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XXV. évfolyam | 4. szám
Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089
Szentmisék rendje:
Hétfő, szerda, péntek 7:30
kedd, Csütörtök, 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

Kinek tartják az emberek az Emberfiát? (Mt 16, 13)
Brazíliában, Rio de Janeiro fölött emelkedik egy hatalmas
Krisztus-szobor, 38 méter magas és 1145 tonna a súlya.
Paul Landowski francia szobrászművész alkotása, 1931.
október 12-én szentelték fel. Jézust kitárt karokkal
ábrázolja. A művészt az a cél vezette, hogy minél
messzebbről lehessen látni, s így minél több ember
döbbenjen rá arra a hatalmas lehetőségre, hogy Krisztus
karjaiba helyezheti életét, önmagát.
A szobor alkotója e művével egyrészt tanúságot tett
Krisztusról, másrészt utalt Krisztus mérhetetlen
nagyságára, akire az emberiségnek föl kell tekinteni.
Fülöp Cezáreájának vidékén Jézus megkérdezte
tanítványaitól, hogy kinek tartják őt az emberek. A
tanítványok válasza ez volt: „Van, aki Keresztelő Jánosnak,
van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik
prófétának” (Mt 16, 14). Majd Jézus hozzájuk fordult:
„Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt:
„Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16, 15).
Jézus
Krisztus
személye
mellett
mindenkinek állást kell foglalni. Ma is
van,
aki
csak
egy
tanítónak,
vallásalapítónak tartja, vagy egynek a
próféták közül. Van, aki kigúnyolja, s van,
aki kiváló témának tartja egy könyv
megírásához, amelynek bevételéből
meggazdagodhat. Sok ember van a
Földön, aki közömbös Jézus iránt.
Nekünk viszont Péter apostolhoz
hasonlóan meg kell fogalmazzuk a
személyes vallomásunkat, ki kell
mondanunk, hogy kinek tartjuk őt.
Keresztelő János így vallott róla:
„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a

világ bűneit.” (Jn 1, 29).
Jómagam így fogalmaztam meg a személyes
vallomásomat: számomra ő az irgalmasság és a
gondviselés Istene, ugyanakkor ő a Főpap, a Pásztor, a
Tanító, akire felnézek, és akit papként követni akarok.
Fontos, hogy felnézzünk Krisztusra, és valamilyen
tulajdonságával azonosulva akarjuk őt követni. A
pedagógus azt mondja, hogy fölnéz Krisztusra, a legfőbb
tanítóra, mesterre, akinek a nyomába szegődött. Az orvos
a gyógyító Krisztust látja maga előtt, mint legnagyobb
példaképet. A jogász az igazságos Bírónak akar megfelelni
szolgálatával. A mérnök az egyházépítő Krisztust
megcsodálva akar a társadalom javára lenni. A művész az
örök szépséget látja Istenben, és alkotásain keresztül a
mennyország előízét akarja felcsillantani a Földön. A
szülő a gondoskodó Isten arcát tükrözi, a gyermek pedig
az engedelmes gyermek Jézussal azonosul, aki
növekedett bölcsességben Isten és az emberek előtt.
Mindenki meg tudja találni minden élethelyzetben azt a
krisztusi tulajdonságot, amellyel
aktuálisan azonosulnia kell, és
amely által mások boldogságát és
saját személyi kiteljesedését Isten
akarata szerint tudja szolgálni.
Új tanév kezdődik, amely az
életünk iskolájában is lehet egy
új kezdet. Tekintsünk fel
Krisztusra, és fogalmazzuk meg
magunknak,
hogy
jelen
élethelyzetünkben ki Ő nekünk,
és melyik az a vonása a
Mesternek, amelyet szeretnénk,
hogy
a
saját
arcunkon
tükröződjék!
Elemér atya
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Krónika
Ismét eseményekben gazdag nyári időszak után vagyunk. Júniusban volt templomunk búcsúnapja, egyben
templomunk felszentelésének első évfordulója. Az ünnep kapcsán templomunk egy új Keresztelő Szent János-ikonnal
gazdagodott, amely a fali ereklyetartó mellett látható. Az ikont Hegedűs Edina Mária művésznő készítette és ajánlotta
fel közösségünknek. Hálásan köszönjük az ajándékot!
A COVID-járvány csitultával júliusban ismét lehetett plébániai tábort szervezni. A helyszín ezúttal is a verőcei Csattogóvölgy volt. A résztvevők száma ugyan még nem érte el a korábbi évek létszámát, ám a visszajelzések azt bizonyítják,
hogy a 100 fő feletti táborozó jól érezte magát.
Tavalyhoz hasonlóan ismét változás történt a plébánia
papságát illetően.
Új plébánosunk beiktatása Dr. Gábor Elemér atya személyében új plébánosunk
van augusztus 1-től , egyúttal Tihanyi Péter atya
Elemér atya korábbi állomáshelyére, a pestszentlőrinci
Szent
László
plébániára
került
plébániai
kormányzónak. Elemér atya hivatalos beiktatására
augusztus 4-én, az esti szentmise keretében került sor.
Peti atyától július 31-én búcsúztunk el.

