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

Szentmisék rendje Adventben:
hétfő, szerda, péntek 6:00 

kedd, 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

Advent I. vasárnapja az egyházi év első napja. Az egyházi
év az emberiség történetét jelképezi a világ teremtésétől
az utolsó ítéletig. Az egyházi éven belül a négyhetes
Advent jelképezi azt a több évezredes időszakot, amíg az
emberiség a megígért Messiás után várakozott. Mert
ahogyan mi hosszú, sötét téli éjszakák után lessük a fakadó
hajnalt és a fölkelő Napot, olyan epedve várták az ókor
népei Krisztus eljövetelét. 

S nem ok nélkül várták, hiszen sűrű, nyomasztó
éjszakában éltek ezek a népek. Vágyakoztak az igaz Isten
után, keresték őt, de alig-alig ismertek fel valamit az
Istenről, s a róla szóló igazságokból. A tévelygés, a babona,
a bálványimádás, s gyakran az istentelen, embertelen és
erkölcstelen életvitel árnyékolta be mindennapjaikat. S ha
fel is csillant közöttük az igazságnak egy-egy sugara, az is
csak arra szolgált, hogy láthatóvá tegye: az emberiség
mérhetetlen sötétben tud járni Isten nélkül. Isten tudta,
hogy az emberiség vágyik arra, hogy megszabaduljon a
lelki sötétségtől. Ezért megígérte, hogy elküldi a Megváltót,
aki szétszakítja az egeket, és megtöri a bűn homályát. Az
ószövetségi választott nép történetén keresztül láthatjuk,
hogy Isten állandóan ébren tartotta, sőt, amint az idők
teljessége közeledett, egyre inkább fokozta a Megváltó
eljövetelébe vetett hitet: prófétákat, szent férfiakat
támasztott, akik tanításukkal és életvitelükkel előre
hirdették az eljövendő királyt. Továbbá olyan
szertartásokat rendelt Isten, amelyek, mint valami csodás
álom, mint egy titokzatos tükör, már az évezredek
homályában is szemlélni engedték az Üdvözítő
élettörténetét, tanítását, szenvedését, halálát és
föltámadását. 

Ha az Ószövetséget figyelmesen vizsgáljuk, számtalan
jelet, előképet találunk benne, melyek Krisztusra utalnak:
Ádám az egész emberiség törzsapja – Krisztus pedig törzse
az új, megváltott emberiségnek (ezért nevezi Pál apostol

Krisztust második Ádámnak); Ábelt ártatlanul ölte meg
testvére – Krisztus is ártatlanul halt meg; Noé bárkája
Krisztus Egyházának előképe (melybe minden népből,
nyelvből, törzsből származók beléphetnek); Izsák maga
vitte föl a hegyre az áldozati fát – Krisztus maga vitte a
Golgotára a kereszt fáját; Mózest csecsemő korában a
fáraó emberei elől menekítették szülei, hogy ki ne
végezzék a gyermeket – Jézust Heródes elől menekítették
szülei Egyiptomba; Jónás próféta 3 napig volt a cethal
gyomrában – Jézus 3 napig feküdt a sírban; A húsvéti
bárány csontjait nem volt szabad megtörni – Jézus
lábszárcsontját sem törték össze; A pusztában magasba
emelt rézkígyóra rátekintő emberek meggyógyultak – a
Kereszten függő Krisztust szemlélő ember is gyógyulást
nyer. 

Ezeket figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az
Ószövetség egy vázlatos rajz, amelyet az Úr Jézus saját
vérével színezett ki, szenvedésével és halálával pedig még
szembetűnőbbé árnyalatozott. Advent négy hetében ezt
az ószövetségi időszakot próbáljuk meg átélni, hiszen mi
is sokszor csak sötétben tapogatózunk, mint az ókori
népek. Nem látjuk, nem érezzük Krisztus mindent
beragyogó, megváltó fényességét. Ezért használ az Egyház
lila színt a liturgiában, hogy az ember figyelmét felhívja:
talán sötétben, homályban tapogatózik, talán eltévelyedett
a hívő ember is. Egyes országokban (Németország, Skócia,
Oroszország) régen, hideg téli estéken, amikor az utakat
elfedte a hó és téli homály, vagy a ködben eltűnt a
világítótorony, a környékbeli településeken harangszó
igazította el az eltévelyedetteket. Egyházunkban az adventi
szentbeszédek, lelkigyakorlatok, lelki programok is ezt a
célt szolgálják: utat akarnak mutatni, és haza akarják hívni
a gyarlóságok ködében irányt vesztett utasokat. Figyeljünk
ebben az évben is ezekre a hazahívogató harangszókra!

Elemér atya

Advent
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Krónika
A Veni Sancte óta eltelt időszak nem bővelkedett túl sok eseményben. Örvendetes az egész tanéven át tartó
elsőáldozási előkészítő, melyen 47 gyermek vesz részt.

A plébániai élet pezsdülésének egyik bizonyítéka a szeptember 18-i, jól sikerült Plébániai Piknik. Köszönet a
szervezőknek, valamint a rendezvényre enni- és innivalóról gondoskodóknak! 

Ugyancsak ide tartozik a „nevesített” plébániai kisközösségek számának növekedése, ui. új házas csoport indult az
ősszel.

25. évfordulója volt Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának.
Szobrának szokásos koszorúzásakor, november 4-én Mohos Gábor
püspök atya tartott megemlékezést.

Hagyományosnak mondható az is, hogy meglátogatjuk új szolgálati
helyükön egykori káplánjainkat. A járványhelyzet miatt két év
csúszással, október 29-én találkoztunk Lőrincz Zoltán Péter atyával,
aki jelenleg a Budapest-Törökőri Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánia
plébániai kormányzója. A látogatásról bővebb beszámoló található az
újságban.

Két évi kényszerű szünet után – immár a Közösségi Ház tágas terében – a
Karitász ismét megrendezhette karácsonyi jótékonysági vásárát. A hívek részéről
mind az adományok tekintetében, mind pedig a vásárlási kedvet illetően nagy
volt az érdeklődés.

Kovács Ádám

Bankkártyás perselyadomány

Budapest több templomában is találkozhatunk már olyan lehetőséggel, hogy a perselypénzt bankkártya érintésével
„dobjuk be” a „perselybe”. Advent első vasárnapjától nálunk is elérhetővé vált a készpénzmentes perselyezési
lehetőség a templom előterében, valamint a Közösségi Házban elhelyezett eszközökön.
A perselyezési folyamat a következőképpen néz ki: 

A képernyőt, a videós területet egy pillanatra ujjunkkal megérintjük.
Az ennek következtében megjelenő egyenesen a jelölő oldalirányú elhúzásával kiválasztjuk a felajánlani kívánt
perselyadomány mértékét. A csúszkán 500 és 20.000 Ft közötti összeget lehet beállítani, 500 Ft-os
osztásokban.
A kiválasztott összeg után bankkártyánkat a képernyő melletti terminálhoz érintjük - szükség esetén pedig
PIN-kódunkat megadjuk.
A tranzakció sikerességéről a képernyőn megjelenő szöveg által győződhetünk meg. 

