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

Szentmisék rendje:
hétfő, szerda, péntek 7:30 

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

Az ősegyházban a Húsvét ünneplését egy vagy két napos böjt előzte meg. Ez a böjt nem is annyira a húsvéti ünnep,
mint inkább a keresztség kiszolgáltatása miatt volt szokásban, melyet egyre inkább csak Húsvét vigíliáján szolgáltattak
ki. A böjt gyakorlata mindenekelőtt a katekumenekre irányult, majd kiterjedt a keresztség kiszolgáltatójára, és aztán
az egész egyházi közösségre is. Ennek a böjtnek nem vezeklési célja volt, hanem az aszkézis általi megvilágosodásra
irányult.

Ebben az időszakban Rómában a Húsvét előtti vasárnap az „Úr szenvedésének vasárnapja” volt. E hét szerdáján és
péntekén nem miséztek. Az Alexandriai Egyházban az egész hetet böjtölve töltötték.

Az első három században az Egyház nem tartott Húsvét előtt hosszú előkészületet, tudniillik a keresztény közösségek
ekkor még olyan mély és elkötelezett, akár a vértanúságig menő, hiteles életet éltek, hogy nem érezték szükségességét
egy megtérési, megújulási időszaknak.

Az V. században volt olyan szokás, hogy a Húsvét előtti három hétben csak János evangéliumát olvasták, tudniillik János
hosszú fejezeteken keresztül részletezi mindazt, amit Jézus Jeruzsálemben tett és mondott a Húsvét előtti napokban.
Ezt az előkészületi időt hosszabbították meg később, amikor vezeklési időszak lett belőle. Azok, akik Istennel és az
Egyházzal ki akartak engesztelődni, azok megkezdték a maguk felkészülési útját már Nagyböjt első vasárnapján (később
már az ezt követő szerdán), s ez eltartott Nagycsütörtök reggelig, amikor is megtörtént a kiengesztelődés. Ily módon
a vezeklők egy negyvennapos felkészülési időnek vetették alá magukat. Ezért nevezték latinul Szent Negyven Napnak
(Quadragesima) a böjti időt. A vezeklők vállalták, hogy hamut szórnak a fejükre, és sok olyan szokást alkalmaztak,
melyek kifejezték az önmegtartóztatást és az aszkézist.

A Hamvazószerdát már az V. század végétől megtartották, de ebben az időben még csak a vezeklők fejére szórtak
hamut, majd később vált szokássá, hogy minden keresztény így cselekedjen. Ebben az időben kezdték bevezetni a
katekumenátus szakaszait, amelyben a keresztségre készülőket felkészítették a nagyszombati ünnepélyes
keresztségkiszolgáltatásra. Ez az időszak most már egybeesett a kiengesztelés időszakával. Tehát ugyanebben az
időszakban végezték penitenciájukat a vezeklők is, akik újra teljes közösségben akartak lenni az Egyházzal és Istennel.
Később azok is felvállalták ezt a lelki megújulási utat, akik sem keresztelendők, sem vezeklők nem voltak, de ők is
megtisztult lélekkel akarták megünnepelni a Húsvétot.

Hozzájuk csatlakozunk mi is, mai keresztények, akik tudjuk, hogy nemcsak a keresztségre készülőknek, nemcsak a
„nyilvános bűnösök”-nek, hanem mindegyikünknek nap mint nap megtérésre van szükségünk.

A Nagyböjt alkalmas szent idő arra, hogy többször és figyelmesebben hallgassuk az Isten Szavát, amely rávilágít
gyarlóságainkra.

Az Egyház vallja, hogy a keresztség eltörli a bűnöket, de akik újra bűnbe esnek, azok számára a gyónás szentsége újra
megadja a kiengesztelődés lehetőségét. Ez a liturgikus időszak nemcsak arra szolgál, hogy felkészítse a katekumeneket
a keresztségre, hanem ez az az idő is, amikor az Egyház és az összes hívő meghívást kap arra, hogy jobban megélje a
gyónás szentségének mélységét, és őszinte megtérésre buzduljon. A keresztség és a gyónás szentsége így a Nagyböjtnek
sajátos misztériumai.

A Szent Negyven Nap az egész Egyház „egybegyűjtésének” időszaka, melyben az Egyház, Krisztus Jegyese hagyja
magát megtisztítani Krisztus által.

A vezeklésnek mindig kettős hatása van: nemcsak Istennel engesztel ki, hanem az összes krisztushívővel, akiknek
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minden egyes bűnünkkel kárt okoztunk. Így tehát a nagyböjti vezeklés az Egyház számára nem csupán belső és egyéni
ügy, hanem külső és közösségi jelentőségű cselekmény is egyben.

A nagyböjti vezeklési cselekedetek:

– Az egyházi (szigorú) böjt: akkor is, ha csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre korlátozódik, kifejezi, hogy a testünk
is belekapcsolódik a megtérés és a bűntől való szabadulás folyamatába.

– A pénteki hústól való tartózkodás: kezdetben a szegénység jele volt, mivel az ókorban sokkal olcsóbb volt a hal, mint
a hús. Ezzel kifejezték, hogy mellőzik a fényűzést azért, hogy egy sokkal minőségibb, „gazdagabb” életet élhessenek.

– Az imádság: amikor az imában több teret engedünk Istennek, mindig megtérés következik.

– A szeretetgyakorlat: Istenhez nem lehet úgy megtérni, hogy ne térnénk meg embertársaink felé is.

Egyházunknak ezek az ősi kiengesztelődési gyakorlatai összekapcsolnak bennünket Istennel és egymással. Egy Atya
gyermekeiként, összefogva, együtt adjuk Istennek ugyanazt az áldozatot, ajándékot. Minden édesapa örül, ha
gyermekei megajándékozzák, de még inkább örvend, ha nem külön-külön vesznek neki ajándékot, hanem
összefognak, és közösen ajándékozzák meg. Így ajánljuk fel mi is Istennek minden imánkat, önmegtartóztatásunkat
és jócselekedetünket!

Elemér atya

Krónika

Az Advent időszakában a lelki felkészülést művészi programok is segítették. December 11-én Várallyay Petra
hegedűművész koncertje volt, melyet teadélután követett. Ugyanaznap este a FeGe tartott gitáros áhítatot. December
18-án az Art Classic harangegyüttes adott koncertet, december 23-án pedig – két év szünetet követően – a Schola
együtteseinek karácsony-váró egyházzenei áhítatán vehettek részt az érdeklődők. December 24-én, délután a szokásos
módon tartottuk meg a pásztorjátékot, amelyet a ministránsok adtak elő.

Január 15-22 között zajlottak az ökumenikus imahét rendezvényei. A templomunkban szerda este volt közös
imádkozás, melyet Berta Zsolt református lelkész vezetett.  A hét folyamán pedig Elemér atya a Kékgolyó utcai
evangélikus templomban vezette a közös imádságot.

Február 12-én, a 11 órai szentmisén köszöntöttük a 90. életévét betöltött egykori kántorunkat, Schimmer Józsi bácsit,
valamint a 81. születésnapját ünneplő Márton atyát. A szentmisét követő agapén volt lehetőség a személyes
köszöntésre és beszélgetésre is. Az eseményről beszámoló és képek találhatók a lapban.