Ugyanezen a napon köszöntük meg dr. Kuminetz Géza
rektor úrnak, hogy több hónapon át bemutatta
templomunkban a 11 órai szentmisét, és értékes tanításával
gazdagított bennünket.
Plébániánk régi híve, a képviselőtestület egykori tagja, Káldi
Gyula Pro Architectura és Forster Gyula-díjas építész, a Teleki
László Alapítvány kurátora augusztus 20-a alkalmából a
magyarországi és a határainkon túli magyar épített örökség védelmének szentelt életműve, értékteremtő építészeti
tervezői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Szívből gratulálunk!
Júliusban kitüntetésben, Prokop Péter-díjban részesült Orient Enikő textilművész, aki a katolikus kultúra művészi
megjelenítésében és széleskörű továbbadásában, pedagógiai munkája során pedig az ifjúság katolikus nevelésében
jelentős eredményeket ért el. Templomunkban is több alkotásában gyönyörködhetünk.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!
Szeretettel köszöntjük jubiláló papjainkat, akik idén nyáron ünnepelték szentelésük 20. évfordulóját: plébánosunkat,
dr. Gábor Elemér atyát 2002. június 23-án a nagyváradi székesegyházban szentelte pappá Tempfli József püspök atya.
Két volt káplánunk, Szőcs László atya és Kálmán József atya pappá szentelése pedig 2002. június 15-én volt
Esztergomban. Isten áldását kérjük mindhármuk további szolgálatára!
Még egy kerek évfordulót köszönthetünk: sekrestyésünk, Török Zoli idén 15. éve szolgál egyházközségünkben. Ezzel
az időtartammal az „örök rekorder” Kiss Feri bácsi mögé, a második helyre lépett. Maradjon sokáig közöttünk!
Kovács Ádám
Pályázati támogatás
A plébánia épületének 2. emeleti felújítása az EGYHEOR-21-P-0038 pályázat keretében a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. és Magyarország Kormánya
támogatásával valósult meg.
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Jött, láttuk, győzött
Ahogy plébánosunk, István atya állapota egyre súlyosbodott, a főegyházmegye
Tihanyi Péter atyát nevezte ki 2021. augusztus elsejei hatállyal hozzánk káplánnak.
Ő abban az időben már tapasztalt lelkipásztor, aki több évig volt káplán a
Városmajorban, majd Kelenföldön. Az újabb kápláni dispozíció számára is váratlan
volt. Inkább arra számított, hogy tavaly nyáron már egy kisebb budapesti plébánia
vezetését bízzák rá.
István atya már folyamatos kezelés alatt állt, ereje változó intenzitással, de egyre
jobban fogyott. Peti atya pedig fokról fokra nőtt fel a feladathoz, hogy amennyire
István atya állapota megkövetelte, közösségünk életének irányítását átvegye. Mindezt tapintattal, diszkrécióval, nagy
odafigyeléssel tette. Mindig összeszedetten misézett, hétköznap is tömör, tartalmas homiliát mondott, jó kapcsolatot
alakított ki a különböző közösségekkel, ministránsokkal, énekkarral, cserkészekkel, látogatta a betegeket, temetett és
közben maximálisan figyelt és tanult István atyától, aki utolsó leheletéig nemcsak hogy szívén viselte a plébánia ügyét,
hanem betegágyából is igyekezett “vinni az ügyeket”.
Péter atya emberségből és papi lelkiségből, vezetői határozottságból jelesre vizsgázott. A nálunk töltött egy esztendő
alatt sosem éreztük, hogy ittlétét ideiglenesnek, átmenetinek tekintené. Teljesen beleadta magát az éppen adott
feladatba. Legfőképpen István atya halálakor és a temetés előkészítésekor, lebonyolításakor, azt követően immár
plébániai kormányzóként az ügyek átvételekor, valamint a július eleji plébániai tábor napjaiban tapasztalhattuk ezt
meg. Sokan örültek volna, ha kinevezését véglegesítik és ő lesz az új plébánosunk. Ehhez azonban még túl fiatal, így
egy kisebb plébániát kapott, mi meg onnan, vagyis a Havanna-telepről az István atya által kiszemelt Gábor Elemér
atyát, akit a hívek máris a szívükbe zártak.
A nálunk töltött esztendő Peti atya számára értékes időszak volt, egész papi életére kiható tapasztalat és hitélmény.
Közelről élhette végig István atya utolsó hónapjait, megtapasztalhatta közösségünk példamutató összefogását, s a
mindenki számára felejthetetlen temetési szertartást, amelyet István atya
minden részletében kigondolt és megtervezett.
Peti atya nálunk töltött esztendejének summázata: váratlanul közénk jött,
különböző helyzetekben láthattuk, figyelhettük rátermettségét,
felkészültségét, és győzött, vagyis meggyőzött valamennyiünket mindazzal,
ahogy közöttünk élte papi hivatását. Tehát jött, láttuk, győzött. Köszönet
mindezért.
Szerdahelyi Csongor

Miserend változás: Megváltozott templomunk hétköznapi miserendje:
Hétfőn, szerdán és pénteken reggel ½ 8 órakor
kedden, csütörtökön és szombaton este 6 órakor.
lesznek a szentmisék,
Elsőpénteken csak este 6 órakor lesz szentmise.
A gyóntatás rendje a következők szerint alakul:
Kedden és csütörtökön az esti szentmise előtt 17:30-tól,
vasárnap a 9:00 és a 11:00 órai szentmisék alatt.
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Áldoztatás az
augusztus 20-i
szentmisén
A Szent István Bazilikában az
idei ünnepi szentmisén négyen
is képviseltük az akolitusok
közül plébániánkat. A szervezők
munkáját nagyban nehezítette a
bizonytalanná váló időjárás. Az
ünnep előtti napon, amikor
próbáltunk, akkor még nem volt
biztos például, hogy a külső
oltárnál
vagy
bent,
a
templomon belül kerül sor a
szentmisére. Másnap, augusztus
20-án hamar eljutott hozzánk a
hír a rádión keresztül, hogy sem
szabadtéri mise, sem körmenet
nem lesz.
A bazilika természetesen telve
volt. Minket, akolitusokat – kb.
ötvenen voltunk – egy kisebb
kápolnában ültettek le. Ebben a
kápolnában gyülekeztek a
celebránsok is. Sok ismerős
egyházi személyiség mellett
Lőrincz Péter atyával is
találkoztunk.
Ami
számomra
hatalmas
élményt jelentett, hogy ebben a
kis
kápolnában
várta
„bevonulását” a Szent Jobb is.
Néhány lépés távolságban volt
tőlünk szent királyunk ereklyéje.
Felemelő volt, ahogy az is,
amikor az Úrfelmutatáskor
kivonultunk a Bazilika elé, hogy
megáldoztassuk a várakozó
sokaságot.
Nagy megtiszteltetés volt részt
venni ezen az ünnepen. Azt
hiszem, mindannyiunk számára
emlékezetes marad.
Muhi András
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Bemutatkozás
Isten kegyelméből a partiumi Székelyhídon láttam meg a napvilágot 1977. január
26-án, a család harmadik gyermekeként. Két bátyám van. Szüleim
kereskedelemben dolgoztak.
Éradonyban nőttem fel, itt végeztem az általános iskolát. Családunk vallásgyakorló
volt. Hivatásom kibontakozásában nagy hatással volt rám plébánosunknak,
Karetka László atyának a közelsége és szép példája. Tizenkét éves koromban már
komoly szándék élt bennem, hogy pap legyek. Tizennégy éves koromban a
nagyváradi Szent László Gimnáziumba jelentkeztem. Szent László városában
tovább erősödött bennem a papi hivatás iránti vágyam, így 1995-ben
jelentkeztem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára.
2002-ben szentel pappá Tempfli József püspök úr. Első kinevezésem a nagyváradi
bazilikába szólt mint káplán, és egyben a püspök úr titkára is lettem.
Egy év elteltével kértem a püspök urat, hogy engedjen el Budapestre, mert
szeretnék kánonjogból doktorálni. Ő eleget tett kérésemnek. Így kerültem
Budapestre, ahol az I. kerületi Batthyány téri) Szent Anna templomban szolgáltam
Jánosa Domokos atya mellett mint kisegítő lelkész, káplán, s közben folytattam a
tanulmányaimat, illetve tanítottam az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban.
Az itt töltött évek során nagyon megszerettem Budapestet és kértem a saját, ill. a
budapesti egyházmegyei vezetést, hogy maradhassak tovább ebben az
egyházmegyében. A főpásztorok eleget tettek kérésemnek.
2010-ben kaptam kinevezést a Pestszentlőrinci Szent László Plébániára, ahol
tizenkét évig voltam plébániai kormányzó. Megszámlálhatatlan sok szép
élménnyel ajándékozott meg a Jóisten a hívek szeretete által ezen a plébánián.
Kánonjogi tanulmányaimat sikerült elvégeznem, 2011-ben doktoráltam. 2012től az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság ügyhallgatója, kötelékvédője vagyok,
2016-tól jogi-pasztorális tanácsadó, 2021-től pedig bíró.
Folyó év augusztus 1-től kaptam kinevezést a Felsőkrisztinavárosi Plébániára.
Bízom benne, hogy Keresztelő Szent János alázatosságával, szerénységével, de
hatékonyan sikerül előkészíteni sokak lelkében a Megváltó útját.
Elemér atya