Fontos információk a rendszer működésével és használatával kapcsolatban:
Az eszközök használatát a helyszínen útmutatók is segítik.
A rendszert a HelloPay Zrt. működteti, plébániánk tőle kapja meg hetenként, egy összegben a befolyt
adományokat, így az egyéni bankszámlakivonatokon is az ő nevük olvasható a kedvezményezett nevénél.
Ez a típusú bankkártyás tranzakció vásárlás funkcióval bír, azaz extra banki költséget nem terhel az ezt
használókra.
A rendszer nyugtát nem ad. 
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a tévesen fizetett perselyadományból se készpénzben, se utalásos módon
visszaadni nem tudunk!
Ez a típusú fizetési lehetőség csak a készpénzes perselypénz egy alternatívája, semmilyen esetben sem
helyettesíti az egyházi hozzájárulást! Azt továbbra is utalással vagy készpénzes módon lehet befizetni.

Kérjük, kérdés esetén az irodában vagy a plébánia emailcímén érdeklődjenek!                                
Hernády Balázs

Énekeket is tanulnak az elsőáldozók Illés Imre kántor úrral



32022. AdVENT Felsőkrisztina

Látogatás Péter atyánál
Hosszú ideig a járvány akadályozta, hogy meglátogassuk Lőrincz Zoltán Péter atyát az új
helyén. Külön-külön jártak nála többen is, de a közös látogatás még váratott magára.

Október 29-én, szombaton reggel kicsiny csapat gyűlt össze, és kerekedett útnak. A Törökőri
Plébánia Lisieux-i Kis Szent Teréz-temploma a Kerepesi úton található. A templom 6 évvel
idősebb a mienknél, 1928-ban épült, mérete azonban jóval nagyobb. A mi templomunkhoz
hasonlóan, náluk is található egy Feszty Masa-festmény, az ottani a templopm védőszentjét
ábrázolja. A szentélyt az előző plébános, Bajcsy Lajos atya alkotásai díszítik.

Péter atya örömmel és nagyon kedvesen fogadott minket. Bemutatta a templomot, és beszélt
az ottani közösség életéről. Nehéz helyzetben vannak, mert ami a plébánia alakulásakor sűrűn
lakott környék volt, ott ma már sportlétesítmények, pláza és üzemek vannak, alig van helyben
lévő lakosság.

Péter atya voltaképpen otthon van ebben a
templomban, hiszen itt keresztelték, itt volt elsőáldozó,
bérmálkozó és itt kapta a hivatását is. Szereti a
templomát, plébániáját, amely az egyik bázisa a
neokatekumenális közösségeknek is.

A templom megtekintése után végigjártuk a nagy
plébániaépületet is, ahol aztán Péter atya sok jóval
vendégül is látott bennünket. Köszönjük az ott töltött
délelőttöt, és tolmácsoljuk mindenkinek Péter atya
kedves üdvözletét.                                                  LK

Online adventi kalendárium:
Advent első vasárnapjától online adventi kalendáriumot indítottunk, melyben minden reggel 6

órakor kinyílik egy videó, melyek az adott naphoz köthető elmélkedéseket, énekeket,
orgonajátékokat vagy verseket tartalmaznak plébániánk közösségeinek és tagjainak tolmácsolásában

– segítve a karácsonyra való készületet. A videók megtekinthetők lesznek a Plébánia YouTube- és
Facebook-, valamint a FeGE Facebook-csatornáján.

Plébániai piknik

Szeptember harmadik vasárnapján reggel különleges készülődésre lettek figyelmesek a misére érkezők. A közösségi
ház előtti kis füves részen a cserkészek által biztosított gulyáságyúk körül kisebb-nagyobb csapatok sürögtek-
forogtak. Kések és fakanalak táncoltak a szorgos kezekben, és a környéket egyre finomabb illatok lengték át. A
kihelyezett asztalokon folyamatosan gyűltek a hívek által hozott italok és finomságok. Így indultak el a készületek a
koraőszi plébániai piknikre. 

A Jóisten is támogatásáról biztosította a rendezvényt: remek időnk volt. Márton atya és Elemér atya vezette az imát,
amely hivatalosan is megnyitotta a pikniket. Hatalmas volt a nyüzsgés, rengetegen csatlakoztak az összejövetelhez,
melynek fényét a Schola előadása is emelte. Az időközben készre főtt ételeket közösen fogyasztottuk el. Volt, aki
állva, vagy a domboldalban ülve, volt, aki a közösségi házban ült le fehér asztal mellé. Remek mód nyílt a
beszélgetésekre. Nagyon jó volt a hangulat. Már jócskán délután volt, amikor az utolsó résztvevők is hazafelé
indultak. 

Hatalmas köszönet a piknik támogatóinak, szervezőinek.  

Muhi András



a mindennapi életből - talán a deisták még elviselik,
hogy valahol a távolban, magányosan nézze a nagy
óramű, a teremtés kerekeinek forgását -,  de beleszólása
már nincs. Elűzték az intézményekből, a családból, az
iskolákból. Olaszországban rendeletet hoztak, hogy
nem lehet kereszt az iskolák falán, Angliában tilos
köztéri karácsonyfákat és betlehemet állítani, egy angol
kórházi nővért elbocsátottak állásából, mert nem volt
hajlandó munka közben levenni a nyakában lévő
keresztet. 

Hogy ez hova vezet, azt jól mutatja a
következő interjú Anne Grahammal, Billy Graham,
ismert amerikai prédikátor lányával, akit egy iskolai
gyilkosság-sorozat után arról kérdezett Jane Clayson:
“Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek
történjenek?”

Anne Graham válasza: 

„Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami
velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki
az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az
életünkből. És Ő, amilyen gentleman, csendben
visszahúzódott.

Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és
védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy
hagyjon bennünket békén? O’Hare (akit meggyilkoltak,
és testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem
akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk,
rendben.

Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a
Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj,
ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És mi
azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az
osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a
gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az
iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg
se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot
csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk,

A HIT, AMIN ÁLLUNK…

A bennünket körülvevő, fogyasztásra ösztökélt
nyugati társadalom, létforma két legnagyobb szorongás
forrása a létbizonytalanság - ami végső gyökerében
halálfélelem - és a magányosság. Nem véletlen ez,
szociológiai kutatások igazolták (például Kopp Mária),
hogy a legjobb fogyasztó a szorongó, magányos ember.
És amellett, hogy az utóbbi évtizedekben mintha
tudatosan erre terelnék a társadalmat, az utóbbi évek
valósággal kirántották lábunk alól a talajt. Előbb a
COVId járvány, mely addig stabilnak tűnő
vállalkozások, egzisztenciák sorát döntötte romba, aztán
az orosz-ukrán háború, mely békébe vetett hitünket
zúzta össze, majd az ezzel összefüggő energiaválság,
ami már egész országokat, egész iparágakat sodor
válságba. És a levegőben ott van a kérdés, lesz-e
atomháború, lesz-e harmadik világégés. Sokszor azt
látjuk, hogy nem is azok szenvednek igazán, akik
okozói a katasztrófának; a lebombázott ukrán városok
lakosai víz- áram- élelem nélkül csak tehetetlen
áldozatai egy nagyhatalmi játszmának. Hol van a
megváltás? Hol van az Isten? Igen, meg kell
kapaszkodnunk, és kérnünk: “Növeld bennünk a hitet…
”