A Képviselő Testület február 23-án ülést tartott, melyen a testület elfogadta a 2022. évi zárszámadást és a 2023-as
költségvetést. Az önkéntes hozzájárulásból és a perselypénzből a korábbi évinél lényegesen több bevétel származott.
Ennek is köszönhető, hogy kellő fedezete van az ugrásszerűen megnőtt fenntartási költségeknek. Köszönet
mindenkinek, aki anyagilag is segíti az egyházközséget!

Nagyobb felújításra az idén nem lehet számítani, egyedül a plébánia épületében lévő ajtók cseréjét tervezzük.

Hernády Miklós a ministráns kollégiumok helyzetéről tartott beszámolót. Jelenleg 4 kollégium működik 10 dékán
vezetésével és mintegy 40 gyermek részvételével. A korfa nem egyenletes, dominálnak a 8-12 évesek, ami nehezíti,
hogy minden szentmisén kellő számú ministráns szolgáljon.

Szépné Babik Edit irodavezető ismertetése nyomán kijelenthető, hogy eddig sikeresnek bizonyult a bankkártyás (Hello
pay) perselyek kihelyezése. A templom előterében és a Közösségi Házban található készülékeken keresztül a hívek és
látogatók eddig közel félmillió forintot adományoztak.

Az ülés végén Laber István gondnok számolt be a Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos örömökről és
nehézségekről. Az épületben mintegy 2/3 arányban a plébániai közösségek tartanak programokat, a maradék 1/3
jelenti a bevétellel járó rendezvényeket. Az összkép pozitív – több visszatérő csoport is van, ami azt bizonyítja, hogy
elégedettek a helyszínnel és a szolgáltatásokkal.

Nehézséget jelent a sokszor tervezhetetlen szolgálat, valamint az épület és környékének rendben tartása. Gondnok úr
felhívta a figyelmet arra, hogy a frissen felázott talajon való játék, ill. a gépkocsi mozgás tönkreteszi a füvet.

Február 26-án, Nagyböjt 1. vasárnapján került sor a betegek szentségének kiszolgáltatására. 

Szomorú hírt kaptunk február 28-án: Életének 88. esztendejében elhunyt Dr. Gerber Alajos, Lojzi bácsi, aki 2009 és
2013 között a felsőtagozatosokat tanította hittanra plébániánkon. Emlékét szeretettel megőrizzük!

Kovács Ádám
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Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük
Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok
közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben
növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat
teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Forrás: MKPK 

Mindig közel Istenhez – Schimmer József 90
Kiskoromban, kezdő ministránsként (a 2000-es évek közepén) áldozás környékén két dologgal is szórakoztattam
magam. Elsőként: hogyan kell helyezkedni, milyen feladatokat kell a misén ellátni ahhoz, hogy elsőként áldozhassak.
Gyorsan be kellett látnom, hogy ez lehetetlen, mert ahogy korábban is és azután is szokás volt, először mindig a kántor
áldozott, és csak aztán jöhettünk mi, ministránsok. De ha már így alakult, akkor abból egyből jött egy másik játék is:
milyen időt „fut” visszafelé, hány áldozó alatt ér fel az orgonához és kezdi el játszani az áldozási éneket. Ahogy nőttem
fel és teltek a misék, a játék kikopott, a kántornak neve lett, a „szokás” pedig értelmet nyert egy mély élettörténet által.
Egyre jobban megismertem Jóska bácsit és az ő életét. És bár az akkori rendszer ellehetetlenítette papi hivatásának
gyakorlásában, életpéldájával és azzal a szeretettel, amivel felénk fordult, mindig az Örömhírt hirdette. Most, jobban
visszagondolva azokra az évekre, igazán nagy megtiszteltetés volt másodikként áldozni.

És még egy történet: minden karácsony éjjelén, az éjféli misén a Mennyből az angyalt énekeltük bevonulásra, mely
minden évben ugyanazzal a Jóska bácsi által szerzett preludiummal hangzott el. Nekem a karácsonyváráshoz ez is
hozzátartozott: vártam, hogy kinyitva a sekrestyeajtót, belépve a szentélybe megszólaljon az orgona. A hangszerek
királynőjén angyali dallamok köszöntötték a Királyt! Olyan dicsőséges volt, mintha Jézus nem is egy „rongyos
istállócskában” született volna, hanem egy díszes palotában. És (lehet, hogy) így is volt: szívünk díszes palotájában
születhetett meg a várakozással töltött időszakot követően, melyre a koronát a családban töltött szenteste és az éjféli
mise miliője (feldíszített karácsonyfák, teli templom és a közösség) után nekem ez az előjáték tette fel. Miután Jóska
bácsi nyugdíjba vonult és a gitárosokkal elkezdtük a karácsony esti mise utáni közös énekléseket és gyertyagyújtásokat
tartani, első utam hozzá vezetett, hogy elkérhessem ennek a kottáját. Azóta is minden évben eljátsszuk, ha nem is

orgonán, de fuvolán, hegedűn, csellón vagy fagotton ezt a
preludiumot, hogy aztán együtt énekelhessük: Mennyből az
angyal!

90 év. Rengeteg kegyelemben részesülhet itt a földön ennyi idő
alatt az ember, de Jóska bácsi kapcsán az is elmondható, hogy
nemcsak ő, hanem őáltala az őt ismerők is hatványozottan sok
kegyelmet kapnak. Mindezekért adtunk hálát vele együtt
közösen február 12-én, vasárnap az érte felajánlott szentmisén.

Kívánom, hogy élettörténetén, életpéldáján keresztül sokan
megtalálhassák az Istenhez vezető utat!

Isten éltesse sokáig, Jóska bácsi!

Szöveg és fotó: Hernády Balázs



látható. Az ábrázolás különlegessége, hogy egy
harmadik férfi Krisztus köteleit tartja – vagy éppen
összecsomózza – az oszlop mögött. A táblakép annyit
sejtet, hogy egy famennyezetű, szűk épület a helyszín
(de az ostorozást elrendelő Pilátus nem látható). Jézus
megostorozását a 13. századtól kezdték el rendszeresen
ábrázolni, ebben kiemelkedő szerepe volt a ferences
misztikának. Johannes de Caulibus 1300 körül írt
művében (Meditatio vitae Christi) olyan, az
Újszövetségben nem is szereplő részleten is elmélkedik,
mint a ruháit a nagy fájdalomtól csak a földön csúszva
összeszedő Krisztus alakja. Az ostorozás jelenete, illetve
annak festéstechnikája arra utal, hogy a művész (akit a
művészettörténet Szent Antal–oltárok Mestere névvel
illet) nemcsak a ferences misztikát ismerte, hanem a
Németalföldön a kora újkorban elterjedt metszeteket,
grafikákat is. Szintén a szenvedéstörténet átélésére
biztat, hogy az alkotáson az elgyötört, ütésnyomokat is
viselő Megváltó fájdalmasan kitekint a kép szemlélőjére.
Kínzói – akik színes, 16. századi ruhákat viselnek –
önelégült, kárörvendő arccal végzik feladatukat, ezzel is
ellenpontozva a Megváltó alakját. A Szepesség területén
a 16. század első felében dolgozó „Szent Antal–oltárok
Mesterének” szinte „védjegye” az élénk, harsány színek
használata (ezekkel szemben Krisztus csak egy fehér
ágyékkötőt visel), illetve a kifejező – a poroszlók
esetében groteszk – arcok ábrázolása. A részleteiben és
egészében is megrendítő alkotást a Magyar Nemzeti
Galéria Régi Gyűjteményében lehet megtekinteni
Budapesten.