Apor Vilmos Klub
Hosszú szünet után 2022. szeptember 20-án, kedden 15 órakor a
plébánia hittantermében tervezzük újra indítani a klub
programjait. Bízunk benne, hogy Elemér atyát is vendégül láthatjuk
és megismerhetjük közelebbről is.
Szeretettel várunk korhatár nélkül mindenkit,
aki szeretné közösségünket erősíteni, barátságos légkörben
megismerni a templomban csak „látásból ismerősöket”. Örüljünk
egymásnak, beszélgessünk, játsszunk együtt egy kicsit! Az öröm, a
derű, a nevetés jótékony hatásait már az orvostudomány is
igazolta, segítsük egymást szeretetünkkel!
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Egyházművészetünk kincsei I.
A székesfehérvári Szent István–szarkofág
Érszegi Tanár Úr emlékére
királyunk eleinte lehet, hogy egyszerűbb
sírgödörben nyugodott, viszont a 11. század utolsó
harmadában már egy sírkápolna őrizte hamvait,
amelynek részét képezte e szabadon álló koporsó.

Államalapító királyunk, I. Szent István (1000–1038)
ünnepét minden évben augusztus 20-án tartjuk, a
fennmaradt legendák viszont arról tanúskodnak, hogy
az országot Szűz Mária oltalmába ajánló uralkodónk
1038. augusztus 15-én halt meg. A 15 magyar király
sírját rejtő székesfehérvári Szűz Mária prépostság
(kevésbé pontosan: „bazilika”) romjai napjainkban
ismét a tudományos érdeklődés kereszttüzébe kerültek.
A Romkert egyik éke az István–szarkofág: az a fehér
mészkőből készült, megviselt állapotú sírláda, amelyet
már a 19. században ismertek, de először 1930-ban
azonosítottak szent királyunk koporsójaként. Ennek
alapja, hogy a Könyves Kálmán kortársaként élt Hartvik
győri püspök nevéhez kapcsolt legendában is olvasható:
„szent testét az épület közepén fehér márványból
faragott szarkofágba helyezték”. A kutatók egyetértenek
abban, hogy egy római koporsót faragtak át, a legújabb
feltételezések szerint az oldallapokon látható élőfák is
emberi alakok voltak eredetileg. A hosszanti oldalakon
látható, szirmokból álló rozetták, növényi elemek,
szalagok gyakorlott kézre utalnak. A kerubok (a
Paradicsom bejáratát őrző, magas rangú angyalok)
szárnyai egész testüket eltakarják. A sírfedél viszont
kifejezetten durva megmunkálású. A lekerekített perem
többek között arról tanúskodik, hogy Székesfehérvár
török kori pusztulását követően egészen 19. századi
újrafelfedezéséig itatóvályúként „hasznosították újra” az
emléket. Valószínűsíthető, hogy a díszesen (át)faragott
koporsó egy padozaton állt, s egy kváderköves kripta
részét képezte. A szakértők többsége szerint tehát szent

Feltételezhető ezért, hogy István szentté avatása
(1083) környékén (Szent László uralkodása idején)
faragták át a római szarkofágot. Minden bizonnyal
szintén László-kori a szarkofág legismertebb,
legszebb ábrázolása: az elhunyt lelkét angyal viszi
az égbe az egyik rövidebb oldallapon. A bizánci
művészetben is ismert jelenet az üdvösség elérésére
buzdított, s az elhunyt életszentségét igazolja. A Hartvikféle legendában olvassuk, hogy amikor István sírját I.
László utasítására, a szentté avatás előkészítéseként
felnyitották, „a koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte
olajjal kevert vízzel; benne mint olvasztott balzsamban
nyugodtak a drága csontok; ezeket a legtisztább gyolcsba
gyűjtötték”. Hogy ebből a szarkofágból esetleg már
korábban emelték-e ki a ma Szent Jobbként ismert
István-ereklyét, kérdéses. Ami tény, hogy Árpád-kori
művészetünk kiemelkedő darabja a szarkofág, amelyet
első szent királyunkhoz köt a történeti emlékezet.
Jakab Péter
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hangoló
„Eucharisztikus szentek”sorozat után Jakab Péter tanár úr
újabb sorozatra vállalkozik: hazai és külhoni keresztény
művészettörténeti emlékeinket mutatja be. (szerk.)
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Tábor – visszajelzések
A tábor szerintem akkor sikerül jól, ha szeptembertől végre újra látjuk egymást! Ha a szentmiséken ezután úgy tudunk
részt venni, hogy mellettünk az a család áll, mögöttünk az az anyuka vagy apuka térdel, előttünk az a kislány áll be a
sorba, akivel a táborban is együtt voltunk. A tábor közösséget teremtett három napra. Vidám, ugyanakkor néha komoly,
egymásra figyelő, segítő, elfogadó és befogadó közösséget. Vigyük tovább! Maradjon meg! Gondozzuk, fejlesszük!
Tóth Zoltán
A tábort záró kérdőív segítségével
visszajelzések érkeztek a résztvevőktől:

az

alábbi

Sok-sok kapcsolat szövődött különböző korú és
élethelyzetben lévő emberek között. A főszereplők
persze a gyerekek voltak, ők a maguk
természetességével és őszinteségével találtak egymásra.
Megkapó volt az a közvetlenség, ahogy egyik-másik
gyermek viszonyult nagyobb gyermekekhez, egy-egy
fiatalhoz, vagy éppenséggel felnőtthöz.
Jó volt együtt kikapcsolódni. Igazán szépek voltak a
szabadtéri szentmisék és az ünnepélyes kiscserkész
avatás. Köszönjük az együtt éneklést, a beszélgetéseket,
az egymásra figyelést.
Jó volt bevonódni a közösségbe, beszélgetni, együtt
nevetni. Olyan volt, mintha „megállt volna az idő”, igazi
kikapcsolódás és feltöltődés volt ez a néhány nap. Jövőre
is menjünk! – mondták a gyerekek.
A plébánia táborába új családként érkeztünk, befogadóbarátságos közösségre találtunk. Köszönet érte.
Az egész család nevében köszönöm a szervezőknek a
munkáját, mellyel lehetővé tették, hogy plébániai
közösségünk tovább épülhessen, bővülhessen.

Családommal ez volt az első táborunk, és úgy érkeztünk
meg, hogy egy-két családot leszámítva senkit sem
ismertünk. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk,
jó volt érezni a felénk áradó érdeklődést, kedvességet,
nyitottságot. Sok-sok embert megismerhettünk a
programok alatt, a borkóstoló pedig felszabadult felnőtt
beszélgetésekre adott lehetőséget. Külön öröm volt,
hogy a családunknak a maga egészében lehetett része
ebben az élményben. Köszönjük a nagyon
professzionális szervezést és lebonyolítást!
Jó volt újra találkozni régiekkel és látni, mennyit nőttek
a gyerekek. Ugyanakkor remek, hogy jönnek újak is, így
a közösség élőbb lesz az egymás megismerésével. Nagy
öröm volt, hogy Peti atya végig velünk volt és mind a
kirándulás vezetésére, mind a beszélgetések
lehetőségére nyitott volt, együtt táborozott velünk.
Megújulás, a felsőkrisztinás közösséghez tartozás
erősödése és ezen keresztül az egyházhoz tartozásom
öröme.
Nagyon nagy élmény volt több éves kihagyás után újra
együtt lenni. Örültünk az ismerős, és a tábor kezdetén
még ismeretlen arcoknak is. A gyerekek létszáma és
lelkesedése, a közös játéka, a „felügyelet nélkül” hagyása
(mert mindenki figyelt mindenkire, és mégis mindenki
tudott kicsit saját magára is figyelni) felemelő volt.
Remélem,
hogy
lelkileg
mindenkit
megérintett a tábor, a közös együttlét!
Remélem, hogy a szikrát a templom falai
közé is be tudjuk vinni, és a hétköznapok
Mártái tudunk lenni úgy, hogy közben Máriák
is lehetünk.
Először vettünk részt a plébániai táborban és
nagyon élveztük minden percét. Úgy éreztük,
hogy sikerült eltalálni az aktív és lelki
programok arányát, egymásra épülését, a
helyszín pedig ideális volt.

2022. VENI SANCTE
Első táborozók voltunk az idei
alkalommal. Hálásan köszönjük a
nyitottságotokat, a sok mosolyt, vidám
amikben
részünk
beszélgetéseket,
lehetett! Nagyon fáradtan, de még annál is
lelkesebben, feltöltődve tértünk haza és
alig várjuk a folytatást. :)
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Táborszervezés – levelezés István atyával
Hadd osszam meg azt a rövid e-mail levelezést, amit még tavasszal,
március 8-án váltottam István atyával:
Zoli! Hívjátok meg (de időben!) Egri L. orvos-diakonusunkat
„Testi-lelki egészség” témával... nagyon jó lesz minden
korosztálynak! a.

Külön köszönjük a sok lelkes fiatalnak a
kisfiainkkal való szeretetteljes törődést,
nélkülük kevésbé lettünk volna szabadok
ebben a három napban! Igazi családi
élmény volt!

De jó ötlet! Keresem majd Lacit ez ügyben! Peti atyával is
egyeztettem a múltkori kirándulás alatt, Ő is készül, és Téged is
várunk majd!

Nagyon köszönjük a befogadó közeget, a
közös beszélgetéseket, a sportolást, a
játékot, a kézműveskedést! Jó volt egymást
jobban megismerni, részt venni együtt, de
kicsit másképp a szentmiséken. Hálásak
vagyunk, hogy ehhez az élő, hiteles
közösséghez tartozhatunk!

Hiszek a gyógyulásodban. Minden nap imádkozunk a
gyógyulásodért.

Nekünk ez a negyedik plébániai táborunk
volt és már megérkezni is fantasztikus
élmény volt! 5 éve még alig ismertünk pár
családot, most viszont már majdnem
mindenkit, legalább arcról, többeket
névről és sokakkal jó barátságba kerültünk
azóta, ez a baba-mama klubon és a 9-es
mise utáni agapékon kívül nagyrészt a
táboroknak köszönhető, hála érte!
Fantasztikus volt, hogy Peti atya végig
aktívan velünk tudott lenni, sőt az
ismerkedős totót már előtte megszervezte,
előkészítette. Hihetetlen, hogy a gyerekek
nevét is megjegyezte. :)
A gyerekeknek nagyon tetszettek a
szabadtéri misék, a szuper indiános
akadályverseny mellett ezt emelték ki,
mint legjobb programot. Pedig a
kirándulás is dobogós a mini vadasparkkal,
játszótérrel, forrással és a sok segítő kézzel,
amiért nagyon hálás vagyok. Köszönjük a
szervezőknek és ahogy a könyörgéseknél
is elhangzott, adjon nekik Jóisten erőt,
lelkesedést még továbbiak szervezésére! ;)

... engem, ne viccelj! Majd odaátról! a.