Jézus pedig a mai világnak is azt üzeni: “Ha csak
mustármagnyi hitetek volna…”

Európa a felvilágosodás kora óta módszeresen számolja
fel a keresztény hitet, és mára már egy mustármagnyi
sem maradt. Elindult az a folyamat, melyben filozófusok
és tudósok már nem az Isten felől indulva próbálták
megérteni a világot, hanem az emberből kiindulva. A
legbiztosabb állítás már nem az, hogy “Isten van”,
hanem az, hogy “gondolkodom, tehát vagyok”. Az
Isten-központúság helyére az ember-központúság
lépett, már nem Isten az abszolút érték és mindennek
mértéke, hanem az ember. A természettudományban
ez működött, de beláthatatlan következményei lettek az
erkölcs terén. Minden érték relatívvá vált, és a legfőbb
érték a másik másságának elfogadása lett. Isten kiszorult

Dr. Egri László orvos-diakónus homíliája 2022. október 2-án, vasárnap a 18 órai
szentmisén

Budapest, Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János templom

Évközi 27. vasárnap - C év

“Stehen und verstehen” - állni és érteni -, Ratzinger bíboros, későbbi nevén XVI. Benedek pápa lefordíthatatlan német
szójátéka szerint ez a hit lényege. Alap, amin állunk, fény, amiben megértünk.
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hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk,
rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink
abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy
ezt elmondják szüleiknek. És mi azt mondtuk, rendben.

Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és
úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi
óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről
szüleiknek beszámoljanak. És mi azt mondtuk,
rendben.

Aztán valaki az általunk jelentős posztra
megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít,
hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a
munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem
számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a
magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól
működik.

És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv-
műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az
erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És
készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak
a nemi erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a
gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni
témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak
szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi
senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.

Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: „miért
nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem
tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért
nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az
idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat?” Talán, ha
elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki
tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van
mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az
ember, azt aratja.

„Kedves Isten!
Miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit
megöltek az osztályban? 
Tisztelettel,
Egy Érintett Tanuló”

„Kedves Érintett Tanuló!

Ki vagyok tiltva az iskolából.

Tisztelettel:

Isten.”

Amikor az Európai Unió megfogalmazta
alapokmányát, szándékosan és tudatosan kihagyták
belőle a keresztény gyökereket. “Ki vagyok tiltva

Európából” - mondhatná Isten. Csak zárójelben, mert
nem tudom megállni, hogy ne emlékeztessek rá;
Magyarország alkotmánya ezzel a fohásszal kezdődik:
“Isten, áldd meg a magyart!” Európára is ráférne
áldása…

Szent János apostol az első levelében azt írja:
“aki hisz benne, annak úgy is kell élnie, ahogy ő élt”. Ha
mindenki csak mustármagnyi módon tudna úgy élni,
ahogy Jézus élt - és sokkal többre nem is vagyunk
képesek -, az egész világ folyása átalakulna. Újra lenne
talaj a lábunk alatt, mert lennének szilárd pontok az
erkölcs, az együttélés, a másik ember méltóságának
alapjaként. Újra lenne talaj a lábunk alatt, amin állni
tudunk…

A HIT, AMIN ÁLLVA MEGÉRTÜNK…

A tudomány elmúlt két-három évszázadának
eredményei valóban lenyűgözőek. Csak a saját
szakmámban: 100 évvel ezelőtt egy combnyaktörés,
egy nyílt lábszártörés biztos halál volt. Ma a legtöbbjük
közel teljes életet visszaadó eredménnyel gyógyítható.
Medikus koromban a mellrák 80%-ban halálos
diagnózis volt, súlyos, csonkolt műtétek, óriási
szenvedést okozó sugár- és kemoterápiás kezelések
ellenére. Ma legalább ilyen arányban gyógyítható. Sokat
haladtunk. Mégse tudja megmondani az
orvostudomány egyetlen betegnek sem, hogy honnan a
szenvedés, hogy miért kell szenvedni, hogy mi lesz a
halál után - egyáltalán, miért vagyunk a világon, és
honnan van a világ. A kozmológusok ki tudják számolni,
milyen volt a világegyetem a születése utáni
egymilliomodik másodpercben, de nem tudják
megmondani, miért van inkább valami, mint semmi. 

Ezeket az ember létének gyökerére tapintó
kérdéseket csak valamilyen vallás, valamilyen hit tudja
megválaszolni - vagy nincs válasz. Sokan élnek válasz
nélkül. Egyszer nővérekkel beszélgettem egy ún. Bálint
csoport keretében. Ez afféle önismereti-önerősítő
csoport. Megkérdeztem tőlük, - úgy, hogy nem kell
hangosan válaszolni, csak gondolkodjanak el rajta -,
hogy mit gondolnak, mi az életük célja, értelme.  Mit
gondolnak, miért vannak a világon? Többen később
megvallották, nagyon zavarba hozta őket a kérdés.
Milyen egyszerű annak, aki hisz; a katekézis első
mondata: “azért vagyunk a világon, hogy Istent és
szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és hozzá
eljussunk.” Hozzátehetjük Gyökössy Bandi bácsi
mondatát: “aki tudja, hogy miért él, azt is tudja, hogyan
éljen”. 
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II. János Pál pápa így ír a Fides et Ratio (Hit és Ész) című
enciklikájában: 

“A hit megerősíti a belső látást, mert
megnyitja az észt arra, hogy az
események előre törekvő folyamatában
fölfedezze a Gondviselés tevékeny
jelenlétét.”

Amikor megtapasztalom, hogy a hit az a talaj,
melyen szilárdan állhatok, és az a fény, amiben
megértek, felfedezve a Gondviselés működését, akkor
valami nagyon fontos születik meg: a BIZALOM. Az
egyetlen, ami hatásos ellenszere a létbizonytalanságnak
és a magánynak. 

Ha felismerem a Gondviselés tevékeny
jelenlétét, akkor már tudom, hogy életem nem vak
véletleneknek kiszolgáltatott sodródás egy hullámzó,
félelmetes tengeren. Ettől még érhet katasztrófa,
betegség, szenvedés - de mégis az Ő tenyerében
vagyok. Azt hiszem, elevenen belénk vésődött ez István
atya utolsó hónapjai láttán - de erről tanúskodik az
enciklikát író Szent II. János Pál pápa egész világ előtt
megélt szenvedése is.

