyszer csodálkoztam rá:
hány Simon, illetve hány és hány veronika jár mellette, hogy könnyítsenek
terhein, enyhítsenek fájdalmain?! És biztos voltak siránkozó asszonyok is,
akikhez

hasonlóképp

szólt,

mint

Jézus

a

jeruzsálemiekhez:

„Felsőkrisztinások! Ne engem sirassatok!” vagy „Engem ne sirassatok!” Nem
egyszer elmondta, hogy amikor a kórházban járt kezelésen, annyi nála
rosszabb állapotban lévő betegtársával találkozott, amit borzasztó volt látnia,
és hogy Ő ahhoz képest csodásan van. Nagy szeretettömeg vette őt körül,
melyben mindenki a maga módján, lehetőségéhez mérten kísérte Őt ezen
az útján. És ezt rendkívül jó érzés volt megtapasztalni.
A második emlékem: ma reggel eszembe jutottak levelezéseink, melyek
híresek voltak a rövidítéseiről. Mindig így kezdte a levelét: „Bkm,”
[Balázskám] és valahogy így zárta: „Ölel:/ vár sz-el:/Kösz: a.”. Otthon
mindig jót derültünk rajta, olykor-olykor próbáltuk közösen megfejteni
egyik-másik jelentését.
végül pedig, életében nem csak magát, minket is felkészített a halálára (mily
krisztusi ez is!). Miután meghalt, nem fájdalmat éreztünk ott mellette,

Az első és utolsó találkozás között
nem telt el két év. van bennem
berzenkedés, hogy miért csak ennyi
idő jutott nekem, nekünk, de rögtön
megérkezik a következő gondolat:
köszönöm, hogy megadatott...

mindinkább hálát az életéért, tanításaiért. Aznap felhős, borús reggel volt.
Muhi András

de miután távozott közülünk, és kitűztük a fekete lobogót, az ég kitisztult
és a Nap ragyogni kezdett. Hiszem, hogy Ő ragyogott ránk – most már
onnan felülről. délután hazaugrottam, hogy az esti misére ingben, zakóban
érkezzek – cappuccinobarna nadrág, fehér ing, kék zakó. visszaérvén a
templomban láttam, sokan feketében érkeztek. Hirtelen belém nyilallt, hogy
hát erre jól nem gondoltam, hogy ez eszembe sem jutott. És miért is jutott
volna?! Szenvedése alatt is egész végig aktívan jelen volt köztünk és az Életet
hirdette. És a tele templomban is úgy éreztem: hálát adni érkeztünk, nem
gyászolni – 8 paptársa, 3 akolitus, 25 ministráns, 3 kántor és több száz hívő.
Búcsúzom a viszont találkozás reményében.
A! Ölel: Bkd.
Hernády Balázs

A hang...
Nem véletlen a cím. Egyik karácsonyi
szentmisén történt, hogy a szertartás
vége előtt csend lett és István atya
egy kis cédulával a kezében
elénekelte német nyelven a Csendes
éj című éneket. Zengett a hangja és
úgy gondolom, nekünk meg a
lelkünk. Felvitt minket oda, ahol ma
énekel az úr örömére.
egy emlékező
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Emlékezzünk közösen István atyára
Szerettük őt, és kapcsolatban voltunk vele. Sok-sok emlék fűz hozzá sokunkat. Hogy ezek az emlékek ne csak
megkopjanak, hanem élő, közös kinccsé válhassanak, létrehoztuk ezt az oldalt, hogy emléke szívünkben örökké éljen!
Ezzel a címmel és bevezetővel indított honlapot az egyetemi közösség az István atyával kapcsolatos visszaemlékezések,
gondolatok megosztására. Az oldalra plébániánk közösségét is meghívták. Erről az oldalról és plébániánk
levelezőlistájáról választottuk ki az ide kötődő megemlékezéseket. (Az oldal elérhetősége újságunk 17. oldalán
megtalálható.)

Megkésve

Személyes üzenet a legfontosabb
pillanatban

István atya első égi gyümölcsei

Mikor úgy hallottam, hogy
nem szeretné, hogy sajnálják,
hogy
foglalkozzanak
a
betegségével, nem mertem
írni neki, pláne keresni. Így
neki már nem tudtam
megköszönni… Nem volt
közeli személyes kapcsolatom
vele. Egy gyónás alkalmával
elmondott
problémámra
mégis igazi figyelmet és
aggodalmat mutatott, segítséget kínált fel. Leginkább
mégis azért vagyok hálás neki
és a Jóistennek, hogy alighogy
idekerült
a
plébániára,
lendülettel vette át a bérmálási
előkészítést és karizmája által
gyermekem
kapcsolatát
szorosabbra vonta a hittel és
az egyházzal. Hiszem, hogy
utólag így is eljut hozzá hálám.