Jakab Péter

Jakab Péter hosszú évek óta állandó szerzőnk, része
az újság csapatának. Így örömmel adjuk hírül, hogy
február 19-én megszületett első gyermekük, Máté. Isten
éltesse Mátét és kedves szüleit!

A történelmi Magyarország északi részét alkotó,
főként németajkú polgárok által lakott Szepesség egyik
régi települése Leibic. A Késmárktól nem messze
található, a Poprád folyó mentén elhelyezkedő várost
1412-ben Luxemburgi Zsigmond király elzálogosította,
ennek következményeként egészen 1772-ig lengyel
fennhatóság alá tartozott. Leibic lakói gazdag
posztókereskedők voltak, akik a Szűz Mária–templomba
nagyméretű, Szent Borbálának és Mária Magdolnának
szentelt szárnyasoltárt készíttettek. Ezen az
oltáregyüttesen található az a Krisztus ostorozását
ábrázoló táblakép, amely feltehetően 1521-ben készült
el a szárnyasoltár részeként.

A Megváltó ostorral való kínzását röviden Máté,
Márk és János evangélisták említik. A rómaiak által
használt, de az ókori Keletről származó fenyítést
többféle eszközzel végezték, ezek láthatóak a
temperával készült alkotáson is: az egyik poroszló –
miközben baljával a Megváltó hajtincsét rángatja –
háromágú ostort tart, a másik kezében egy köteg

Egyházművészetünk kincsei III.
A leibici Szűz Mária–templom táblaképe Krisztus megostorozásáról (1521)
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Kislánykoromban nagymamám nagyon sokat mesélt az
általa megalapított katolikus leányegyletről, ahol egy-
egy összejövetel alkalmával teadélutánt rendeztek.
Előadásokkal színesítették, és az általuk készített finom
süteményekkel és teával gazdagították a délutánt. 

Már régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan
lehetne közelebb hozni azokat az embereket, akik
vasárnaponként együtt vesznek részt a szentmiséken.
Látásból ismerik egymást, de nincs olyan lehetőségük,
hogy valahol időt szánjanak egy beszélgetésre, vagy
akár csak megszólítsák egymást. Ezért elhatároztam,
hogy életre hívom a nagymamám korabeli vasárnapi
teadélutánokat. Ezek arra is alkalmasak, hogy
kialakuljon egy kis közösség, akik havi rendszerességgel
összejönnek, meghallgatnak egy előadást, majd együtt
teáznak és a házi süteményeik mellett beszélgetnek. 

Az első teadélutánra leányomat, Várallyay Petrát kértem
fel, aki hegedű- és zongorajátékával tette színessé a
délutánt. A közönség-közösség ekkor még nem tudta,
mi is lesz ez a teadélután. Mivel karácsonyhoz közel
jártunk már, ünneplősre öltözött emberek töltötték meg
a nagytermet. Petra közvetlenségével, kedvességével
hamar feloldotta az elfogódottságot, játékával pedig
lenyűgözte a hallgatókat. Az együttlétet karácsonyi
éneklés zárta.

A második alkalomra Bolberitz Henrik építészt hívtuk
meg, aki családjáról beszélgetett Rácz Jolán építésszel.
Így bepillanthattunk egykori szeretett papunk, Bolberitz
Pál atya életébe, megismerhettük gyermekkorát és
megtudhattuk azt is, hogy kora ifjúsága óta papi
hivatásra készült. A mi templomunkban közel 10 évig
mutatott be szentmiséket, tiszta, egyenes prédikációi
megnyitották szívünket Isten felé. A beszélgetést Henrik
nagyszerű zongorajátéka követte.

A harmadik alkalmat nagyböjt első vasárnapján
tartottuk, hetedik gyermekem, Várallyay Nóra
közreműködésével. Előadása egy közel-keleti útról
szólt, melyben 7000 km-t tettek meg autóstoppal az
Arab-félszigeten. Ezalatt 6 országot utaztak át, és több
száz fundamentalista muszlim emberrel is
megismerkedtek. Nóra megosztotta velünk saját
tapasztalatait az iszlám világról, ezáltal teljesen
megváltoztatva a mi véleményünket is a megbélyegzett
iszlám vallásról, emberekről. Történetei mind a
muszlimok vendégszeretetéről, segítőkészségéről és

jóságáról szóltak. A finom teák és sütemények mellett
Nóra elkészítette nekünk a különleges chai haleeb-ot, az
arab világban oly népszerű fűszeres, édes tejesteát.

Ami a jövőt illeti, márciusban nem terveztem találkozót,
hisz az Elemér atya által meghirdetett zarándoklat
szintén közösségépítő program lesz, én is részt veszek
rajta.
A következő előadás április 23-án lesz, amin Vörös
Attila akadémikus fog egy érdekes vetített előadást
tartani: A bibliai földrengések és a Holt-tenger geológiája
egy földtudós szemével. Izgalmas kérdésekre ad választ,
például:
– Volt földrengés Jézus kereszthalálakor?
– Valóban száraz lábban kelt-e át Józsué népe a
Jordánon?
– Földrengés és olajkitörés okozta-e Szodoma és
Gomorra pusztulását?
Az előadó a legújabb geológiai és geofizikai kutatások
értelmezésével igyekszik választ találni ezekre és más
kérdésekre anélkül, hogy a természettudományos
bizonyítékok felsorakoztatása során kétségbe vonná az
isteni akarat működését.

Ennek az évadnak az utolsó alkalma június 4-én lesz.
Erre Förster Miklós örömmel ajánlotta fel, hogy
megosztja 70 év alatt írt verseit, amelyeket 2022-ben
egy verseskötetben jelentetett meg.

A nyári szünet után októbertől folytatódnak a
teadélutánok.
A jövőben is az a célom, hogy a felsőkrisztinás
közösségből bemutassuk azokat az embereket, akik
szívesen megosztják velünk valamilyen téren
kiemelkedő tudásukat, tapasztalataikat. Így jobban
megismerhetjük egymás értékeit, amiből aztán az egész
közösség táplálkozhat.

Köszönöm azoknak a kedves híveknek, akik önként
csatlakoztak hozzám, hogy segítségemre legyenek.
Különösen Láber István gondnoknak szeretnék
köszönetet mondani. 

És végül nagyon köszönöm annak a 100-150 embernek,
akik a teadélutánokon részt vesznek, számomra is
hatalmas öröm, hogy ezeken a vasárnapokon egy
tartalmas és szeretetteli délutánt tölthetünk el együtt,
közösségként.

Andrejszki Kati

Teadélután
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A Schola Középkórusa a 
Szent Anna templomban

2023. február 5-én scholánk
középkórusa a Szent Anna templom
9 órai diákmiséjén szolgált.

A szolgálatot templomunk helyettes
kántora, Csurilla Patrik szervezte, aki
– több más elfoglaltsága mellett – a
Felsővízivárosi Szent Anna
templomban is kántorkodik.