Ha felismerem a Gondviselés tevékeny
jelenlétét, többé nem vagyok magányos. Benedek pápa
mondása: “aki hisz, soha nincs egyedül”. Ettől még rossz
lehet hazamenni egy üres lakásba, ahol egyedül lakom…
fájhat az özvegység magánya… szenvedés, ha szakítok
valakivel, vagy ha elhagy valaki… és ez a fájdalom,
szenvedés el is homályosíthatja Istent…, de ő akkor is
türelmesen vár, hogy magához öleljen, és rádöbbenjek,
akkor is velem volt, amikor a legelhagyatottabbnak
éreztem magam.

Az olvasmányban olvasott részlet Habakuk
próféta könyvéből akár a mai hírek mellé is tehető.
“Erőszak… csupa fosztogatás, rablás… a vádaskodás,
civakodás egyre fokozódik…” Szorongató,
elbizonytalanító időket élünk. Isten válasza mégis
biztonságot ad: “írd le, vésd kőtáblába, hogy jól
olvasható legyen, mert bekövetkezik biztosan: aki hisz, aki
igaz, élni fog”. Élni fog, még ha - akár szenvedések
közepette - el is kell hagynia ezt a világot, mert akkor is
az Ő kezébe érkezik. 

Ha nap mint nap Őt keressük - Szentírás
olvasás, ima, önmegtagadás, mások szolgálata, a
mindennapos bajok türelmes elviselése által -, akkor
meglesz az ehhez szükséges mustármagnyi hit.

Szolgáló szeretet
Karitász csoportunk egyik jelentős feladata az
adománygyűjtés és adományozás.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy raktárral
rendelkezünk, ami jelentősen megkönnyíti rászorultjaink
rendszeres támogatását.

A heti háromszori nyitvatartás, az adományok
feldolgozása, csomagolása szállításra jelentős feladatot ró
csoportunk tagjaira. Örvendetes azonban, hogy állandó
raktárosaink és az alkalmankénti helyettesek nagy
odaadással, fáradságot nem kímélve, a legnagyobb
kedvességgel, türelemmel végzik szolgálatukat.

A Plébániánkhoz tartozó hívők közössége szívesen
adakozik, gondoskodik arról, hogy a kinőtt, esetleg már
megunt ruhadarabok, cipők, játékok, használati tárgyak
ne a lomtalanításban vagy a szeméttárolóban végezzék.
Azzal, hogy autóba, sokszor az idősek bevásárló
kocsijukba, szatyrokba rakják és behozzák a karitász
raktárba, nemcsak másokon segítenek, örömet
szereznek, hanem környezetünket is védik az
újrahasznosítással.

Raktárunk elsősorban kerületünk rászorultjait fogadja,
de nem utasítunk el más kerületből érkezőket sem. Nem
távoznak tőlünk üres kézzel, néhány fedélnélkülit,
kisnyugdíjast tartós élelmiszerrel, konzervekkel is
támogatunk. 

Vidéki kapcsolataink révén az idén már 6 alkalommal
küldtünk az ország különböző térségeibe adományokat.
Főbb támogatottjaink: Borsod Megye – Hangony
község, Váci Karitász Központ, Pély és környéke
Családsegítő Csoport. 

Ebben az évben már 258 db banános dobozt, 88 zsákot
töltöttünk meg ruhával, cipővel, ágyneművel,
lakástextillel, játékkal stb.

Jelentős mennyiségű takarót, ágyneműt, tartós
élelmiszert tudtunk küldeni a kárpátaljai menekültek
részére is.

Hála és köszönet hívő közösségünk nagylelkű
támogatásának!

Besenyei Lászlóné Ili

Hála és köszönet a Karitászban, az
Oltáregyletben, Scholában, FeGE-ben és

minden egyéb templomi-plébániai
munkában fáradozók áldozatos és

önzetlen munkájáért.
Ezúton köszönjük meg Nekik a hívek
nevében is Áldott Adventet kívánva!
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Mosolyogva porciózok

Itt állok a plébánia udvarán. A tegnapi egésznapos eső után. szerencsére. ma
gyönyörűen süt a Nap, igazi tiszta novemberi idő. Várom a Karitász központ
autóját, ma szállítják nekünk a megrendelt Szent Erzsébet-napi kenyeret, amit
a holnapi ünnep alkalmával ajándékozunk közösségünk tagjainak. Amíg
megérkezik a kis furgon két fiatal önkéntessel, gondolkodom picit az előttünk
álló feladatokról. A héten még egyszer összegyűlünk mi, karitászosok, hogy
átbeszéljük az első adventi vasárnapra eső vásárral kapcsolatos feladatokat
(..szombaton ki kell pakolni a Közösségi Házba, hány órakor kezdjük? Kik
jönnek és hányan a fiatalok közül segíteni a rámolásnál? A vasárnapi beosztás
mindenkinek rendben van? Aprópénzt gyűjtjük, hogy ne legyen gond a
váltópénz hiánya? ..). Mindenki izgatott és jelentkezik szolgálatra, hiszen az
elmúlt két évben elmaradt a vásár. Nekem ez lesz az első. A régebbi
csoporttagok mind csillogó szemmel mesélik, hogy milyen jó volt, amíg volt,
oly sokan adakoztak előtte, és mennyi a lelkes vásárló – az egészen piciktől
az idősebbekig –,  akik addig keresgélnek az asztalokon a portékák között,
amíg megtalálják azt az egy kis apróságot, ami annak az egy szeretett
személynek pont jó lesz! Mindig vidám a hangulat, régi és kevésbé régebbi
ismerősök találkoznak, elbeszélgetnek. Nekem idén alkalmam nyílik rá, hogy
olyanokkal is megismerkedjek személyesen, akikkel eddig esetleg csak
emailen vagy telefonon keresztül sikerült, hisz délelőtt és este is ott leszek.
Várom már! Közben begördül az autó, villámgyorsan kipakolják a fiúk a
konyhába a dobozokat és már el is köszönnek. Mennek tovább a következő
plébániára. Én maradok még és mosolyogva porciózom, zacskózom a
kenyereket.

dr. Hajnalné Morvay Zsuzsanna

Új házasközösség indult

Örömmel adjuk hírül, hogy az
ősszel plébániánkon új
házasközösség indult azzal a
szándékkal, hogy a tagok ebben a
körben egymást erősíthessék hitük
elmélyítésében, családi hivatásuk
megélésében.

A szeptember eleji meghirdetést
követően tizenhat házaspár jött el
az első találkozásra, melyen
együttgondolkodva sikerült a
közösség alapjait meghatározni.
A magas létszámnak köszönhetően
három kis csoportot alakítva
kezdtünk neki a közelebbi
ismerkedésnek. Ezek a
kisközösségek kétheti
rendszerességgel, egy-egy
hétköznap este 6 és 8 óra között
találkoznak a plébániai Közösségi
Házban. 
Az alkalmak tematikája váltakozó:
míg minden második alkalommal a
MÉCS közösség által kidolgozott
anyagot imádkozzuk – elmélkedjük
– és beszélgetjük át, addig a köztes
alkalmak ennél kötetlenebbek –
például egy-egy gyakorlatias téma
feldolgozása, szabad beszélgetés,
teaház.
A fentieken túl a tanév során
tervezünk két nagy közösségi
alkalmat, annak érdekében, hogy a
házaspárok ebben a körben is
jobban megismerhessék egymást.
Hogy a közösségen belül minél
több házaspár között kialakulhasson
mélyebb kapcsolat, a tervek szerint
a kiscsoportok évente újraosztásra
kerülnek majd. Ezzel egyúttal
lehetőség nyílik új tagok
zökkenőmentes bekapcsolódására.