2017-ben ismerkedtünk meg István
atyával, amikor az esküvőnkre készültünk.
Megragadó volt a jegyesoktatáson lendülete, kedvessége, újszerűsége, humora.
Örömmel és várakozással kértük fel, hogy
adjon össze minket. Különlegessé tette az
esküvőnket azáltal, hogy személyesen
nekünk fogalmazta meg üzenetét a
szertartáson. Ezeket a sorokat precízen le
is írta – minden évben, hamarosan idén is,
újra elolvassuk az évfordulónkon, és
közösen emlékezünk arra a pillanatra, ami
vele csak hármunké volt. És számunkra a
legfontosabb. A templomból kilépve az
első kérdése az volt, hogy „Na, így
megfelelt?” Ezen jót nevettünk, ezt örökíti
meg a közös fotó. 2021 májusában
kisfiunkat megkeresztelte, majd elindult
keresztútjára.
Szeretettel gondolunk rá.
Adrienn & Zsolt

Kedves Mindannyian!
Megrendült lélekkel írom, és azért
is, hogy örömünk megsokszorozódjon....
Közösségünkből egy idős hölgy
István atya temetését közvetítésben
látta. Most diagnosztizáltak nála
(valószínűsíthetően) rákos megbetegedést. Azt mondta, nagyon sokat
segített neki, amit István atya
mondott, hogy „nem ‘ fél’ a haláltól,
mert úgy véli, az itteni egyéves
szenvedése volt a Purgatórium”. Majd
így folytatta: „megértettem, nekem
sem kell félnem a rám váró
fájdalmaktól, hanem nekem is
megtisztulásnak kell felfognom.”
Szintén a közösségünkből egy idős
házaspár személyesen jött el a
temetésre. A hölgy végtelen
csodálattal mondta, hogy „milyen
hatalmas dolog, amit mondott István
atya: mindent odaadni!” úgy érezte
magát, mintha a NEK-en lett volna:
nagyon megérintette őket a sok atya
és a sok fiatal jelenléte. Ha láttátok
volna az arcát, amíg beszélt! Ritkán
van, hogy valakin a lelkesedés és az
öröm ennyire teljes legyen! JEL- nek
láttam!!!!
Én pedig azt mondom magamnak,
így szeretnék meghalni, ahogy ő.
Ilyen végtelen bizalommal, félelem
nélkül.
Téglásy Klára

hálás apa
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„Csukjátok be, kérlek!”
István atyával 2020 októberében ismerkedtünk meg közelebbről, amikor is egy FeGE-nap alkalmával ő is lejött, és
bemutatkoztunk egymásnak. Mindenki elmondta, hogy kicsoda, honnan jött, mit csinál és milyen hangszeren játszik
az Együttesben. Nagyon jó felütése volt kapcsolatunknak, szívesen fordultunk hozzá bármilyen kérdéssel, mindig
meghallgatott, támogatott minket és igyekezett segíteni nekünk. Nem sokkal az előbb leírtak előtt készítettük a
„Reményteljes jövőt adok Nektek!” címmel koncertfilmet, melyhez megkértük, hogy olvassa fel Jeremiás könyvének
vonatkozó idézetét (Jer 29,11-13). Erről így írt akkor Gável András: „A koncertfelvétel pontosan előadott és szépen
fényképezett darabjaira a koronát Pákozdi István plébános atya szavai teszik fel, aki Jeremiás próféta könyvéből idézi a
reménységet és bátorítást adó mondatokat”. És azt a bizonyos koronát minden alkalommal feltette a liturgiában is
méltóságával, mert aki tőle hallotta az úr igéjét, olyan volt, mintha egyenesen az úrtól hallgatta volna. de ezt éreztük
akkor is, mikor egy fél évvel később online áhítatot tartottunk, ahol őt kértük fel az elmélkedések vezetésére: minden
alkalommal, minden szavával közelebb kerültünk az úrhoz.
Már nagyon beteg volt, amikor az egyik szerdai próba után felmentünk közösen a templomba imádkozni érte.
Mindenki megfogalmazhatott egy könyörgést, egy köszönetet vele kapcsolatban. Hálatelt szívvel imádkoztunk, mert
egyikőnknek közösséget teremtett, másikunk a tanításaiban lelt válaszokra élethelyzetéből fakadó kérdéseire, sokan
az életpéldájáért mondtunk köszönetet, melyet a szenvedésében mutatott nekünk, de megemlékeztünk a mindig
vidám természetéről és a ténylegesen érdeklődő kérdéseiről is. Mindazonáltal ekkor már éreztük, hogy már nincs sok
ideje, és azt is tudtuk, hogy nem lesz könnyű feladatunk, ha már nem lesz közöttünk, ugyanis „Amit megtehetsz ma,
ne halaszd holnapra!” tárggyal, „Küldöm, egyelőre csak szívetekre helyezve... de azután a könnyebbség kedvéért!”
üzenettel megküldte temetésének menetét, melyben az állt, hogy „a menet alatt a FeGE énekli: Rejts most el…”. És
hiába készülhettünk rá egy-két hónapot, újból bebizonyosodott, egy ilyen pillanatra nem lehet előre felkészülni.
Könnyezve, zokogva vonultunk mi is a menetben, és csak bízva bíztunk abban, amit énekeltünk: az úr betakarta erős
kezével és felemelte őt a vihar felé, maga mellé.
végezetül: köztudomású volt gondossága és pontossága. vasárnaponként, mise előtt fél órával széles mosollyal lépett
be a szentélybe, megkérdezve sajátos orgánumán: „Hogy van ma a FeGE? Ugye szépeket énekeltek ma is?!” Majd
odahajolt egyikünkhöz-másikunkhoz és szinte a fülünkbe súgta: „Ugye akkor olvasod a hívek imáját vagy a
hirdetéseket?” – elrendezve ezzel mindent aznapra. de a hét minden napján ilyen volt. Elmesélése alapján tudjuk
csak, hogy minden reggel ő nyitotta és minden este ő zárta a plébánia nagykapuját, ha már nem volt esti program a
plébánián. Szerdánként ez másképp zajlott. Még az utolsó hónapokban is gyakori vendége volt a próbáinknak:
beköszönt, érdeklődött hogylétünkről és természetesen minden alkalommal megkért, hogy a kaput csukjuk majd be
magunk után, ezzel is tanítva minket karakteres rendszeretetére („Ha kinyitod, csukd be!”).
István atya, jelentjük, a kaput azóta is mindig csukjuk. Reméljük, hogy amikor majdan mi is odajutunk, ahol te
reményeink szerint már vagy, te nyitod nekünk az ajtót és ott is mutatod majd az úr színe elé vezető utat!
Köszöntéssel,