István atya a betegágyában is szívén viselte a tábort! A javaslatára
megtartott előadás az egyik legjobb komoly programunk lett.
Velünk volt. Nem úgy, ahogy terveztem, nem úgy, ahogy szerettem
volna: nem gyógyult meg.
„Majd odaátról!” - Köszönöm, hogy velünk voltál a táborban!
Köszönöm, hogy velünk vagy!
TZ

Tóth Zoli köszöntése
Peti atya búcsúmiséjén köszöntöttük meglepetésszerűen a plébániai
táborok fáradhatatlan szervezőjét, Tóth Zolit, aki a 9. tábor
megszervezésében is oroszlánrészt vállalt.
Három ajándék is várt rá:
egy fényképalbum a korábbi táborok képeiből
Bodonovics Márti festménye a templomunkról
egy meglepetésbor címkéjétől megszabadítva Pite (Dobner Péter)
jóvoltából – a tábori borkostolók mintájára
Teca és Zoli, nagyon köszönjük a munkátokat!
Muhi András
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Karitász hírek
Plébániánk Karitász csoportjának célkitűzései, feladatai az évek során nem változtak, továbbra is elsőrendű feladatunk
a nehéz helyzetben lévő idősek, betegek és a nagycsaládosok támogatása. Az Apor Vilmos Idősek Klubja
rendezvényeinek szervezése továbbra is szívügyünk, bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet a jövőben ismét
lehetővé teszi a havi rendszerességű találkozókat.
Az utóbbi két év járvánnyal, majd a háborús helyzettel terhelt napjai során számos nehézséggel kellett megküzdenünk.
Voltak feladatok, amelyeket nem is tudtunk teljesíteni, ezért most új utak keresésén kell gondolkodnunk.
A járvány előtti években nem kellett anyagi gondokról beszámolnunk, a Karitász csoportnak mindig volt kellő
tartaléka. Állandó feladataink anyagi fedezetét a gondos gazdálkodás mellett az adományok, a karácsonyi vásárok
bevétele, a plébániai hívek hozzájárulása a szegényeink karácsonyához és a plébánia rendszeres támogatása
biztosította.
A járvány idején nem lehetett vásárt tartani és az adakozó kedv is csökkent, valószínűleg a mindenkit érintő
nehézségek miatt. Nem volt lehetőség tartós élelmiszer gyűjtésére, pedig korábban ebből tartalékolhattunk a
folyamatosan érkező kérelmezők részére. Abban az esetben, ha valaki szívesen adományoz év közben is tartós
élelmiszert, akkor szeretettel fogadunk a raktár nyitvatartási idejében kisebb mennyiségben konzerv egytálételeket,
olajos halakat, olajat, cukrot, rizst, zacskós leveseket, zacskós kész tésztaételeket, leveskockát, esetleg teát, Nescafét
stb..
Az idei évben sajnos nem tudtuk támogatni a sajátos gyógypedagógiai nevelést igénylő gyerekeket oktató Fekete István
Iskola tanulóinak nyári táboroztatását, holott korábban minden évben fedeztük tíz, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerek táborozásának önrészét (legutóbb ez 150 ezer Ft volt). Korábban arra is volt példa, hogy a kerületi
önkormányzat családsegítő szolgálatának megkeresésére egy nehéz helyzetű családnál a számla-adósság miatt leszerelt
villanyóra visszakapcsolásához adtunk támogatást, ám ebben az évben ilyenfajta segítésre sem volt fedezetünk.
Felmerült a gondolat, hogy a Tereferén keresztül kérjünk segítséget, mivel többször tapasztaltuk a közösség önzetlen
segítőkészségét. Sajnos azonban nem egyszerű a feladat, ha azonnal kell intézkedni, gyorsan kell a hozzájárulást
folyósítani, nem beszélve arról, hogy figyelemmel kell lenni a személyiségi jogokra is.
Elemér atya új alapokra kívánja helyezni a Karitász csoportunk működését. A jövőben a plébánia nem biztosít állandó,
fix összegű hozzájárulást Karitász célokra, hanem a templom előtérében elhelyezett Szt. Antal perselybe tett
adományokat kívánja teljes egészében a szegények, rászorulók támogatására fordítani.
Talán köztudott, hogy minden évben a Szt. Erzsébet napon befolyt perselypénzt a plébániák beküldik a Szt. Erzsébet
Karitász Központba. Ennek az összegnek a 40%-át a központ visszautalja a plébániai Karitász csoportoknak. Ez
számunkra komoly segítség, de nem fedezi a táboroztatási, a beiskolázáshoz nyújtott, valamint a karácsonyi
támogatásokat.
Annak érdekében, hogy egy kicsit érthetőbb legyen az aggodalmunk, néhány adatot megosztunk az alábbiakban. Eddig
a plébániától kapott havi 30 ezer forintból 2–3 fő rendszeres gyógyszervásárlásához adtunk 5–5 ezer forint támogatást,
továbbá fedeztük a Mártonhegyi úti idősek otthonában élőket látogatók által vitt élelmiszer adományok költségét, ami
havi 12 ezer forintot tett ki (csoportunk három tagja heti rendszerességgel 10–12 beteget látogat az otthonban).
Folyamatosan gondoskodnunk kell arról, hogy a Karitász raktárban legyen elegendő tartós élelmiszer, amiből
juttathatunk a hozzánk fordulóknak. Naplót vezetünk arról, hogy esetenként kinek, milyen segítséget nyújtottunk
(havonta egy személynek csak egy alkalommal tudunk segíteni).
Köszönettel fogadunk minden ötletet, javaslatot, ami segítheti működésünket!
Hajnalné dr. Morvay Zsuzsanna
FONTOS!
Raktárunk telefonszáma megváltozott. Új számunk: +36/1/ 225 0153
Raktárunk nyitvatartása: Kedd 9:00–1:00 Szerda 16:00–18:00 Péntek 16:00–18:00
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Schola-tábor, 2022
Minden évben a nyár kiemelkedő eseménye számunkra a Scholatábor, idén rendhagyó módon Mátraverebély-Szentkúton.
Mivel a tábort követő héten volt Müller Réka esküvője, melyre
mindannyian hivatalosak voltunk, magától értetődött, hogy idei fő
témánk, mely a 6 napos együttlétet összefogja, a szentségek lesznek.
Létszámunkból is adódott ez a döntés, hiszen idén már 84-en
jelentkeztek a táborba, s könnyen lehetett 7, különféle korosztályt