Továbbra is szeretettel várjuk azon
házaspárok érdeklődését, akik (a
jövő tanév kezdetén) szívesen
csatlakoznának a közösséghez.
Ezúton is köszönjük Elemér
atyának, illetve a plébánián
szolgálóknak a nyitottságot,
valamint a sok segítséget, mellyel
támogatnak bennünket!

Kovács Péter és Veronika

Adventi-  programok  
 2022-ben: 
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Egyházművészetünk kincsei II.

A veleméri Szentháromság-templom freskói

Az Őrségben található Velemér község Szentháromság–templomát először egy
1360-as évekből származó forrás említi, de az épületet magát az Árpád–kor
végére, a 13. századra datálják a szakértők. Az évszázadok során meglehetősen
elhanyagolttá vált templom „újrafelfedezője” a bencés Rómer Flóris volt (1815–
1889): a magyar régészet, illetve műemlékvédelem „atyjaként” ismert tudós
1863-ban ezzel megmentette az enyészettől és a feledéstől a Vas megyei
műemléket.

A veleméri templom legnagyobb értéke a belső teret díszítő freskóciklus,
amely a magyarországi gótikus falképfestészet legszebb példái közé tartozik, s
1378-ra készült el. Alkotójaként Aquila Jánost (Johannes de Aquila) azonosítja a
művészettörténet, bár nincs kizárva, hogy ez egy felvett név. A művész
mindenesetre a szentély északi falán megörökített arcképét, további munkái
Bántornyán, Mártonhelyen maradtak fenn a mai Szlovénia területén,
Ausztriában pedig fürstenfeldi és radkersburgi munkákat tulajdonítanak
Aquilának (utóbbi település volt születési helye is). A diadalívet a világbíró
Krisztus mandorlában ülő alakja uralja, ez alatt Keresztrefeszítést, illetve Mettercia–ábrázolást (Szent Anna
harmadmagával) látunk. A nyugati falon a Köpönyeges Madonna, az északin pedig Szent László király és Szent Miklós
püspök alakja is jól kivehetők még. A művész későbbi munkáin is igen kedvelte a veleméri freskókon is alkalmazott,
festett mondatszalagok beépítését a kompozícióba; nyúlánk, elegáns alakjai egyszerre utalnak arra, hogy a festő ismerte
a 14. századi cseh, illetve felső–itáliai stílust, valamint a korabeli kódexillusztrációkat is.

Az északi falon az egyik legszebb jelenet a Háromkirályokat ábrázolja, amint a betlehemi csillagot követve a gyermek
Jézus és Mária előtt hódolnak. A mosolygó Szent Szűz trónszerű építményen ül, köpenyének kékje is látható, a

Megváltó éppen apró kezeibe veszi a legidősebb
„napkeleti bölcs” által hozott ajándékot. Az
ábrázoláson a festő humora is megcsillan: a fehér
paripa kantárját egy rajta lovagló, apró kismajom
tartja. A kutatók közül sokan próbálták a „három
király” alakját értelmezni, újabb jelentésréteggel
felruházni: Szent István, László, s Imre herceg? Az
emberi élet korszakait megtestesítő három
szimbolikus figura? Ami tény, hogy a templom
kialakításának köszönhetően, vízkeresztkor a
beszűrődő fény a betlehemi csillagra esik. Az
egyes napfordulókon Aquila János freskóinak más-
más részletét világították meg a napsugarak: a 14.
századi mester talán ezzel jelezte, hogy a

liturgikus év ünnepei újra és újra fényt hoznak a keresztény ember életébe, mindennapjaiba. (Aki már járt kulturális
örökségünk e gyöngyszemében, annak emlék, aki még nem, annak kedvcsináló lehet a fényjelenségeket is bemutató
kis videó:)

https://www.youtube.com/watch?v=SRJMzGM5B9Y
Jakab Péter
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Fatima

Egészen közömbös voltam az egész program és a külföldi fatimai út iránt még a reptérre menet is, álmomban sem
gondoltam volna, hogy ennyi életre szóló emléket szerzek. Utólag nem is értem miért nem láttam, hogy ez mekkora
lehetőség. Mióta hazajöttem az útról, közel minden este elmondok egy imát a Fatimai Szűzanyának is, és fohászkodom
is hozzá időnként.

Az első este, amint megérkeztünk, mindenki rácsodálkozott a kifejezetten stílusos hotelünkre. Miután lepakoltunk,
indultunk is a minden este megtartott körmenetre és a közös imádkozásra a térre. Csodás érzés volt ennyi emberrel
együtt énekelni és imádkozni a Szűzanyához. Ezután esténként kimentünk erre a körmenetre. Mindegyik alkalommal
több ezren voltunk, a sok világító gyertya, az Ave Maria sorai – az egész csodás volt. 

A második és harmadik napon találkoztunk egy konferenciateremben a többi magyar és külföldi ministránssal. Sajnos
csupán pár százan voltunk, ami jelentősen kevesebb a római ministránstalálkozóknál, de még így is szép volt látni
másokat a világból, akikkel osztozhatunk a hitünkön és beszélhetünk is közösen róla. A napok alatt majdnem mindenki
végigjárta a főtéren lévő vezeklési utat, ami mindenkinek más és más élmény volt, én személy szerint sose fogom
elfelejteni. A negyedik napon lementünk az óceánpartra busszal. Sokan most először láttak sós vizet, és ugyan 15 fokos
volt a víz, de így is végigfürödtük a délutánt, majd együtt röpiztünk a német és erdélyi ministránsokkal. 

Az utolsó két napban bejártuk Lisszabont is. Addigra már mindenkivel nagyon jóba lettünk, már mint egy régi baráti
társaság jártuk be együtt kis csapatokban a várost. Esténként közösen beszélgettünk és kártyáztunk, nagyon jól éreztük
magunkat egymással. A szervezés is kifogástalan volt, a szállások és az ellátás is nagyon jó volt, belekóstolhattunk a
helyi ízekbe is kicsit. Nagyon sok érdekességet néztünk meg, de szabadidőt is kaptunk egyedül körbenézni a
városokban.

Szó mi szó, életem egyik legjobb nyaralása volt és azóta is tartom a kapcsolatot több ott megismert emberrel is. Azért
is hálás lehetek, hogy már ismerem, értem és a szívembe fogadhattam a Fatimai Szűzanyát.