FeGE
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A FELSŐKRISZTINA jubileumára
Bár nem így terveztük, de végül is csöndben, minden különösebb ünneplés nélkül léptünk be a 25. évfolyamunkba.
Hála, felelősség, öröm…
Köszönet az elődöknek, hogy
erős alapokra építhetünk:
Szerdahelyi Csongor alapító
szerkesztőnek és az általa
vezetett csapatnak, akik 13 évig
voltak gazdái az újságnak.

Amikor 2011-ben a te deum-i
számban ők elköszöntek, augusztusban érkezett Molnár Miklós
atya, és így a veni Sancte-ra
továbbra is megjelenhetett az
újság. Miklós atya 5 évig
szerkesztette az újságot, kialakítva annak mai szerkezetét,
jellegét.

A mostani szerkesztőség 7 éve változatlan összetételben dolgozik.
Számolni se tudjuk, hogy az eltelt két és fél évtized alatt mennyien írtak már a Felsőkrisztinába! Az életkori határ az
éppenhogy írni tudótól az emlékezéseit már csak tollba mondóig terjed, földrajzilag pedig a ma is itt élőktől a messze
elszármazottakig.
Köszönetet mondunk Márton atyának, hogy támogatta az újság elindítását, és megköszönjük mindenkori
káplánjainknak is, hogy mindig első szóra eleget tettek kéréseinknek, amikor írásokat kértünk tőlük, akár ittlétük idején,
akár a későbbiekben is.
Köszönjük az újságot 12 éve
előállító vAREG Nyomdának és
vezetőjének, Egyed Márton
úrnak sok segítségüket, türelmüket és a ma is használatos logónk
megtervezését.

A szinódusi kérdőív egyik kérdéscsoportja a kommunikációs források használatára kérdezett rá. Egy adat nagyon
megmelengette a szívünket: a válaszadók 48 %-a rendszeresen olvassa a plébániai újságot! Ez is igazán szép szám, de
ha jobban belemerülünk, akkor azt látjuk, hogy a válaszadási lehetőségek a következők voltak: soha - ritkán gyakran - rendszeresen. Ezt elemezve egy még szebb eredményt kapunk: csupán 6 % az, aki sose veszi kezébe az
újságunkat. Ha a számokkal játszunk tovább, mondhatjuk, hogy 94 % az újságból is nyomon követi közösségünk életét,
eseményeit. Igen, az újság a közösség lenyomata is, azért tud közel kerülni mindenkihez.
A sok visszajelzésből érezzük-tudjuk, hogy szeretik, várják, el is fogy hamar, mégis jó néha ilyen tényszerűen találkozni
ezzel. Köszönjük a hűséget minden kedves olvasónknak!
Lukách Krisztina
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Krónika
Az idei Nagyböjt és a Húsvétra való felkészülés nagyon eltért a korábbiaktól. István atya betegségének súlyosbodása,
erejének megfogyatkozása egyfelől lelkipásztori feladatainak fokozatos átadását, másfelől fizikai ellátásának
szükségességét eredményezte. Mindenki érzékelhette, hogy baj van. A plébánia közössége, köztük Peti atya, dr. Egri
László diakónus és a hívek nem kis része a maguk lehetőségeihez mérten igyekezett testi és lelki támaszt adni a
fájdalmas utolsó úthoz.
Ehhez kapcsolódóan különleges feladatot jelentett az április 30-i temetési szertartás, majd az azt követő agapé
előkészítése és lebonyolítása. A jelenlévők egybehangzó véleménye alapján kimondható, hogy ez minden előzetes
várakozást felülmúlóan jól sikerült. Az esemény valódi ünnep lett, ami erősítheti azt a meggyőződésünket, hogy István
atyának a földi életből a mennyei boldogságba való átlépése nem gyász, hanem öröm. Hálás köszönet mindenkinek,
aki munkájával mindehhez hozzájárult.
Plébánosunk halála további következménnyel is járt: Erdő Péter bíboros úr plébániai kormányzóvá nevezte ki Peti
atyát, aki így felelős jogkörrel tudja vezetni a plébániát.
Jelentős változások történtek a nagyheti szertartásrendben is. Nagycsütörtöktől Nagyszombatig az Oltáriszentség új
őrzési helye az egyik oldalkápolna lett, eleget téve annak a liturgikus előírásnak, hogy az élő Krisztus ne a Szent Sír
mellett legyen. új elemként bekerült a Nagycsütörtök esti szentmisébe a lábmosás szertartása. A nagypénteki szertartás
közvetlenül a keresztút után kezdődött, emiatt a szokásos esti lamentáció szombat reggelre került. Este 8 órakor
kezdődött a Nagyszombat esti szertartás, és négyről hétre nőtt az elhangzó olvasmányok száma.
A nagyböjti triduumot dr. Kálmán Peregrin ferences atya, pasaréti plébános tartotta.
Emlékezetes esemény volt a plébániai múzeum március 20-i megnyitása. István atya régi vágya teljesült be ezzel, amit
még ünnepélyesebbé tett Soltész Miklós államtitkár úr és korábbi plébánosunk, Györgydeák Márton atya megjelenése.
István atya mondott bevezetőt, majd megáldotta a létesítményt.
Az idén is van plébániánknak Szent Adalbertdíjasa: sokéves szolgálatáért dr. Egri László
diakónus
vehette
át
április
23-án,
Esztergomban, Mohos Gábor püspök úrtól a
kitüntetést.
végre megint májusban kerülhetett sor az
elsőáldozásra, és két év után most személyes
jelenléttel járó órákon készíthettük föl erre a
gyerekeket. templomunkban közel 60 gyermek
járult az első szentáldozáshoz. Kísérje őket
imádságunk,
hogy
mindig
hűségesek
maradjanak Jézushoz! Reméljük, hogy a
családok otthonra találnak közösségünkben, és
a későbbiekben is fogunk velük találkozni.
Kovács Ádám