A meghívás apropóját a példaadás
adta: szerettük volna megmutatni,
hogy a gyerekek, fiatalok is képesek a
liturgiát ősi anyanyelvén, a gregorián
énekkel szolgálni, s a közösség
énekét vezetni, segíteni. 

Nagyon kedves fogadtatásban volt
részünk, reggel 8-kor meleg teával
várt minket Patrik a próbateremben.
Az éneklés az itthoni rend szerint
történt, gregorián tételekkel és egy-
két többszólamú mű is elhangzott.
Ami mindannyiunkat meglepett: a
csodálatos akusztika, melytől
szárnyra kapott az énekünk – ilyen
akusztikájú templomban még soha
nem énekeltünk! A 15 kamasz hang
megsokszorozódva zengett a
hatalmas térben. (Ha csak a negyedét
elhozhatnánk ide, a mi
otthonunkba!)

Jánosa Domonkos plébános atya
szeretettel köszönte meg
szolgálatunkat.

A szolgálat végeztével a Battyhány
téri palacsintázóban pihentük ki a
fáradalmakat.

Tőkés Tünde

Farsangi képek 

Február 19-én tartottuk a szokásos schola-farsangot a Közösségi Házban. Volt
vetélkedő a kisebbeknek, tánctanulás a nagyobbaknak, evés-ivás, mulatság.
A jó hangulatról talán a képek is tanúskodnak.

A 15-től 21 óráig tartó mulatságot idén már a középkórus tagjai szervezték és
vezették.

Tőkés Tünde

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje
Virágvasárnapon barkaszentelés a ½ 8-as és a 9 órai szentmisén lesz.
Énekelt passió a 9 és a 11 órai, valamint az esti 6 órai szentmiséken.

Nagyheti triduum: hétfőn, kedden és szerdán az esti 6 órai szentmisében.
A triduumot Belényesi József, a frankfurti magyar Árpádházi Szent Erzsébet
közösség plébánosa tartja.

A gyóntatás rendje:
Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán 17:30-tól 19:00 óráig.
Nagycsütörtökön és Nagypénteken 17:00-17:45 között.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton a szertartások este 6
órakor kezdődnek.
Nagyszerdán, Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartás után a kórus
lamentációt énekel.
A templom Nagyszerdán 20 óráig lesz nyitva.
Nagycsütörtökön 22:00 óráig tart nyitva a templom, mivel a lamentáció után
(20:30-tól 21:30-ig) szentórát tartunk.
Nagypénteken este 20:30-ig lesz nyitva a templom.
Nagyszombaton a Szent Sír-látogatásra 8:00-17:30 óra között lesz lehetőség.
Kérjük, iratkozzanak fel, hogy mindig legyen valaki a templomban. 
Nagyszombaton a feltámadási körmenet kb. este ½ 8-kor kezdődik.
Húsvétvasárnap a reggeli ½ 8-as és a 9 órai szentmisék végén ételszentelés
lesz, illetve kérésre bármelyik szentmise után.
Húsvéthétfőn reggel ½ 8-kor lesz szentmise.
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Scholánk története – dióhéjban 

A 60-as években – még a II. Vatikáni zsinat előtt – Dobszay László tanár úrban megérlelődött a magyar nyelvű
gregorián gondolata. A gondolatot egy hatalmas szellemi munka, és átgondolt, a gyakorlati kérdések legapróbb részletét
is számba vevő pedagógiai és szervezőmunka követte. 1969-ben megalakult a gregorián zene és hozzá közelálló
polifon művek hangfelvételére és hangversenyszerű előadására a Schola Hungarica énekkar.

A latinról magyar nyelvre átültetett szentmisetételek kipróbálására a Törökőri plébánián, később a Rókus kápolnában,
a zsolozsmaanyag kipróbálására pedig ezzel párhuzamosan az Egyetemi templomban került sor.

1975-ben Csanád Béla felkérte Dobszay tanár urat a készülő hittankönyvéhez énekes melléklet szerkesztésére, ez lett
a Kis magyar Uzuális. Eközben egy Dobszay László vezette csoport lázasan dolgozott a teljes latin nyelvű Zsoltárkönyv
szakrális magyar nyelvre történő átültetésén, mely a magyar nyelvű gregorián tételek alapja lett. 

1978-tól – amikor már javában folytak az Éneklő Egyház szerkesztésének előkészületei – Szendrei Janka a
Krisztinavárosi templomban alapított szkólát. A gyerekekből álló kórus feladata az volt, hogy kipróbálja, alkalmasak-e
az egyszerű gregorián tételek egy nagy létszámú, hívő közösség éneklésére. 
1979-ben, a Zeneakadémiát megkezdve mindezekről semmit nem tudtam.
Másodéves zeneakadémistaként lettem a Schola Hungarica tagja, s egy egészen új zenei világ tárult fel előttem.
1982-ben Janka néni invitálására a Krisztinavárosi templom szkólájának is tagja lettem. Teljesen lenyűgözött a liturgia
átélésének új módja, a magyar nyelvű gregorián tételek használatával.
Ötödéves koromban úgy éreztem, katolikusként és zenészként szinte kötelességem, hogy magam is erre az útra lépjek.
Akkori plébánosunk, dr. Nagy Imre atya felkérésére nekiláttam a szkóla-alapításnak, mindenféle gyakorlat nélkül. Ma
visszatekintve már elég merész vállalkozásnak tűnik... 

Első szkólás éneklésünkre – melyen hat, 10 év körüli kisdiák énekelt – 1983. Advent 1. vasárnapján került sor. 
Kórusunk létszáma idővel gyarapodásnak indult. Nemcsak a sok kirándulás, tábor, farsangolás, a közösség életét
színesítő programok vonzották az újakat. A gyerekek megtapasztalták, hogy sem a magyar, sem később a latin nyelvű,
nehezebb gregorián tételek nem okoznak nekik semmiféle gondot. Hiszen épp ilyesmit tanultak az óvodában és az
iskolában is! Az ott tanult népdalok fordulatai és az Éneklő Egyház antifónái ugyanis jó barátságban vannak egymással! 

2000 táján néhány felnőtt keresett meg azzal, hogy megirigyelték a gyerekeiktől a jó programokat, látják, milyen jól
érzik magukat, tartanék-e nekik is kórust? Hát persze! Elkezdtük a munkát, és javasoltak is motettákat, könnyebb
miséket. Na, jó, mondtam, de először az Introitust és a Communiót kell átvenni! Megható volt őszinte értetlenkedésük
– egy gyakorló, katolikus hitben leélt élet közepén. Szerencsére a gyerekek jó példája megadta a kezdőlökést ahhoz,
hogy mindig egy kicsit előrébb lépjünk.

Idővel a felnőttek is megbarátkoztak a gregoriánnal. Bebizonyosodott, hogy Palestrina, Mozart, Orbán György művei
szépen megférnek az egyszerű vagy díszesebb proprium-tételek mellett.

Kórusunk ma, a 39. évben már több, mint 110 fős közösséget alkot. Óvodások, alsó tagozatosok, kamaszok és
nagykórus – egymást erősítő és támogató négy közösség.