Hrehuss Ágost
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Kincsek a Világhálón 11. rész

Ebben a rovatunkban olyan honlapokra és alkalmazásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek hasznos
tartalommal bírnak, vagy lelki épülésünkre szolgálhatnak.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szerzeteseknek és világi híveknek nyújt képzési és továbbképzési
programokat a teológia, hitoktatás, pasztoráció témaköre mellett a társadalmi szerepvállalás számos más területén is.
A Főiskola olyan szellemi műhely, melynek kincseiből nemcsak tanulói, hanem bárki gazdagodhat. Ehhez segítenek
hozzá az alábbi honlapok: 

dunapartiiskola.sapientia.hu

Ezen az oldalon jelenleg hét témakörben találunk írásokat. Az aktualitás emeli ki például a „Szinódus” vagy a „Globális
nevelési paktum” témáját, míg a „Megkülönböztetés” vagy a „Keresztény női spiritualitás” témaköre időtlenebb
kérdéseket jár körül.
Hitünkről, keresztény küldetésünkről gondolkodni segíthetnek a cikkek, melyek egyéni elmélyülés után csoportos
megbeszélésre is csábítanak. 

teologiakonyvtar.hu

A Főiskola könyvtárának önálló honlapja bemutatja a könyvtár szolgáltatásait és programjait, valamint lehetőséget ad
a könyvtár katalógusában és különféle adatbázisokban való keresésre. Utóbbiakban például megtaláljuk olyan
honlapok gyűjteményét, melyeken teljes könyvek vagy folyóiratcikkek olvashatók el ingyen, online, otthonról.
A Sapientia könyvtára nyilvános, bárki beiratkozhat. Így tehát, ha az online katalógusban találtuk meg az
érdeklődésünkre számot tartó művet, azt kellemes környezetben, helyben elolvashatjuk – a templomunktól mindössze
néhány buszmegállónyi utazással. Az intézmény által előfizetett adatbázisok és e-könyvek szöveganyaga a könyvtári
számítógépeken olvasható el.

Hartmann Erika



Gitáros hírmondó

Az ősz során sem teltek eseménytelenül a hetek, hónapok. Szeptemberben többen csatlakoztak az Együtteshez, ami
ilyenkor mindig lendületet ad a társaságnak. Új ismeretségek alakulnak, új tanulási folyamat kezdődik, kicsit
kizökkenünk a már megszokott dolgokból, kerékvágásból, és lehetőséget ad nekünk, a már hosszabb ideje itt lévő
tagoknak  arra is, hogy felülvizsgáljuk, valóban jó-e az, amit és ahogyan eddig csináltunk. Ebben az időben ráadásul
egy új hangszer, a zongora is új hangszínként jelent meg, amivel szintén sokat dolgozunk, hogy beillesszük a
szolgálatunkba és a dalokba.

Ugyanakkor nem szabad, hogy csak a munkáról szóljanak a mindennapok – szükségünk van nekünk is lelki és
szabadidős programokra. Októberben ezek is előtérbe kerültek: az egyik vasárnapi mise előtt mi is részt vettünk a
rózsafüzér közös templomi imádkozásában, majd az október végi hosszú hétvégén egyik este egy nagy társas partit
szerveztünk.

November közepén tartotta a kerületi Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola őszi vásárát, melynek árverésére
Együttesünk is felajánlotta bögrekészletét és lemezét. Sokunk alma matere volt a „Sacra”, így felajánlásunkkal
köszönetet szerettünk volna mondani az ott kapott javakért, egyben lehetőségeinkhez mérten, ily módon szerettünk
volna hozzájárulni ahhoz, hogy a Pannonia Sacra sok-sok generáció gyermekeinek közvetíthesse azt a keresztény
szellemiséget és értékrendet, melyre az Iskola alapját anno lefektették. A licitet végül 150.000 Ft-on ütötték le, mely
teljes egészében az Iskola fenntartására és céljaira fordítódik.

Több szempontból is a hónap legmeghatározóbb pontja volt számunkra Krisztus Király ünnepe. Először is az
Együttesből többen énekeltünk vagy részt vettünk a Közösségek szentségimádásán a Szent István Bazilikában. A
nagyszabású imaalkalmon egy nem megszokott zenei formáció szolgált: az alapvetően katolikus könnyűzenei énekek
egy szimfonikus zenekar, egy könnyűzenei band zenekar és egy negyven fős vegyeskar előadásában szólaltak meg és
segítették a résztvevő híveket az Úrral való találkozásban. Másnap,
vasárnap kora délután Együttesünk hegedűse, Nakazawa Klári lánya
részesült a keresztség szentségében, mi pedig együtt ünnepeltünk velük
ezen a szép ünnepen. Az esti szentmisén végül több új, az ünnephez
kapcsolódó dalt is hallhattak az ott egybegyűltek, ami előrevetít egy, már
régóta érlelődő megújulást…

Hogy ne kelljen mindig külön lapokról (néha telefonokról) játszani,
hosszú évek után újra megújítottuk füzeteinket. A jelenlegi repertoár
mellé beválogattuk mindazokat az ismertebb vagy kevésbé ismert, de
mindenképp a liturgiához méltó énekeket, melyek még jobban segíthetik
a szentmisébe való bekapcsolódást. Így a mintegy 260 dalból álló új füzettel (már-már könyvvel) folytathatjuk
szolgálatunkat.

Mely szolgálat Advent alatt sem áll le. Sőt! Advent első szerdáján
játszottunk a rorate szentmisén, amit még a harmadik szerda
reggelén (december 14.) megismétlünk. december 11-én,
vasárnap este 19 órai kezdettel tartjuk adventi áhítatunkat,
melyen az elmélkedéseket Vereb Zsolt atya vezeti majd.
Karácsonyhoz érkezvén pedig ünnepi szentmisére, majd közös
éneklésre és gyertyagyújtásra hívjuk a kedves Testvéreket. Álljunk
meg együtt a betlehemi jászol mellett, kiszakadva a rohanó világ
forgatagából!

Áldott adventi készületet kívánunk!

Hernády Balázs   együttesvezető
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Gitáros programok:
December 11., vasárnap 19 óra – Adventi Gitáros Áhítat 
December 14., szerda 6 óra – Gitáros rorate szentmise
December 25., vasárnap 18 óra – Karácsonyi ünnepi szentmise, majd közös éneklés és gyertyagyújtás
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A bécsi Pázmáneum kápolnájában  énekeltünk
November 22-én a Schola középkórusával ellátogattunk Bécsbe, és az ottani
Pázmáneumban szálltunk meg. Hajnalban a kelenföldi pályaudvarról indultunk –
nekünk, városiaknak kora reggel… 

Azért valahogy összeszedtük magunkat, és néhány óra múlva végre megérkeztünk
Ausztria fővárosába.

Először a Belvedere kastélyba látogattunk el. Itt megcsodálhattuk a világ legnagyobb
Gustav Klimt gyűjteményét. A kastélyt Savoyai Jenő herceg építtette magának a 17.
században nyári palotának. Azért nem egy rossz nyaraló. 