A karitász raktárunk
2022. június 28. és augusztus 22. között
csak szerdánként du. 16 - 18 óráig lesz nyitva.
Kérjük, a hét többi napján ne tegyenek le semmit a raktár elé se!
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Nagycsütörtöki színeváltozás
Eddigi életemben – sem e plébánián, sem másutt – soha nem volt részem olyan nagycsütörtöki liturgiában, ahol
elvégezték a lábmosás szertartását. Idén – a 12 férfi egyikeként – ott ültem az oltár előtt és vártam, hogy a térdelő
Peti atya odaérjen hozzám, Péterhez.
Még élénken visszhangzottak bennem a Szent János evangéliumból felolvasott párbeszéd mondatai:
„Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!” „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” /Jn 13,6-9/
Íme, Péter, aki újra meg újra megtapasztalja, hogy a közeledő Jézus szétfeszíti az ő Krisztusról szőtt emberi
elképzeléseit. Aki csak lépésről lépésre, fokról fokra képes befogadni Mestere emberi értelmet meghaladó szeretetét.
Akinek egy még súlyosabb megrázkódtatáson kell majd keresztülmennie ahhoz, hogy alkalmassá váljon arra a
hivatásra, melyre Mestere kiválasztotta.
Péter Messiásnak megvallott Jézusa (Mt 16,16) irgalommal tapint az Apostol tanítvány érzékeny pontjára: Nem lesz
semmi közöd hozzám! S benne felriad a Jézustól elszakadás sötét üressége: Nem, az lehetetlen! vele való kapcsolat
nélkül nem!
És első vonakodását, majd hirtelen túlzását szelíden mederbe tereli Jézus rabszolga alázata, amivel mossa és
megcsókolja lábát. Ez az engedés talán végleg hozzásegítette, hogy eloldja magát saját bárkája szűk horizontjától, és
az Egyház hajójának kormányosaként mindenestől rábízza életét Mesterére.
Peti atya odaért, mosta és megcsókolta a lábamat. Megrendültem a színeváltozástól: Abban a pillanatban már nem
Peti atya és Péter, hanem – immár mindannyiunknak szólóan – maga a Felkent és a Küldött találkoztak életre szólóan.
Bartal Péter
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Elevenítő Lélek
Plébániánkról többen is részt vettek az idős szeretteink gondozásáról szóló előadáson, beszélgetésen, amelyet a
Belvárosi Főplébánián tartottak. Nagyon megérintette őket, ezért elkérték Osztie Zoltán atyától az előadását, aki
készséggel rendelkezésünkre bocsátotta.
Pünkösd ünnepe kapcsán alkalmunk nyílik annak végig gondolására, hogy mit jelent a feladat: elkísérni
szeretteinket a földi élet útján a halálig; miért kötelességünk – ha módunkban áll - otthon ápolni családtagjainkat;
mennyiben más a keresztény gyász, mert más az élethez való viszonyunk; mi az élet valódi értelme és a szenvedés
értéke; mit rejteget az utolsó óra, amelyért jöttünk. Büszkének kell lennünk arra, hogy ezeket a kérdéseket, melyek
az embervoltunk leglényegesebb kérdései közé tartoznak, mi keresztények merjük föltenni úgy, hogy azokra válaszaink
is vannak. Ezek a válaszok nem a saját bölcsességünkből származnak, hanem kaptuk őket, méghozzá a teremtő és
üdvhozó Istentől. Irigylésre méltóak vagyunk!
I. Amikor az életről és a halálról gondolkozunk, azokkal szembenézünk, akkor a misztérium területére lépünk.
Mindkettő ugyanis isteni titok, nem közelíthető meg emberi erővel, tudással. Aki Isten nélkül akarja megérteni a létezés
és sz elmúlás jelenségét, az soha nem fog eljutni az őszinte kérdésfeltevésig sem.
valódi probléma azonban, hogy ha Isten az élet Ura, honnan akkor a halál? „A bűn zsoldja ugyanis, a halál, Isten
kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” – írja Szent Pál a rómaiaknak. (Róm 6,
23) Mi tehát a bűn, melynek következménye a halál, s melyről ugyancsak nincs szó a hit szerint való látás nélkül.
Gyökerében a bűn nem törvényszegés, hanem pogányság, istentelenség, az Isten hívásának visszautasítása. Ebben az
értelemben a „világ”, amely nem fogadja be Istent, Jézus Krisztust, veszendőben van, „a sötétségben és a halál
árnyékában ül”, mindenestül megváltásra szorul. A tény következetes: ha az élet forrásától elszakadunk, marad a halál.
Fontos azonban eszünkben tartani, hogy a halál nem személyes büntetés, melyet Isten rám mér, hanem a jelen
üdvrend része: élet és halál összetartozik. Mindenki a bűn törvénye alatt él, mindenki elszakadt Istentől, mindenkinek
meg kell halnia. Ez nem kizárólag az egyes ember sorsa, hanem mindenkié: téged is elér a betegség, öregség, halál.
Gyökössy Endre szavaival élve: az öregedés a halálig Isten életelvonó kúrája, hogy a földi életünk helyett adja a
mennyeit.
Az ember úton van a mennyei haza felé (legszebb képe minden bizonnyal az emmauszi tanítványokról szóló híradás).
Ennek kezdete és végső célja van, mely a végállomás a földi pályán. „Most mélyen megrendült a lelkem. Mit is
mondjak? Hogy szabadíts meg attól az órától, Atyám? de hiszen éppen azért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg
nevedet.” (Jn 12,27) A végső óra az áldozat órája, az Atyára való teljes ráhagyatkozásé.