tartalmazó csapatot, Schola szóhasználattal élve „családot” alkotni.
Legkisebb táborlakónk, a 6 hónapos Brúnó nagy népszerűségnek
örvendett: állandóan hölgykoszorú vette körül…
Nagy örömünkre sok fiatal család csatlakozott idén a táborozók közösségéhez, sok nagykórusos felnőtt pedig önként
jelentkezett segítőnek a tábor lebonyolításához. Így segítőben nem volt hiány: mindenki példamutatóan, a közös cél
érdekében tett-vett, szorgoskodott.
A konyha és a kézművesműhely körül volt természetesen a legnagyobb nyüzsgés: a fő étkezések között is mindig akadt
harapnivaló, a nagy hőségben hűsítő italok, gyümölcsök, a felnőtteknek kávé, továbbá itt kézműveskedett a tábor
apraja-nagyja is: nemezelés, gyöngyfűzés, bőrözés, és az esküvői díszek, csokrok is itt készültek.
A programokról az alábbiakban a 9 éves Móri Ági beszámolójából is értesülhetnek. Ami számomra a legfontosabb
élmény volt: az a generációkon is átívelő összefogás, amely az egész táborban végig érezhető volt. Mindenki tette a
dolgát, segített, figyelt a másikra, és érezhetően arra törekedett, hogy mindannyiunk számára maradandó, a tanévhez
is erőt adó élmény legyen Mária közelségében együtt lenni!
Tőkés Tünde kórusvezető
Idén először voltam Schola-táborban. Nagyon tetszett, jövőre is szeretnék menni.
A napot Laudessel kezdtük, utána reggeli volt a táborhelyhez közeli étteremben. A
reggelit szobaszemle követte, majd énekpróbák és kézművesfoglalkozás
következett. Ebéd után egy óra csendespihenő, utána családi megbeszélés volt.
Vacsi után még volt egy kis szabadidő, amit a legtöbb gyerek játékkal töltött a
patakparton. Zuhanyozás után Completorium következett, majd a nagyok
altatódala.
Egy nap eltűntek a Laudes kották, de később meglettek Tünde néni bőröndje alatt. Egyik délután akadályverseny volt.
Nekem az az állomás tetszett legjobban, ahol minél több rizsszemet kellett evőpálcikával átrakni egyik tálkából a
másikba. Volt Ki mit tud? is. Sok szép és vicces produkciót láthattunk. Utolsó nap voltak a családi előadások. Minden
családnak a saját szentségéről kellett előadást csinálnia. Nekem a betegek kenetéről szóló tetszett a legjobban.
Másnap mindenki sok új élménnyel telve
érkezett haza.
Móri Ágnes kórustag
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Cserkésztábor 2022
A tiszteletet parancsolóan fölénk magasló Naszály lábánál, a
tűző nappal dacolva sorfalban várták vezetőink a táborba
érkező gyermekeket. Ötvenen vontuk fel először zászlónkat, a
cserkészinduló
soraival,
közös
imádsággal
és
csapatparancsnokunk erőt adó szavaival méltón megnyitva azt
a tábort, amit vezetőink az előző napokban fáradságos
munkával, de szakadatlan jókedvvel építettek fel.
A frissen érkezett őrsök rögvest hozzá is láttak feladataikhoz –
a tábor kezdetén kialakították körleteiket, azokat a tereket,
amelyek a következő tíz napban otthonukként szolgáltak.
Napról napra új programokkal fejlődhettünk testben, lélekben
és tudásban, és minden este zengő nótaszóval törtük meg az
erdő csendjét a ropogó tábortűz mellett.
A tábor hatodik napján megérkeztek közénk a kiscserkészek is, a létszámot nyolcvan főre, a hangzavart mintegy
kétszeresére növelve. Aznap Peti atya is ellátogatott hozzánk, egy kiadós számháború után lelkünk is gyarapodhatott
az általa adott szentmisén.
Kiscserkészeink négy napot töltöttek velünk, amelynek lezárásaként átutaztunk a közeli plébániai táborba. Itt a
nagyobbak a medencében kapcsolódtak ki az elmúlt kilenc nap fáradságai után, a kisebbekkel pedig felkészültünk
táborélményük talán legfontosabb mozzanatára; az ígérettétel keretei között befogadtuk közösségünkbe újdonsült
kiscserkész-testvéreinket.
Szertartásunk végeztével csatlakoztunk a plébánia közösségéhez, hogy részt vegyünk Elemér atya értékes gondolatokkal
és felemelő énekekkel telített szentmiséjén.
Miután elbúcsúztunk a kicsiktől, táborunk utolsó estéjén egy ünnepélyes lakomával készültünk fel a másnapi
táborbontás emberpróbáló feladatára.
Ahogy porzott az út a furgon mögött, mellettünk az erdőben még visszhangzott az elmúlt két hét minden nótája és
kacaja.
Nagy Balázs őrsvezető
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A Szent Teréz Kollégium ministránstábora
A 2022-es nyári táborunkat a Bakonyban töltöttük. Budapestről autóbusszal indultunk, Herenden várt minket a
szállásadónk és terepjáróval vitt fel az erdőben lévő turistaházhoz.
A délután játékkal, beszélgetéssel telt, aztán nekiláttunk a tábortűz megrakásának, majd pedig azon a vacsoránk
elkészítésének.
A második nap kirándulni mentünk, a szomszédos Hárskút település érintésével jutottunk el a 644 méter magas
Papod-hegyre, a Bakony harmadik legmagasabb pontjára. Innen, a Vitéz Bertalan Árpád-kilátóból csodálatos panoráma
tárult elénk.
Harmadnap egy közeli farmot, az Élő Bolygó gazdaságot látogattuk meg, ahol biodinamikus módszerrel tartanak
szarvasmarhákat. Nagy élmény volt körbejárni a tejüzemet, testközelből részt venni a pár napos kisbocik etetésében,
és megkóstolni a frissen fejt tejet, valamint az abból készült joghurtot.
A következő nap a hegyoldalba épült volt katonai rádióállomást néztük meg a helyi idegenvezető bemutatásával, aki
a történelmet saját tapasztalataival is színezve tárta fel számunkra a néhány tíz éve még aktív bázis működését.
Az utolsó estét tábortűzi sütögetéssel zártuk. Hazafele menet pedig útbaejtettük a Herendi Porcelánmúzeumot, ahol
az idegenvezetést követően részt vettünk egy kézműves foglalkozáson, melyen mindenki készített egy mini elefántot.
Hernády Sára, Kováts Levente