Idegenvezetőnk bemutatta nekünk a palotát, a kisebbeknek pedig Végh Ákos (akinek innen is köszönöm a bécsi út
ötletét, és megszervezését) fordította a nehezen kivehető angol nyelvű túravezetőnket. Ezek után megtekintettük a
méltán híres Gustav Klimt remekműveit. Nekem személy szerint nagyon inspiráló volt. Miután mindannyian
megéheztünk, megebédeltünk a magunkkal hozott szendvicsekből a kastély gyönyörű parkjában. 

Kb.egy óra gyaloglás után eljutottunk a Zene Házához. Míg az itthoni Zene Házában egy összefoglalást kapnak a
látogatók  zenetörténetből, a bécsi Zene Háza a klasszikus zenét, és annak történelmi hátterét  hivatott bemutatni.
Nem jobb volt, más. Egy hatalmas interaktív kiállítás, mely lekötötte még a legkisebbek figyelmét is. A kiállítás
legkedveltebb része  a „karvezető szimulátor” volt a múzeum felső szintjén, itt majdnem háromnegyed órát töltöttünk. 

Majd kiszedtük csomagjainkat a csomagtároló ketrecekből, és háromnegyed órás séta következett a szállásunkra. Varga
János atya, aki felajánlotta nekünk a szállást a Pázmáneumban, nagyon szívélyesen fogadott minket. Ettünk valamit,
elhelyezkedtünk a szobáinkban, és következett a misét megelőző kóruspróba. A közepes méretű, de lélegzetelállító
belsejű kápolnában volt a szentmise, majd azt követően  egy rövid koncertet adtunk. Szerintem ki lehet jelenteni, hogy
nagy sikert arattunk.

Ezután jött a jól megérdemelt vacsora. Helyi bevásárlásból, debrecenihez hasonló kolbász volt a menü. Majd egy kis
activity következett, melyet Ákos rendezett. Tervben lett volna egy esti séta, de mivel mindannyiunkat kifárasztott az
aznapi sűrű program, így inkább hamarabb aludni tértünk.

Másnap, vasárnap reggel, egy kiadós reggeli után irányt vettünk a ház felé, ahol Mozart elhunyt. Ezt mára múzeummá
alakították át. Itt főleg a látványra fektették a hangsúlyt.

Ezt követően elindultunk egy étterem felé, ahol kinéztük, hogy bécsi szeletet fogunk ebédelni. Miután kellemes
ebédünket elköltöttük, irány Bécs leghíresebb látványossága, a Stephansdom. Ki merem jelenteni, hogy ilyen szép
templomot még nem láttam. Anno a királyi család hallgatott itt misét, és úgy is néz ki. Az idegenvezető megengedte
nekünk, hogy ott, ahol az a kórus is énekelt, amelyben Haydn pályafutása elkezdődött, mi is elénekeljünk pár művet.
Ezek után az ember már alig hiszi, hogy a dóm tartogat számára még meglepetést. Ekkor mentünk le a kazamatákba.
Volt egy nyomott hangulata, ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy megközelítőleg 6 fok volt lent, és én fent
hagytam a kabátom... de nagyon érdekes volt meghallgatni, hogy hogyan épült, kik nyugszanak benne. 

Őszintén megmondom, ezelőtt, mikor kimondták azt a szót, hogy Bécs, (ugyan voltam már itt, csak nem volt ennyi
program, és nem nyerhettem betekintést ilyen
részletesen Bécs múltjába) nem egy gyönyörű
történelmi várost képzeltem el, amiben annyi
művész született, és/vagy lett híres. de ez mára
megváltozott. Nos, hatalmas köszönet minden
szervezőnek, és minden résztvevőnek. Egy
szóval összefoglalva a bécsi utat: csodálatos.
Köszönjük.

Barta Gábor, a középkórus tagja, 16 éves



VÁRALLYAY PETRA 

Várallyay Petra első nagy
sikereit klasszikus
hegedűsként érte el, később
azonban érdeklődése egyre
inkább az improvizatív fúziós
zene és a komponálás
irányába vitte. A Bartók
Konziban jazz-zongorát és
jazzéneket, majd a
Zeneakadémián jazz-
zeneszerzést és klasszikus

hegedűt tanult. Saját zenéjében organikus fúziót alkot
a műfaji sokszínűség, karakteres játékával ugyanúgy
jelen van az underground zenei szcéna kultikus
koncerthelyszínein, mint a legnívósabb
hangversenytermek színpadán. dolgozott már Bobby
McFerrinnel, Uri Cainenel és Yo-Yo Mával, fellépett
számos hazai és külföldi fesztiválon a műfajok széles
spektrumát bejárva a barokk zenétől a free jazzen át
az elektronikus zenéig. Rendszeresen közreműködik
kortárs művek bemutatóján, a Jazzation számára írt
darabjai pedig Európa legnagyobb acappella
fesztiváljain hangzanak el. 2014-ben megalapította
saját progresszív fúziós jazztrióját, mellyel számos
szakmai elismerést kapott, köztük a 2017-es Sibiu
International Jazz Competition ‘Best Instrumentalist’
díját. Az elmúlt években Orszáczky-díjat, Junior
Artisjus-díjat, Junior Prima díjat, valamint a Vukán
György által alapított zongora-improvizációs verseny
fődíját, a Creative Art-díjat vehette át. 2020
februárjában a Zeneakadémián mutatta be első
hegedűversenyét teltházas szerzői estjén, deadline
Haze című triólemezével pedig a független előadók és
alkotók elismerésére létrehozott Independent Music
Awards (USA) díjazottja lett.

Petra decemberi koncertjének műsorán barokk zenék,
jazz standard feldolgozások és saját darabok hallhatók.
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Szentmise az ugandai mártírok
bazilikájában

Kampalában, Uganda fővárosában vagyunk, alig néhány
kilométerre az egyenlítőtől. A mókás nevű Munyonyó
városrész a Viktória-tavat szegélyező dombokon terül el.
A belvároshoz képest nyugodt, zöld sziget, amely
békéjét csak a reptérre vezető gyorsforgalmi út zavarja
meg. Ennek az útvonalnak köszönhető viszont, hogy
minden érkező és induló utas szeme megakad a
hatalmas, csupasz fémkereszten, amely az ugandai
mártírok bazilikájának tetejéről nyúlik magasan a párás
levegőbe. A templomhoz vezető, Ferenc pápáról
elnevezett poros kis utcácska pont olyan, mint minden
társa a környéken, semmi nyoma, hogy az egyházfő
erről érkezett, amikor meglátogatta az emlékhelyet. A
sokszögletű épület egyetlen hatalmas teret ölel körül,
amely fölött egyszerű tetőszerkezet véd a langyos eső és
a perzselő napsugarak ellen. A szentmise olyan, mint
nálunk. Majdnem olyan. A padokat zsúfolásig megtöltő
családok sokkal többet és lelkesebben énekelnek, mint
mifelénk, egy-egy jobban sikerült prédikációt pedig
tapssal szokás jutalmazni. És a nem olyan jókat is. Már
nem is meglepő, hogy az Úrfelmutatás során is tapsolva
fejezi ki a nép a megváltás műve iránti tiszteletét. Bár
ministránsból nincs hiány – még az ajtókba is jutnak,

december 11-én délután 3.00-ra szeretettel
várjuk a zene kedvelőit, akik egy jótékonysági
koncerttel egybekötött  teadélutánt szívesen
töltenének együtt.
A részvétel ingyenes, de a templom javára
szívesen fogadunk támogatást. 
Egy tálca süteménnyel is hozzá lehet járulni a
délután sikeréhez.
Szeretettel: Andrejszki Kati/Petra édesanyja/
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hogy segítsenek helyet keresni az érkezőnek – a perselyezés nem szokás. Az
adományokat az oltár előtt felállított „kígyóbűvölő” kosárba viszik a hívek egyesével,
a dinnyét, ananászt vagy banánfürtöt pedig csak a földre rakják kosarakban.