II. Kulcskérdés: mit rejt ez az óra? Mit tartogat számunkra?
Ez az óra megfelezhetetlen: mindenkinek a magáé, mellyel magának kell számot vetnie, neki kell azt átélni,
megharcolni, megragadni. vannak az életünknek eseményei, melyekben nem helyettesíthet senki: ez az én
órám.
Ez az óra az élet értelmét, mert célját jelenti: az üdvösséget. Az Istennel való kapcsolat beteljesedését.
Megvalósul: mindörökké vele vagyok.
Ezt a beteljesedést ő teszi lehetővé, az ő ajándéka, el nem érhetem, de nekem kell elfogadni.
Ez az isteni ajándék a személyi méltóság lehetőségi feltétele, e nélkül marad a dicstelen halál és minden
mindegy. Isten ugyanis szólít (életbe), hív (az üdvösségre) túl a halálon. Mert számon tart, fontos vagyok neki,
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párbeszédet tart fenn velem a földi élet keretein túl is. Az ember létének lényege, hogy teremtésétől fogva
képes a párbeszédre Istennel (a filozófia történetében - leegyszerűsítve az áttekintést - ezt a képességet
nevezzük „léleknek”). Ezért „lelkes lény” az ember, magasabb rendű minden más teremtménynél. Ezt a halál
nem képes tönkre tenni bennünk.
Ez az igazság, embervoltunk ezen igazsága tárul föl a tapasztalatban: amikor a szeretett személy leépülésének,
haldoklásának vagyunk a tanúi, vagy éppen halálos ágyánál állunk, akkor is ő az, akit szeretünk, aki az én
édesanyám, édesapám, nagyszülőm…
Ekkor tárul föl valójában, mi a föltámadásba vetett hitünk tartalma és ereje. Könnyű elmondanunk a liturgia
keretében: „hiszem a test föltámadását és az örök életet”, de életalakító erő-e ez bennünk?
III. Ami aggódással tölti el szívünket az az oda vezető út.
Ez az út göröngyös és megtisztító szenvedéssel terhes.
Megtanuljuk:
nem magunk vagyunk az élet ura, nem életszerű a liberális ideológia: „tudjuk, merjük, tesszük”, az igazán
fontos pontokon nem csak rajtunk múlik a sorsunk
a döntő szót, a „hosszan érlelt” szót Jézussal kell kimondanunk majd egész önmagunkkal: „Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet”
a szenvedés krízisét nem lehet kikerülni; a krízisben azonban mindig lehetőség is rejlik
Az pedig üdvösségünkre szolgál, „ha hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat, Jézus Krisztust, aki
vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt.” (Róm 4, 25) Hiszen ő azért jött, hogy velünk a
szenvedésben közösséget vállaljon, így mi az ő dicsőségében részesedhessünk. Így lett ő elsőszülött a sok testvér között.
Jó szüntelenül szemünk előtt tartani az igazságot: a föltámadásé az utolsó szó (Istené), ne álljunk meg a szenvedés
(Nagypéntek) állomásánál. Az Anyaszentegyház ezért mer evangéliumot hirdetni a koporsó mellett és megdicsőülésről
beszélni a dicstelen sír torkában.