A Szent Kristóf Kollégium
ministránstábora
Július 18–21. között tartotta kollégiumi
ministránstáborát a Szent Kristóf
Kollégium Pilisszentivánon. Rendkívül
tartalmas négy napot tölthettünk együtt,
volt városvetélkedő, vízipisztolycsata,
célbalövés íjjal, méta, strandolás a
dorogi Palatinus-tóban és persze nem
maradhatott el a sütögetés, majd a
tábortűz körüli éneklés sem.
Juhász Márton
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Kedves Mindenki!
Ősszel indul ministránsközösségünk új csoportja, a Nursiai Szent Benedek Kollégium, amelybe elsősorban másodikharmadik osztályos fiúk és lányok jelentkezését várjuk.
Mint leendő dékánok egyúttal szeretnénk megragadni a lehetőséget a bemutatkozásra.
Almay Nóri: Nóri a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium érettségi előtt álló diákja, aki 9 éve szolgál
plébániánkon ministránsként.
Jenik Bálint: Bálint szintén a gimnáziumi tanulmányok utolsó évében jár, a Tamási Áron
Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium intézményének tanulója. 10 éve
tartozik ministránsközösségünkhöz.
Juhász Gergely: Gergő a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium tanulójaként tavaly
érettségizett, jelenleg az ELTE-n végzi egyetemi tanulmányait. 10 éve ministrál.
Mindhárman a Loyolai Szent Ignác Kollégiumban kezdtünk ministrálni, ahol egymástól és dékánjainktól
egyaránt sokat tanultunk.
Saját tapasztalatainkra alapozva ministránsnak lenni több okból érdemes: egyrészt lehetőséget ad a
szolgálatra, másrészt olyan közösség, amelynek részeként bárki izgalmas élményeket és hasznos tapasztalatokat
szerezhet.
Jelentkezni a nursiai.ministrans@gmail.com e-mail címre írt levél formájában, vagy személyesen tudtok.
Várunk benneteket!

Nóri, Gergő és Bálint

Leszel-e a társam?
Az idei nyár elsősorban az esküvőkről szólt a Gitáros Együttes életében. Még április végén került sor Hatvani Istvánék
lagzijára, ami a covid miatt anno elmaradt, majd július végén házasodott Borzsák Dorka, egy héttel később pedig
Zemlényi András is. Augusztusban nagy örömmel tettünk eleget egy esküvői felkérésnek, míg a hónap végén egy újabb
házasságkötést ünnepelhettünk a közösségen belül: Endrődi Erik és Müller Réka fogadtak örök hűséget egymásnak
templomunkban.
A sok-sok felemelő pillanat után ugyanakkor elérkezett a szeptember és újból elkezdődik egy tanév, ami azt is jelenti,
hogy mi is szolgálatba állunk ismét. Szeptember második vasárnapjától kezdve az esti hatos misék újra gitáros
szentmisék lesznek. Itt ragadnánk meg, illetve itt is megragadnánk a remek lehetőséget, hogy új tagokat hívjunk a
Közösségbe. Az Együttes következő 30 évének történetét is csak úgy tudjuk írni, ha vannak olyan új és lelkes fiatalok,
akik minket is felráznak, illetve idővel átveszik a stafétát tőlünk. Így hát szeretettel hívunk minden 12 év feletti diákot
és egyetemistát, akik szívesen csatlakoznának közösségünkhöz. Feltehetnénk azt a kérdést is, hogy Leszel-e a társunk?
És ez most nem holtunkig tartó elköteleződést jelentene, annál inkább barátságokat, közösen megélt (Isten)élményeket
és még sorolhatnánk, mi minden mást. De inkább mindezek megtapasztalását kívánjuk. Próbáinkat szerdán 19 órától
a Közösségi Házban és vasárnap 16 órától a templomban tartjuk. Jelentkezni ezekben az időpontokban és a gitáros
misék után lehet.
Hernády Balázs együttesvezető
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Bemutatjuk a Hegedűs családot
Hegedűs Tamás vagyok, s feleségemmel, Sólyomváry
Ilonával házasságkötésünk után 2014-ben költöztünk a
Felsőkrisztinától sétatávolságba. Ő a kerületből,
alsókrisztinás kötődéssel, én pedig Újbudáról érkeztem.
Ilona a Szent Imre Gimnáziumban érettségizett, a
Semmelweis Egyetemen gyógyszerész szakot végzett,
majd gyógyszertárban dolgozott első gyermekünk
megszületéséig. Én a Budapesti Piarista Gimnáziumban
érettségiztem, az ELTE-n biológia-kémia tanár diplomát
szereztem, s most bioinformatikusként kutatok és oktatok
a Semmelweis Egyetemen, a Biofizikai és Sugárbiológiai
Intézetben.
A Medikus Zenekarban ismerkedtünk meg 2010-ben, ahol ő hegedült, én brácsáztam. További közös kötődésünk a
túrázás, amelynek erőssége nem hasonlítható a három szoros kapocshoz, gyermekeinkhez. Fanni (2015) a jövő héten
kezdi az első osztályt a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában. Ő már az elmúlt évben jelen volt a Schola
pénteki próbáin, s az elmúlt héten fantasztikus napokat töltöttem vele Mátraverebély-Szentkúton a Schola-táborban.
Emília (2017) középsős lesz, s mostantól plébániánk egyik oszlopos tagja, Anita lesz az óvónénije. Palkó kétéves lesz
novemberben.
Ilona főleg kisgyermekes családanyákon keresztül kötődik szorosabban a plébániai közösséghez, míg engem István
atya kért meg liturgikus munkatársi feladatokra az Egyetemi Lelkészségen végzett kb. 10 évnyi ministránsi szolgálatom
alapján.
HT
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Kincsek a Világhálón 10. rész
Ebben a rovatunkban olyan honlapokra és alkalmazásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek hasznos
tartalommal bírnak, vagy lelki épülésünkre szolgálhatnak.