A csinos ruhácskákba bújtatott, szemérmesen leskelődő kislányok, decens családapák
és helyi viseletbe öltözött anyukák mellett feltűnnek színpompás, flitteres öltönyökben
vagy éppen vastag aranyláncban és citromsárga atlétatrikóban pompázó hívek is.
Muzungu, azaz fehérember nem sok akad, pedig ebben az egzotikus, mégis otthonos
közegben felemelő megélni, hogy katolikusnak lenni tényleg egyetemes. A világ
bármely pontján és bármely nyelvén
„megértjük” a misét, és testvérként
nyújtunk kezet a mellettünk állónak.

A mise után Ivan, egy helyi ifjúsági
szervező szegődött mellém, hogy

megmutassa a hatalmas trópusi kert látványosságait. Hosszan mesélt az
ugandai mártírokról, akik feltették a kis kelet-afrikai országot a katolicizmus
világtérképére. A 20 katolikus és 22 anglikán szent a XIX. század végén
szenvedett vértanúhalált, pár évvel az első francia misszionáriusok érkezése
után. dacára az erősödő mohamedán jelenlétnek és a törzsi vallások
reneszánszának, a missziók kezdeti idejében gyorsan terjedt a katolikus hit.
Még maga a buganda király is szimpatizált a jámbor keresztényekkel, akik
közül Andrew Kaggwa az uralkodó bizalmas barátja lett. Nem nézte ezt jó
szemmel az udvar hatalomra éhes népe, alaptalan összeesküvéssel vádolták
meg, tőrbe csalták, majd a király tudta nélkül, de a parancsára hivatkozva
kivégezték a fiatalembert. A keresztényüldözés folytatódott és utolért sok
katekétát és frissen keresztelt katolikust is, köztük Charles Lwanga-t, akit
megégettek, mert az utolsó pillanatig kitartott imája mellett. 1964 óta ő az
afrikai ifjúság védőszentje.

A vértanúk közül Andrew Kaggwa az egyetlen, akit eltemet(het)tek, sírja a
bazilika kertjében van, mellette virág és színes-mintás ruhákban csendben
imádkozó asszonyok. Kicsit odébb az ereklyéket őrző nyitott kápolna, amelynek szabadtéri padsoraiban vasárnapi
iskolás gyerekcsapatok énekelnek. A burjánzó trópusi kertben több szoborcsoport állít emléket az üldöztetésnek, de
a legtöbben a vadonatúj Szent József szobor körül gyűlnek össze. A misét celebráló lengyel minorita atya a hívek

adományaiból, egy
honfitársától rendelte meg a
mű elkészítését. A szobrász
azonban végül nem fogadott
el egyetlen shillinget sem a
munkájáért. Amikor pedig a
szállítást vállaló cég gépe
landolt Kampalában a kényes
rakománnyal, a légitársaság
ügyintézője is csak annyit
mondott: 
a számla már rendezve van…

Barta István
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Hittanóráink múltjából, így, adventben
A kicsikkel hittanon ma az Üdvözlégyet tanultuk, el is játszottuk. A
Máriát alakító szőke kislányra illik a világoskék kendő. 
–Tényleg? – kérdi tágra nyílt szemekkel a hírhozó angyalt, arcán lobban
a csodálkozó öröm. 
Igaz, az Úrangyalában nem egészen ez a válasz, mégis megölelem,
olyan őszinte, kedves.

*
Csuda aranyosak a kicsik! A hittanóra elején meggyújtottuk a koszorún
az első gyertyát, és mivel a teremben mi voltunk a heti első csoport, az
új gyertyák jutottak nekünk. Viasszal volt bevonva a kanóc is, nehezen
akart lángra kapni. Először meggyulladni nem akart, aztán pár lobbanás
után elaludt magától. A gyerekek élénk érdeklődéssel figyelték a
próbálkozásomat: Miért nem ég? Miért nem ég? Mondom, azért, mert
még nincs beégetve a kanóca.
Az értetlen tekinteteket látva magyarázom nekik közben, hogy a
gyertyabél, ami ég, az a gyertya kanóca. Erre egyikük, a felismerés
örömével, csengő hangon felkiált: – Igen, és nem szabad megenni se,
mert az a legmérgesebb, a gyilkos kanóca!

A bent lévő néhány szülőre és rám is igen nagy hatással volt ez a
megjegyzés! Aztán azért helyre tettem a dolgot, mert láttam, hogy a
többiek riadtan kezdik méregetni azt a szegény, ártatlan, gyilkos
kanócát....

*
Nagyon elfáradtam a héten, már csak azt vártam, hogy a végére érjünk.
A pénzügyesek élete december közepén már amúgy is őrültek háza,
éreztem, hogy nagyon kiürült a jóság-tankom, már a lelkem is csak úgy
vonszolódik.

És délután – a munkából egyenesen bezuhanva – még következik az
elsőáldozók adventi lelkinapja, már ha nagyképűen lelkinapnak
nevezzük a 4-től  fél 7-ig tartó együttlétet, amibe azért belefér két
elmélkedés (mint a nagyoknál), játék, éneklés, uzsonna és még egy záró
szentmise is családostul. Jaj. Csak legalább annyival érjek oda előbb,
hogy föltekerjem a fűtést, és előkészítsem az uzsonnát. Több feladatom,
örömömre, most nincs is, csak jelen lenni.
Jelen lenni. Egyszerűen hagyni, hogy átjárjon, ami ott történik, amiről
szó van, hogy az ima, a gondolatok, a játék, az ének kimossa a
lelkemből ezt a zűrzavaros hetet.

„Kicsiny kis fényemmel világítani fogok” – zengik a gyerekek szívből az
éneket. 
– Látjátok, így kell imádkozni is, ilyen lelkesen, örömmel – mondja
Miklós atya.
– És így kell hozzáállni az egész élethez is – teszi hozzá az egyik kislány,
teljes természetességgel, tíz évének minden bölcsességével. Csak nézünk
rá, gyűrött felnőttek...

Ma este még csak két gyertya ég. Kicsiny fények, de növekedők.
Lukách Krisztina

Az Egyház új tagjai

Nagy Imre
Torjai Zsigmond
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Papp Dániel
Szabó Janka
Kiss Lívia
Kiss Teodor Antal
Haraszti Zalán