Iv. Mindebből kiindulva kell végig kísérnünk szeretteinket az utolsó életszakaszon egészen a hazaérkezésükig. A
lélektan leírja azokat a szakaszokat, amelyeken a beteg, haldokló ember keresztülmegy. A hárítás fázisát – „vele ez
nem történhet meg”; a tiltakozásét – „ez igazságtalanság, ő ezt nem érdemelte ki”; a düh szakaszát – „Isten őt miért
bünteti”; a beletörődés állomását – „rendben, de még szeretném megélni…”; végül az elfogadásét – „kezedbe
ajánlom lelkemet”. A hozzátartozó feladata, hogy végig kísérje a szeretett személyt ezen az úton. Ehhez vele kell élni,
belsőleg rezonálni lelkének alakulására, tudni mi zajlik benne, fölismerni az állapotát és abból kiolvasni a szükséges
teendőt. Ez utóbbi lehet, hogy csak azt jelenti: vele vagyunk. Nemcsak testi gondoskodásról van tehát szó, hanem a
lelkével való törődésről (pl. beszélgetni vele) és legfőképpen a szentségi szolgálatról. drámaian kevesen élnek a
családtagok az egyház támogatásával, melynek keretében kegyelmi segítséget biztosítunk a távozónak. végül, de nem
utolsó sorban, az ima szerepét sem hagyhatjuk figyelmen kívül: a halál bekövetkezte előtt és után, vele és érte együtt
tudunk imádkozni az élete ellehetetlenült szakaszába jutott személlyel és a hozzátartozókkal közösségben.
Isten az ő Szentlelke erejével teremt új eget és új földet. Boldogító érzés, hogy azzal tüntet ki bennünket az úr, hogy
ennek a teremtő tevékenységének lehetünk munkatársai a beteggondozásban is, szeretteink szolgálatában egészen a
sírig!
Osztie Zoltán dr.
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Számadás
A tanév vége felé közeledve akarva-akaratlanul is visszatekintünk az elmúlt kilenc
hónap eseményeire, arra, hogy honnan hova jutottunk, a feladatainkat miként
láttuk el. Szeptemberben azt terveztük, hogy a nagykoncert után egy „nyugis”
évünk lesz, a vasárnapi szolgálatok és áhítatok mellett inkább a közösségépítésre
fektetjük a hangsúlyt – próbálunk minél több, az aktív zenéléshez kevésbé köthető
programot szervezni. És ez így is indult: közösen vettünk részt a NEK-en a
Forrásponton és a zárószentmisén, több alkalommal tartottunk társasdélutánt vagy
filmklubot, sütöttünk mézeskalácsot, rendeztünk pizzapartit, de nem egyszer
torkollottak a szerdai próbák jó hangulatú beszélgetésekbe jópofa sörök
kíséreteiben.
Ugyanakkor, ahogy haladtunk előre az évben, egyre-másra megtaláltak minket a legkülönbözőbb felkérések, melyeket
mind örömmel vállaltunk, mert hittük és hisszük, hogy a zenénknek, bármilyen környezetben is játszunk, Istenhez
emelő, vele összekötő hatása van. Októberben egy temetési szentmisén és szertartáson szolgáltunk. decemberben
többek között a mi szervezésünkben valósult meg az adventi gitáros flashmob a Budai várban, ahol Borka Zsolt
általunk is nagyon kedvelt Advent c. dalát énekeltük. Februárban, meghívásunkra, közösen szolgáltunk az MKK
zenekarával; a szentmisén több mint száz egyetemista vett részt – nagyon megható volt, hogy ennyien eljöttek.
Ugyancsak februárban a vallásos könnyűzenei hangszerpályázat diplomaátadó ünnepségén zenéltünk Közösségi
Házunkban. Időközben kaptunk egy felkérést egy nyári esküvőre, melyet szintén nagy örömmel fogadtunk.
természetesen ott leszünk! de ugyanilyen lelkesedéssel zenéltünk elsőáldozóink lelki napján a szentmisén. Innen is
kívánjuk nekik és imádkozunk értük, hogy a Krisztussal való találkozás minden egyes alkalommal megérintse és
közelebb vigye őket az úrhoz, és hogy jól érezzék magukat az Egyházban! végül, de nem utolsósorban egy igen
megtisztelő meghívást kaptunk a Fővárosi Nagycirkuszba egy gálaestre, ahol a kultúra különböző területei
képviseltették magukat. Mi a vallásos könnyűzenét képviselve állhattunk a porondra és játszhattunk egy számot.
Szerintem nem nagyon kell magyaráznunk: igazán unikális élményben volt részünk ezen az estén, sokáig emlékezni
fogunk rá!
Ahogy ebben a pár sorban is érzékelhető volt, igencsak aktív év áll mögöttünk és még mindig nincs vége.
Június 18-án, szombaton 16 órai kezdettel tanév végi hálaadó szentségimádást tartunk a templomban, melyre
szeretettel hívunk mindenkit!
Másnap, június 19-én, vasárnap 15 órától, Gável András barátunk felkérésére Szigetmonostoron a Dicsőítő Sziget
nevezetű eseményen fogunk a 24 órás dicsőítésben egy órát zenélni a református templomban.
Onnan hazatérve pedig megtartjuk idei utolsó gitáros zenei szolgálatunkat a „esti hatos” szentmisén, mely után nyári
szünetre megyünk…
de csak pár hónapra, hogy aztán szeptemberben újult erővel tudjuk majd folytatni a krisztusi korba lépő szolgálatunkat.
Ezekkel a sorokkal kívánunk mindenkinek sok erőt a tanév hátralévő részében a feladataihoz, valamint kellemes és
aktív kikapcsolódást és feltöltődést a nyári időszakra!A viszont találkozás és a közös dicsőítés reményében,
az Együttes nevében,
Hernády Balázs együttesvezető