A színtiszta bibliai szövegek és a magyar lélek legmélyére hatoló dallamok sokakban fölébresztették a vágyat a mélyebb
hitéletre. Jó néhány fiatal keresztelőjére, elmaradt elsőáldozására került sor kórusunk tagjai között. Sok felnőtt beszélt
arról, hogy hitében megerősödött, számára „kinyílt az ég”, mióta a liturgiát énekeljük. Meglett férfiak – köztük mérnök,
informatikus, orvos – vezetik rendszeresen a vesperásokat. Az évek óta énekelt zsoltárok számukra nemhogy
unalmasak volnának, hanem egyre jobban elmélyítik hitüket, s tartalmuk a megélt élettapasztalat tükrében egyre
elevenebbé vált.

Mindannyian felismertük, hogy amit csinálunk, az az Egyház egyetemes hitét közvetíti. Nem a mi személyes érdemünk,
nem az egyéni tehetségünk, hanem a 2000 éves Egyház szólal meg a szkólák énekéből.

Deo gratias!
Tőkés Tünde
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FeGE-híradó

Habár a karácsonyi sürgés-forgásnak vége, az együttesben tovább pörög az
élet.

Még december 30-án, éppen csak az óévbe sűrítve szép létszámmal
megtartottuk a karácsonyozásunkat, ahol végre mindenki átadhatta a
húzottjának készített ajándékát. Közös szilveszterünk ugyan nem volt, de idén
februárban, két év kihagyás után végre újra megvalósult a fege farsang, ha csak
villámszervezésben is. Rendes, beöltözős farsang volt, jelmezversennyel,
gofrisütéssel-evéssel, éjszakába nyúló társasozással. Még ugyanazon a héten –
eleget téve Egri László diakónus és kedves felesége, Kati meghívásának –
elköltöttünk egy pompás nevetős vacsorát a már szinte törzshelyünkké
avanzsálódott La Piazza pizzázóban. Ezúton is köszönjük a szívélyes
meghívást. 

Március 5-én a „Tiszta szerelemért” imaesten zenéltünk az Istenhegyi Szent
László Plébánián. Nagyon lélekemelő élmény volt ennyi fiatallal együtt részt
venni a közös szentmisén és szentségimádáson, valamint mély, olykor tabunak
számító témákról tanúságtételeket hallgatni. Örülünk, hogy ott lehettünk.

Hamarosan elstartol a tereFeGE, ami az év közbeni közös programokat hivatott gyakoribbá és rendszeresebbé tenni,
mert az eddigiek (a közös kajálások, filmnézések, társasozások) elég absztrakt mintázatban követték egymást. Így terv

szerint minden hónapban készül valaki egy csudajó csapatépítő
félnappal, és bizton állíthatom, hogy már mindenki kíváncsian várja a
márciusi premier alkalmat.

Ahogy a fentiekből is látszik, helytelen lenne azt állítani, hogy a FeGE
csupán a közös szolgálatból áll, mégis ez képezi lényegét az együttes
életének, ezért át is térnék a kedves híveket talán jobban érintő
részletekre.

Mint minden évben, idén is megtartjuk Nagyböjti Gitáros Áhítatunkat
március 26-án, az esti 6-os szentmisét követően. Az elmélkedést Dr.
Egri László diakónus vezeti. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket
erre az egy kis közös elcsendesülésre, hogy együtt készüljünk Húsvét
szent ünnepére. Március 31-én fáklyás keresztút lesz a Budaörsi
kálvárián, ahol szintén együttesünk lát el zenei szolgálatot.

Végezetül pedig szeretettel várunk minden 12. életévét betöltött
lelkes fiatalt, hogy csatlakozzon
együttesünkhöz és a gitáros zenei
szolgálathoz. Próbák szerdán 19 órától a
közházban és vasárnap 16 órától a
templomban.

Vidács Anna

FÁKLYÁS KERESZTÚT

2023. március 31-én, pénteken 19:15-től a Budaörsi Kálváriára

Találkozó 19 órakor a Kálváriánál.

A helyszín a 40-es és a 80-as autóbusz családdal közelíthető meg (Kisfaludy utcaI megálló)

Fáklyát hozzunk magunkkal!
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Mindenki kitett magáért
A ministránsok
pásztorjátéka

Idén karácsonykor a ministránsok
adtak elő pásztorjátékot. A szereplők,
mind kicsik és nagyok, lelkesen
készültek a december 24-i előadásra.
A próbák vidám hangulatban teltek,
és több ministráns kollégiumot
megmozgattak, a pásztorjáték
összefogta az egész ministráns
közösséget. Jó volt így készülni,
ráhangolódni a karácsonyra.
Mindenki kitett magáért mind a
próbák, mind az előadás alatt, ahol
legjobb formájukat hozták a
szereplők. Örömmel láttuk, hogy
sokan eljöttek megnézni.

Gábriel Zsófia

Mi vagyunk a föld „show”-ja

A Ti vagytok a föld „show”-ja egy egyetemisták és fiatal felnőttek számára
életre hívott kezdeményezés, ahol előadások keretében neves, a
szakmájukban elismert előadóktól kaphatnak választ az élethelyzetüket,
mindennapjaikat érintő kérdésekre. Az első előadássorozatot, melynek
helyszínéül közösségi házunk szolgál Kapunyitási pánik! címmel indítottuk
el és olyan témákat feszegettünk eddig, mint a családi örökségünk (Papp
Miklós, Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó), keresztényként a munka
világában (Héjj Tibor), de szó lesz még az érett kapcsolatokról (Gorove
László és Krisztina), a döntésről (Nagy Bálint SJ), a krízismegoldásokról (Egri
László) vagy arról, hogy hol találjuk Istent az életünkben (Török Csaba).

Az eddigi két előadáson az összesen több mint 220 fiatal jelenléte azt
mutatja, hogy tényleg szükség van ilyen előadások szervezésére, ezért
továbbra is sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 18 és 30
év közötti korosztályból!
Az előadásokat januártól júniusig minden hónap második keddjén tartjuk
19 órai kezdettel. A következő előadás időpontja március 14., kedd 19 óra

(Gorove házaspár).
További részletek a Ti vagytok a föld „show”-ja Facebook
oldalán: (www.facebook.com/TVaFS).