https://katolikus.lap.hu/
Az internet hőskorában nagyon nagy népszerűségnek örvendett a lap.hu oldalgyűjtemény, ami rengeteg különböző
témában gyűjtötte össze a fontos linkeket. Ma már egy kicsit megkopott a fénye ezeknek a gyűjtőoldalaknak, de még
mindig érdemes ellátogatni a katolikus.lap.hu oldalra. A teljesség igénye nélkül találunk itt gyűjteményt a katolikus
médiáról, az oktatási és egyéb intézményekről, szerzetesrendekről és a lelkiségi mozgalmakról is.

https://www.facebook.com/magyar.katolikus.egyhaz
Idén nyáron elindult a Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala. Az első bejegyzésben dr. Veres András püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének köszöntőjével találkozhatunk, aki arról beszél, hogy az oldal szeretne
teret adni annak, hogy az Egyház aktuális hírei eljuthassanak a Facebook felhasználóihoz. A profilon ennek
megfelelően például találhatunk egy interjút Berta Tibor püspökkel, aki a Szent István Bazilikában tartott ünnepi
szentmisén a homíliát mondta. Az aktuális hírek mellett minden nap találunk egy idézetet az aznapi evangéliumi
szakaszból is. Mindenképp érdemes lesz követnünk ezt az oldalt.

https://szitkonyvek.hu/
A 172 éves Szent István Társulat fennállása óta főleg könyvkiadóként működött. Hat nyelven kiadott könyveik összes
példányszáma meghaladja a negyvenmillió példányt. Aki keresztény értékrendben írott könyveket keres, az mindig
fog találni kincseket a weboldalukon. A Facebook-oldalukon több értékes tartalom mellett könyvajánlókat is
találhatunk. Aki csatlakozik a Szent István Könyvklubhoz, az 20% kedvezménnyel tud vásárolni a kiadó termékeiből.
Muhi András

Plébániai Pikniket tartunk szeptember 18-án, vasárnap a 11 órai szentmise után. Részletek a
hirdetésben és a plébániai levelezőlistákon.
Szeretettel várunk a schola közösségeibe új kórustagokat, minden korosztályból!

Az énekpróbákat péntekenként tartjuk a Közösségi Házban, 4 korcsoportban, az alábbi rend szerint:
óvodások és alsó tagozatosok pénteken 18 órától, vezetőjük Verseghi-Nagy Virág és
Tőkés Tünde

felső tagozatosok – középiskolások és felnőttek péntekenként 19 órától, vezetőjük
Müller Réka, Csurilla Patrik és Tőkés Tünde
Jelentkezés a pénteki próbák előtt, vagy a vasárnapi diákmise után.
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Bérmálkozóink
2022-ben
A bérmálás szentségét
Hortobágyi T. Cirill
pannonhalmi főapát úr
szolgáltatta ki június 11-én
templomunkban.
Arányi Júlia
Benkő Margit
Bernát Martin
Czétényi Gellért
Gálffy Miksa
Holczer Flóra Szabina
Holczer Zsófia
Kasza Margit Emese
Kígyóssy Sarolta
Kirchlechner-Farkas Izabell
Komárik Réka
Mezey Veronika
Mózesy Míra
Mutsy Árpád
Perendi Zoltán
Szabó Máté
Szentirmay András
Szentirmay Márton
Tamás Domán
Turcsányi Tamás
Verseghi-Nagy Virág

Plébániánkon új, fiatal házas
közösség indul azzal a
szándékkal, hogy a tagok
ebben a körben egymást
erősíthessék hitük
elmélyítésében, családi
hivatásuk megélésében.
Szeretettel várunk minden
érdeklődő házaspárt az első,
kereteket közösen kialakító
találkozásra, melyet
szeptember 13-án, kedden ½ 6
és ½ 8 között, a Közösségi
Házban tartunk. További
részletekről Kovács Péternél
és Verkánál lehet érdeklődni
személyesen, illetve a
dkovacspeter@gmail.com email címen.
Imádság a Szentlélekhez

Lélegezz bennem Szentlélek, hogy
szentül gondolkozzam.
Vezess engem Szentlélek, hogy
szentül cselekedjem.
Vonj engem Szentlélek, hogy
szentül szeressek.
Erősíts engem Szentlélek, hogy
ami szent, arra vigyázzak.
Őrizz engem Szentlélek, hogy
soha el ne vesszek.

Szent Ágoston

Zsoldos Szabina Erika

Októbertől az Adoremus, az Új Ember és a Keresztény
Élet c. kiadványokat csak megrendelés alapján lehet majd
kapni. Felvilágosítás a sekrestyében.
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Anyakönyv
2022. május 16. – 2022. augusztus 15.
Az Egyház új tagjai

Bisztray Vilmos Péter
Erdősi Alex László
Stark Lelle Kinga
Zavacsán Iréne Réka
Tiszttartó Áron
Halász Borbála
Farkas Azra Petra
Thököly Emese Ildikó
Radó Benedek Bence
Molnár Írisz Mária Teréz
Fitos Olívia Anna

Házasságot kötöttek

Dauner Benedek – Szabó Kinga
Dr. Szabó Béla – Czöndör Juliánna
Szilvácsku István – Szerdahelyi Zsuzsanna
Borosnyay Bence – Csernyus Kata
Somodi Péter – Marton Bea Gyöngyi
Dr. Bartha Botond – Mutsy Blanka Borbála
Endrődi Erik – Müller Réka Krisztina
Akiktől búcsúzunk

Peller Géza (87)
Dr. Désaknai Márton (96)
Molnár Ambrus (63)
Gyódi István (86)
Andrási György (99)
Kiss Mária (82)
Dr. Turányi Miklós Dezsőné (87)
Takács Judit Erzsébet (92)
Kereszturyné Jónás Mária Anna (74)
Dessewffy Imre (91)
Kozma Ottó (90)
Dr. Pándi Imre (84)
Nilgesz Istvánné (94)
Koszó Ferenc Tamás (73)
Németh Balázs (50)
Szócska Lívia (91)
Ambrus József (76)

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: Adventre, Nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra
Nyomda: VAREG Hungary Kft.
XXV. évfolyam, 4. szám 2022. Veni Sancte
Felelős kiadó: Dr. Gábor Elemér plébános
Szerkesztik: Lukách Krisztina, Tőzsér Ágnes, Muhi András, Hernády Balázs, Máriáss Mihály
ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net
Az újság ingyenes, nyomdai költsége példányonként 250 Ft.
Kérjük a kedves híveket, amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