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
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Felelős kiadó: Tihanyi Péter plébániai kormányzó
Szerkesztik: Lukách Krisztina, Tőzsér Ágnes, Muhi András, Hernády Balázs, Máriáss Mihály
ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net
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A Máltai Szimfónia-programban
résztvevő gyerekek
hangversenye június 12-én a
Közösségi Házban
Szeretettel hívunk mindenkit a Máltai
Szimfónia program koncertjére. Rövid
(max. 30 perces) műsorunk 2022. június
12-én lesz hallható a 9 órai szentmisét
követően a közösségi házban.
A
Máltai
Szimfónia
a
Máltai
Szeretetszolgálat
szociális
zenei
programja: programunkban szociálisan
hátrányos helyzetű (nagyrészt roma
származású)
gyerekeket
tanítunk
hangszeren
játszani.
Közösségeket,
zenekarokat
formálunk
belőlük,
melyekben megtapasztalhatják, hogy
kitartó, közös munkával, a közösségért
vállalt felelősséggel juthatunk el egy
sikeres fellépésig. Hisszük, hogy így
pontosan azokat a kompetenciákat
erősítjük bennük, amelyekre leginkább
szükségük
lesz
ahhoz,
hogy
érvényesülhessenek későbbi életükben, és
kitörhessenek a szegénység generációról
generációra öröklődő spiráljából.
Koncertünkre Budapest mellett Monorról,
tatabányáról,
Sárkeresztúrról
és
Zalakomárból érkeznek gyerekek (kb. 50
fő), hogy megmutassák az elmúlt tanévi
munkájuk gyümölcseit. Munkánkat Önök
is támogathatják azzal, ha eljönnek,
meghallgatják,
megtapsolják
fiatal
művészeink produkcióját!
Szádeczky-Kardoss Géza,
a program szakmai vezetője, mentora,
scholánk tagja
(Ezen a napon a 9 órai szentmisét nem
lehet a Közösségi Házból hallgatni, a
gyerekek próbája miatt)

Felsőkrisztina

Kincsek a Világhálón
9. rész
A szomorú aktualitás miatt István
atyával kapcsolatos tartalmakat
gyűjtöttünk össze a rovatban.
https://istvanatya.softr.app/
Egyre gyűlnek a megemlékezések István atyáról a fenti
honlapon. Már több mint 20
hosszabb-rövidebb írás van fenn,
köztük néhány a mi plébániánk
híveitől is. Bárki közzéteheti itt a
gondolatait. Szeretnénk segíteni
azokat, akik írnának, de nem
rendelkeznek számítógéppel:
kézzel írt visszaemlékezések a
sekrestyében leadhatóak.
Begépelve ezek is felkerülhetnek
ebbe a gyűjteménybe.
https://www.felsokrisztina.net/
Plébániánk
honlapján
a
nyitóoldalon összegyűjtöttünk
több forrást is, ahol István atyával
kapcsolatos cikkek, interjúk,
megemlékezések találhatóak.
Érdemes időt szánni rá, és
átböngészni.
https://www.katolikusradio.hu/
kereso
A Katolikus Rádió archívumában
is több hanganyag található
István atyával és István atyáról. A
fenti linken a keresőbe írjuk be
István atya nevét, és a találatok
között például megtalálhatjuk azt
az előadást, amiben István atya
egy korábbi felvételen a szent
három nap eseményeiről beszél
a hallgatóknak. Megtalálható itt
az a riport is, ahol István atya
plébániánk festett textilképeiről
beszél.
Muhi András

Anyakönyv
2022. február 16. –
2022. május 15.
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Az Egyház új tagjai

Daragó Bertalan
Erős Kinga
Czigány Vince István
Ebenhardt Kincső Klára
Csekő Imre László
Katona Virág Margit
Szutrély Franciska Mária
Fitos Olívia

Házasságot kötöttek

Szabó Mátyás – Halász Nóra
Csernus Márton – Sivák Blanka
Matesz Benjámin – Szigetvári Kinga
Akiktől búcsúzunk