Hernády Miklós
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Néri Szent Fülöp Oratórium
„Uram, Jézus Krisztus, nem akarok mást tenni, mint a te akaratodat.” (Néri Szent Fülöp)

A plébániai piknik során hangosan is felmerült az igény egy, a plébániai gyerekeknek szóló nyári napközis táborra
vonatkozóan. A tábor gondolata már több szülőben megfogalmazódott, ilyen-olyan formában. Van, akinek több éves
gyakorlata van, többen aktívan részt vesznek az egyházközségi tábor szervezésében, lebonyolításában. E napközis
tábornak a küldetése – mint az egyházközségi tábornak is – a plébánia közösségébe való tartozás erősítése, a gyerekek
bevonása a plébániai életbe, közösségformálás.
Az Oratórium a nyári napközis tábor előkészítéseként indult, hogy  a gyerekek ne abban a pár napban ismerjék meg
egymást, illetve a vezetők, segítők a gyerekeket. Pár szülő összefogásával, megszerveződött a Néri Szent Fülöp
Oratórium, melynek célja kiteljesedett: olyan gyerekek bevonása is a plébánia életébe, akik még nem tartoznak
egyetlen közösséghez sem, „csak misére” járnak, emellett a gyerekek Isten-kapcsolatának mélyítése, hogy erős sziklává
váljanak, melyekre a plébánia közössége, a plébániai élet épülhet.
A lelkesedés, a cél és a saját gyermekeink ismerete arra sarkallt bennünket, hogy fiatal vezetőket keressünk, és találtunk
is, akik elfogadták a felkérést, és beszálltak a Néri Szent Fülöp Oratórium létrehozásába. Az alkalmakra havonta egy
vasárnap délelőtt kerül sor. Csatlakozni bármikor lehet, de hogy ismerjük a létszámot és a korosztályt – a megfelelő
program kialakítása érdekében – regisztrációhoz kötött.
Az első alkalom január első vasárnapján volt, amit csak „szájhagyomány” útján hirdettünk, hivatalos hirdetés nélkül is
kb. 20 gyerek jelent meg. A második, első hivatalos alkalomra február első vasárnapján került sor, melyen több, mint
50 gyermek vett részt. A téma – az időpontból adódóan – a farsang volt.
Az alkalmat az Oratórium saját imájával kezdtük és fejeztük be, közben a gyerekeknek lehetőségük volt focizni,
kézműveskedni, fánkot sütni, és még a közös játékra is maradt idő.
Örülünk a nagy érdeklődésnek, sok szeretettel várjuk őket és az újonnan csatlakozó, kapcsolódni vágyó 5-12 éves
gyerekeket is a legközelebbi alkalmakkor (március 12., április 16., május 21.)!

Szeretnénk megköszönni a támogatást a szülőknek, nagyszülőknek és a gyerekeknek is! Visszajelzéseik erősítik
bennünk az Oratórium létjogosultságát:
Nagymama (aki végig bent ült a teremben, rögtön az alkalom után): „Nagyon jó volt a szervezés, változatos
programokkal. Ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hogy halljanak Jézusról, hogy közösen imádkozzanak, mindezt
úgy, hogy ne érezzék tehernek.”

Egy anyuka: „Hálásan köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a Néri
Szent Fülöp Oratórium kitalálásában és
szervezésében! A gyerekek nagyon
élvezték a közös játékot és
kézműveskedést, már várják a
következő alkalmat! Jó, hogy
közelebbről is megismerhetik egymást
a plébánia legkisebb tagjai, emellett a
szülőknek is nagy ajándék 2 szabad
óra!”
Egy 12 éves résztvevő: „Ez nagyon jól
sikerült, öröm volt alkotni, és játszani!”
Szeretettel várunk minden 5-12 éves
gyereket, aki kapcsolódni szeretne!

Az Oratórium szervezői



Összecsapás a Közösségi Házban

Nem csapta össze a Gajdos és a Kovács házaspár azt az elmés kérdéssort, amiből a lelkes házaspárokból álló csapatok
lelketlen összecsapása bontakozott ki a Közösségi Ház falai között a Házasság Hete eseménysorának részeként. A
budapesti kocsmákban régóta sikeresen folytatott kocsmakvíz formátumnak a házasság kérdéskörére hangszerelésével,
még csapolt sör hiányában is izgalmas estét biztosítottak a résztvevő tizenkilenc párnak, akik nyolc csapatba
rendeződve vághattak neki a pontszerzésnek.

A kérdések, bár rendre a házassághoz kapcsolódó feladványokra utaltak, erősen próbára tették a jelenlévők tudását,
asszociációs képességeit és taktikai érzékét egyaránt. Melyik magyar író élt holtig tartó házasságban tőle elvált
feleségével? Mi köze van Micimackónak az M0-ás körgyűrűhöz? Vajon hullámsírig tartó hűséget fogad-e az albatrosz,
vagy a mandarinréce tartózkodik inkább az extramaritális kapcsolatokban való részvételtől? Megannyi égető kérdés,
amit egyre fogyó időkeretben kell pontosan megválaszolni, miközben izgalmunkban már majdnem az összes pogácsát
felfaltuk.

Hiába a mesteri képfejtések, a plébános atya
párját ritkító tudása a szertartáskönyv
szóhasználata terén, vagy éppen a
játékmesterek nagylelkűsége, amivel már egy
sima légyre is pontot lehetett szerezni, sokak
foga beletört a falakodalom fogalmába. Így, bár
a kellemes este után mindenki nyertesnek
érezhette magát, és jutalmat is többet

biztosított nagylelkű
szponzorációjával az Auguszt
Pavilon Cukrászda, a St. Andrea
Borászat és a Szent István Társulat, a
végén csak egy győzhetett a
megdolgoztatott csapatok közül.

Reméljük, hogy a kezdeményezés
hagyományteremtőnek minősül és
máskor is helyet ad a Közösségi Ház
hasonló kvízversenyeknek. És hogy
ki lett a nyertes? Maradjon meg a
következő kvíz kérdésének.

Csépai Balázs
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar ebben az évben március 12 – 19. között hirdette meg
az országos tartós élelmiszer gyűjtést, amihez plébániánk karitász csoportja is csatlakozik. 
Az adományokkal a plébániák saját közösségük nehéz helyzetben lévő tagjait támogathatják. 

Amire elsősorban szükségünk van: leginkább készétel konzerveket, száraztésztát, rizst, cukrot, teát keresnek
nálunk, de Húsvétra való tekintettel örülnek a gyerekeknek adható édességeknek is. A fentieken kívül más

tartós élelmiszert is köszönettel fogadunk!
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Kincsek a Világhálón 12. rész

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

Mobil applikáció: Miserend (letölthető a Google Play rendszeréből ingyenesen)

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy elutaztunk valahova az országban, ahol még nem jártunk és nem tudtuk, hogy
melyik templomba tudunk elmenni szentmisére. Ebben az applikációban összegyűjtötték az összes magyarországi
katolikus templom miserendjét könnyen kereshető formában. Többek között rá tudunk keresni a közelünkben lévő
templomokra anélkül, hogy tudnánk a nevüket, de név szerint és térkép alapján is meg tudjuk találni az információkat.
Az egyes templomok miserendjét önkéntesek folyamatosan  aktualizálják.  

The Chosen

A tévés sorozatok korszakát éljük. Elképesztő mennyiségű ilyen típusú tartalom árasztja el az internetet főleg a
streaming szolgáltatók jóvoltából. Sajnos a legnagyobb nézettséget elérő produkciók sokszor erőszakos, véres
történetekkel igyekeznek népszerűségre szert tenni. A The Chosen (A Kiválasztott) egy üdítő kivétel. Ez a sorozat Jézus
életét dolgozza fel. A hét évadra tervezett sorozat most a felénél jár. A filmre jellemző, hogy az Újszövetség
történeteihez ragaszkodik, de az események hátterét is igyekszik megjeleníteni. Számomra nagyon inspirálóan közvetíti
ez a sorozat az Evangéliumot.