Kádár Ernőné (88)
Dr. Szirtes László (85)
Németh József (84)
Dr. Tófalvi Károlyné (80)
Dr. Pálos Lászlóné (89)
Magyary Jenőné (78)
Némethi Lászlóné (86)
Petőcz Istvánné (79)
Dr. Horváth Beáta (89)
Lukács Ferencné (91)
Bavankiewitz Károlyné (79)
Dr. Siposs Gézáné (93)
Németh Tamás (77)
Bozóky Ágnes Eszter (69)
Madaras Ágnes (75)
Háberlné Bittner Gizella (84)
Dörflinger Tamás Lajos (82)
Dr. Pákozdi István (67)
Boncz Tiborné (83)
Frits Magdolna Gizella dr. (73)
Kertész Gyula (94)
Szabó János (74)
Tápai Miklós (79)
Kókai János Ferencné (92)
Szabó Károly (88)
Soós Judit Eszter (85)
Molnár Ambrus (63)
Peller Géza (87)
Dr. Désaknai Márton (96)
Németh János (95)
Gyódi István (86)
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Colligite fragmenta!
Gyűjtsétek a töredékeket! – hívta fel a figyelmet Ipolyi Arnold püspök a 19. század közepén az egyházi értékek
pusztulására, és arra, hogy ennek megakadályozására feltétlenül cselekednünk kell.
Csodálkozhatunk, hogy ez a probléma már több mint másfél évszázaddal ezelőtt is aktuális volt, mert már
akkor is elkallódtak, elpusztultak vagy a műkincskereskedelemben lelték méltatlan sorsukat a használaton kívüli egyházi
kegytárgyak, miseruhák, régi könyvek, festmények, bútorok. Sőt, már abban az időben is felmerült az egyházi
gyűjtőmúzeumok létrehozásának kérdése, nemcsak a katolikus, hanem a protestáns egyházak helyi vezetőségében is,
hiszen főként a kisebb, pap vagy lelkész nélkül maradt templomok, gyülekezetek értékeinek sorsa nagyon sok helyen
megoldatlan maradt – és az ma is.
Az 1962-1965 között zajlott II. vatikáni zsinat liturgiát érintő intézkedései alapvetően megváltoztatták például
a miseruhák formáját és díszítési módját. A szembemisézéssel a díszítmény a ruha első oldalára került, így a díszes
hátú, lant alakú ruhák egyik napról a másikra kikerültek a használatból. Ugyanígy a stólák formája és használata is
megváltozott. A feleslegessé váló ruhadarabokat (pl. manipulusokat), mint megszentelt öltözékeket kidobni nem
lehetett, így elégették, félretették vagy besüllyesztették a sekrestyeszekrény mély, nedvesedő fiókjaiba. Pedig nagyon
sokszor igazi értéket képviseltek ezek a darabok. Nemegyszer a működő templomi közösségeknek is valós problémát
jelent, hogy mit is kezdjenek a nem használt tárgyakkal, még akkor is, ha azok egyértelműen értéket képviselnek.
Ezért nagy jelentőségű volt plébánosunknak, Pákozdi István atyának az a kezdeményezése, hogy a plébánia
második szintjének felújítása során létrehozzon egy kis múzeumot, egyházművészeti kiállítást. Közös múltunk részét
képezték ezek a tárgyak, mindegyikhez számtalan szállal kapcsolódunk mi, hívek is. A gyűjteményi darabok – bútorok,
festmények, miseruhák – egy része egyértelműen korábbi évtizedekben készült, mint maga a templom, így
adományként, vagy az itt szolgáló papokon keresztül kerültek a plébánia tulajdonába. többségük eredete ismeretlen,
így csak stíluskritikai alapon feltételezhetjük, hogy a legnagyobb értéket képviselő festmények a 18. század végén –
19. század elején készülhettek. Szintén 19. századiak a bemutatott bútorok is: a kisebb tálalószekrény jellegzetes
ónémet stílust mutat, a nagyobb sekrestyeszekrény pedig neobarokk stílusjegyeket. A stólák nagy része a két
világháború között készülhetett csakúgy, mint a feltámadási palást.
Külön említést érdemel Pázmány Péter prédikációskötete, mely utolsó, még életében megjelent s egyik
legnagyobb hatású műve. Az érsek harminc esztendei prédikálás után kezdett beszédei kinyomtatásáról gondoskodni.
Ebből a kötetből 46 könyvtárban 66 példányt ismerünk. Ezt a példányt legutóbbi plébániai vizitációját követően Erdő
Péter bíboros maga restauráltatta, és juttatta vissza könyvtárunknak.
Múzeumunkban kapott helyet a 3. században élt őskeresztény vértanú Szent Filoména ereklyetartója és
ereklyéje, melyeket nagy tisztelet övezte templomunkban.
Megcsodálhatunk egy régi latin oltár-misekönyvet is, amiből a tridenti zsinattól a II. vatikáni zsinatig miséztek.
A tárolókban foglal helyet Pákozdi István atyának tábori misefelszerelése: sok erdei misét tartott vele
fiataloknak, és ezzel misézett a dolomitokban évente tett kirándulásai során is.
Ha valakinek kutatni támad kedve, tanulmányozhatja Balinszki-Csepecz Boleszláv Imre érseki tanácsosnak, a
Csörsz utcai kápolna, majd a táltos utcai templom lelkészének személyes iratgyűjteményét.
Köszönjük István atyának, hogy létrehozta ezt a múzeumot, és utolsó erejét összeszedve, meg is nyitotta.
Feladatul hagyta ránk, hogy őrizzük és becsüljük meg a ránk maradt kincseket.
Andrejszki Kati
Várallyay Réka
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Képek a plébániai múzeumról

fotók: Hernády Balázs

Elsőáldozóink 2022-ben

Balogh Laura Natasa, Baracskay Bence Gábor, Barrios-villela Milán, Csókási-Opitz Elena, darányi Zalán, darányi Zétény, darányi Zora, dóra Laura, dósa András,
Faragó Anna, Farkas Ádám, Fehér donát, Fehér Zsigmond, Ficsor-Julow András, Fodor domonkos, Füleky Anna Zselyke, Gangl Ádám, Gáspár dorottya, Gergely Luca Anna,
Gutermuth Emil Pál, Hajdu Jonah Maximilian, Holczer dániel Balázs, Horváth Magor Bulcsú, Kara dóra, Kisjuhász Márk Mátyás, Klobusovszki Johanna, Kovács-Emmer Katalin,
Kovács-Melay Botond, Kovács-Melay Szabolcs, Kozma Kira, Kozma Kristóf, Markovits Mór, Mészáros Maja, Móri Ágnes, Mucsi Boldizsár, Neszmélyi-Papp Huba,
Neszmélyi-Papp vince, Ökrös Eleonóra, Papp Barnabás, Pillér Petra Orsolya, Pintér Lilla, Pohl Hunor, Prim Sebestyén, Prim vince Ágoston, Sándor Áron, Sándor Nia,
Suhajda Bulcsú, Süvöltős Kristóf, Szakács Huba Mihály, Szentandrási-Szabó Zsombor, Szilágyi Lelle, tamási Benedek, temesi-Pethő Liliána, tomcsányi András,
vedres Ádám, vedres Éva viktória, végh András, venkei Nóra Emese, Wichmann Kamilla Lelle
Fotó: Czétényi Benjamin