A The Chosen egyes részei ingyenesen elérhetőek a sorozat honlapján:   https://www.angel.com/

Manréza – https://manreza.hu/

A jezsuita rend kezelésében működik a Manréza lelkigyakorlatos ház, amely különböző típusú lelkigyakorlatoknak ad
otthont egész évben folyamatosan. Több épület is tartozik a házhoz az egyedi atmoszférájú Dobogókő közelében.
Nem mindennapi az épületek története sem: a résztvevők a volt Kádár-villában találkoznak a lelkivezetőjükkel és
vesznek részt szentmisén; a volt kormányőrségi kaszárnyában kapnak szállást, és a volt pártüdülőben étkeznek. Két
alkalommal is volt lehetőségem személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlaton részt vennem itt. Nem túlzást azt
mondanom, hogy meghatározó élményei voltak ezek az életemnek. 

Muhi András

A Megfogant Élet Lelki Adoptálása

Mit jelent?

A Megfogant Élet Lelki Adoptálása egy imádságos elköteleződés egy, az édesanyja méhében abortusz általi halállal
fenyegetett gyermek védelmében. A Lelki Adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által
ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

Hogyan történik ennek vállalása?

Magánúton vagy nyilvánosan – templomban, közösségben, vagy zarándoklaton. El kell mondani a Lelki Adoptálás
ígéretének szövegét. Ettől a naptól kezdve, amit megjegyzünk – 9 hónapon, azaz 40 héten keresztül – naponta
imádkozunk egy tized rózsafüzért (Miatyánk és 10 Üdvözlégy Mária), valamint külön imát a gyermekért és szüleiért.

Templomunkban – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötődően – március 26-án, vasárnap a reggeli ½ 8-as,
a 11 órai és az esti 6 órai szentmiséken lesz lehetőség ünnepélyes fogadalmat tenni.
Kérjük, hogy a fogadalmat tenni szándékozók iratkozzanak fel a sekrestyében!
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Lelkitükör felnőttek részére

1. A hitem élő-e, ésszerű-e műveltségemhez mérten? Szeretem-e a hitemet? Megbecsülöm-e, hogy van hitem?
Olvasok-e rendszeresen hitem művelésére? Igyekszem-e megoldani hitbeli problémáimat, esetleg kételyeimet?
Védem-e hitemet? Kerülöm-e a hitemre veszélyes olvasmányt és társaságot? Megvallom-e a hitemet, ha kell?
Életenergia-e számomra a hitem? 

2. Bízom-e Istenben és az ő segítségében? Bízom-e a kegyelem mindenhatóságában? Bízom-e akkor is, ha nehéznek,
talán kilátástalannak tartom a helyzetemet? Atyámnak tudom-e Istent? Nem bízom-e túlságosan a magam erejében?
Gondolok-e néha az örökkévalóságra és az örök sorsomra? Úgy élek-e, mint aki tudja, hogy az örök élet itt a földön
kezdődik? 

3. Szeretem-e Istent? Tudok-e érte, az ő akaratáért áldozatot is hozni, ha kell? Tudatos-e bennem, hogy Istenhez
tartozom? Megteszek-e mindent, hogy a kegyelmet megőrizzem magamban? Fontosabbnak tartom-e minden másnál
a lelkem ügyét? Küzdök-e az önszeretet hibás megnyilvánulásai: az önsajnálat, kényelem stb. ellen? Milyen a
viszonyom a közösséghez? Nyílt? Alkalmazkodó? Zárkózott? Önző? Közönyös? Tettekkel is segítek-e embertársaimnak?
Tudok-e értük, elsősorban a lelkükért áldozatot is vállalni? Együtt örülök-e másokkal, vagy inkább irigykedem? Tudok-
e részvéttel lenni mások iránt? Komolyan veszem-e a másokért való felelősséget? Jó példa-e életem,
kötelességteljesítésem, beszédem, viselkedésem? Oka voltam-e más bűnének, csábítással, biztatással, helyesléssel,
segítéssel? Iparkodom-e békét teremteni magam körül? Imádkozom-e rendszeresen embertársaimért? Imádkozom-e
a holtakért is? Tudok-e szívből mindenkinek jót kívánni? Azoknak is, akik megbántottak, akik rosszak voltak hozzám? 

4. Nevelem-e a lelkiismeretemet? Ellenőrzőm-e időnként: reális-e a lelkiismeretem? Tudom-e gyakorlatban: mi bűn
és mi erény? Igyekszem-e megfontoltan cselekedni vagy inkább könnyelmű vagyok? Kérek-e tanácsot, ha valamiben
nem vagyok biztos, vagy inkább áltatom magam? Könnyen veszem a bocsánatos bűnöket? Talán a súlyosakat is?
Hiszek-e komolyan a gondviselésben? Akkor is, ha nehéz a sorsomat elviselni? Igyekszem-e a jövőmet alakítani, vagy
csak máról holnapra élek? Nem viszem-e túlzásba a jövőmről való aggódást? 

5. Hűséges vagyok-e a rám bízott anyagiak kezelésében? Takarékos vagyok-e? Kímélem-e és óvom-e a közösség és a
mások tulajdonát? Megtérítettem-e, ha valakinek kárt okoztam akár akaratlanul is? Vigyázok-e egészségemre, anélkül,
hogy túlzásokba esnék? Vigyázoke mások testi épségére? Vigyázok-e becsületemre és nem csak a látszatra? Vigyázok-
e mások becsületére? Csak alaposan ítélek-e másokról és mások tetteiről vagy könnyelműen? Megvédem-e mások
megtámadott hírét, vagy inkább magam is szeretek másokról rosszat mondani? Kerülöm-e, hogy mást megszégyenítsek,
másnak kellemetlenkedjek, mást bosszantsak? Kedves-e a modorom, vagy olykor durva vagyok? Pontosan megtartom-
e, amit ígértem? Visszaadtam-e, amit kölcsön kaptam? 

6. Imádkozom-e rendszeresen, naponta? Akkor is, ha nem esik kedvemre, és ha nehéz a figyelmet összeszedni?
Igényem-e az imádság és a szentmisén való részvétel? Imádkozom-e, amikor különösen is szükségem van Isten
segítségére: munka előtt és után, kísértésben, bajban? Szoktam-e úgy is imádkozni, hogy nem kérek semmit? Egyénien
igyekszem-e imádkozni vagy csak gépiesen? Fogadalmat csak komolyan, megfontoltan teszek-e? Megtartom-e
pontosan, amit fogadtam? Csak nagyon fontos ügyben teszek-e esküt? Kerülöm-e a babonát? 

7. (Csak olyan napra, amikor részt vett szentmisén) Méltók-e a szentáldozásaim? Komolyan készülök-e a szentségi Jézus
fogadására? Igyekszem-e a szentáldozás utáni hálaadásban minél élményszerűbbé tenni az Úrjézus közelségét?
Visszaidézem-e gyakran a legutóbbi szentáldozásom élményét, boldogságát, kegyelmeit? Rendesen készülök-e a
gyónásaimra? Felindítom-e magamban a bűnbánatot a szentgyónás előtt? Reális elhatározással indulok-e gyónni?
Akarok-e komolyan megjavulni? Őszinték-e gyónásaim? Őszinte vagyok-e a lelkiatyámhoz? 

8. Tisztelettel mondom-e ki mindig Isten és a szentek nevét vagy talán előfordul káromkodás is beszédemben?
Tisztelem-e a szenteket? Kérem-e néha a közbenjárásukat? Van-e példaképem a szentek között? Életprogramomnak
tartom-e a vallásomat, vagy csak vasárnapra hagyom? 

9. Tisztelem-e szüleimet, nevelőimet, az állami hatalmat, az egyházat és papjait? Gondolatban, beszédben,
magatartásban? Keresem-e az alkalmat, hogy szüleimnek, családomnak örömet szerezzek? Engedelmeskedem-e akkor
is, ha én nem úgy gondolom? Teljesítem-e kifogástalanul a kötelességeimet akkor is, ha nem ellenőriznek? Több nem
telne tőlem? Van-e határozott célja, értelme az életemnek? Tisztelem-e és megtartom-e az egyházi és az állami
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törvényeket? 

10. Igazat mondok-e mindig? Akkor is, ha nekem kellemetlen? Kitartok-e meggyőződésem mellett akár lemondás árán
is, vagy 7 kétszínűsködöm? Nevelem-e a jellememet? Igyekszem-e vonzó, értékes egyéniséggé érni? Komolyan
veszem-e a titoktartást vagy szoktam könnyelműen fecsegni? Őszinte vagyok-e családomhoz, barátaimhoz? 

11. Viszonzom-e a jót, hálás vagyok-e? Teszek-e érdek nélkül is szívességet? Kedves vagyok-e mindenkihez anélkül,
hogy alakoskodnék, akkor is, ha nincs hangulatom hozzá? Uralkodom-e szeszélyeimen és indulataimon? 

12. Elviselem-e panasz nélkül a testi, lelki szenvedést? Igyekszeme lelki szárazság esetén is kitartani? Állhatatos vagyok-
e lelki dolgaimban, munkámban, vagy hangulatok irányítanak? Tudok-e várni, megérteni? Tudok-e szívből és azonnal
megbocsátani? Megkönnyítem-e a békülést azoknak, akik engem bántottak? 

13. Mértéket tartok-e ételben, italban, dohányzásban, sportban, szórakozásban, vagy talán szertelen az életem? A
böjtöket megtartom? Gyakorlok-e naponta legalább egyszer valami önmegtagadást? 
Sokra értékelem-e a tisztaságomat? Tiszták-e a gondolataim, beszédem, tekintetem, cselekedeteim? Határozottan és
rögtön túlteszem-e magam a tisztaság elleni kísértéseken vagy talán kacérkodom-e a bűnnel? Tettem-e valamit a
tisztaságom ellen? Tiszta és hű-e a házasságom, a szerelmem? 
Nem vagyok-e kíváncsi? Belátom-e, ha hibáztam? Elfogadom-e a szidást, ha rászolgáltam? Reális-e az életszemléletem:
tisztában vagyok-e az értékeimmel és a hibáimmal? Szerény-e a viselkedésem és az öltözködésem, vagy inkább
nagyképű és hivalkodó vagyok? 

14. Miben és mennyit javultam a szentgyónás óta? Mennyire valósítottam meg akkori elhatározásomat? 

Gyerekeknek (kicsiknek Øs nagyobbaknak is) 
 
JeruzsÆlemben ma is lÆthatók JØzus földi Ølete utolsó napjainak helyszínei. Bemehetünk az 
Utolsó Vacsora termØbe, imÆdkozhatunk az OlajfÆk hegyØn, a GetszemÆni-kertben, Ællhatunk 
PilÆtus udvarÆn, vØgigjÆrhatjuk a keresztutat egØszen a kereszt helyØig, Øs megrendülten 
nØzhetjük JØzus üres sírjÆt. 
 
Kösd össze az esemØnyeket a szentírÆsi idØzetekkel! (Egy esemØnyhez több idØzet is tartozhat.) 
 
Utolsó vacsora BocsÆss meg nekik, mert nem tudjÆk, mit 

cselekszenek! 
˝me, az ember! 

GetszemÆni-kert  
JeruzsÆlem leÆnyai, ne miattam sírjatok, sírjatok 
inkÆbb magatok Øs gyermekeitek miatt! 

 Ezt cselekedjØtek az Øn emlØkezetemre! 
A keresztœton Nincs itt, feltÆmadt! 

De ne az Øn akaratom teljesedjØk, hanem a Tied! 
A GolgotÆn Egy órÆt sem tudtok virrasztani velem? 
JØzus sírjÆnÆl AtyÆm, kezedbe ajÆnlom lelkemet! 
 

hœsvØti öröm szavÆt, amelyet a szentmisØn Ønekelni fogunk!             a a e j l l l u               
 
Minden korosztÆlynak: Rajzold le, ami szÆmodra leginkÆbb kifejezi JØzus feltÆmadÆsÆnak 
örömØt! A rajzot HœsvØtkor el is hozhatod a templomba! 
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A GONDOSÓRA életet menthet!
A gondosóra egy egyszerűen működő jelzőeszköz, ami baj esetén
segítségére lehet az idős embereknek. Csupán egy SOS gombot kell rajta
megnyomni, és akkor az órán keresztül, mint egy telefonon, egy élő
személlyel, diszpécserrel kerül kapcsolatba a bajba jutott.
Ezt az eszközt a Gondosóra kormányzati program keretében minden 65
év feletti olyan magyar állampolgár ingyenesen kérheti, aki otthonában
él, akár családban, akár egyedül. 
Az igénylést online a www.gondosora.hu honlapon, vagy telefonon a
445-0080-as számon történő regisztráció után lehet megtenni. Az óra
megérkezésére 2022-ben sajnos hónapokat várni kellett, jómagam 4
hónap elteltével kaptam meg az órát, de lehet, hogy idén hamarabb
hozzájutnak az igénylők.
Már az igényléskor meg kell adni egy kontaktszemély nevét és
elérhetőségét, akinek jó, ha kulcsa is van a lakáshoz, ugyanis őt minden
esetben értesítik, ha riasztás történik. Ha nincs nagyobb baj, őrá bízzák,
hogy a jelzést leadó embert felkeresse, nagyobb baj esetén viszont a
diszpécser (a kontaktszemély értesítésén túl) a sürgősségi segélyhívót
értesíti.
Az órát ingyenes csomagküldő szolgálat hozza házhoz. Érdemes
figyelmesen átolvasni a tájékoztató anyagokat, és rögtön a mellékelt
töltőre tenni az órát, hogy hamarosan üzemelni kezdjen.
Az óra oldalán jelzőfények vannak. 
Szaggatott piros fény jelzi, ha az óra lemerült, és töltést igényel.
Szaggatott kék jel mutatja, hogy mozgás, utazás esetén keresi a földrajzi
helyzetünket, ugyanis GPS helymeghatározó funkció is van benne.
Szaggatott zöld jel mutatja, hogy az óra fel van töltődve, alkalmas a
jelzésre, baj esetén a riasztásra.
Gyakorlatban csupán annyit kell tenni, hogy 5-6 naponként figyelni kell
a megjelenő szaggatott piros jelre, és akkor töltőre kell tenni az órát,
semmi más tennivaló nincs vele! Ha ezt elmulasztjuk, akkor a
géphangon megszólaló óra maga figyelmeztet a töltés szükségességére
(ez először kissé meglepő volt…). Ha ez sem történik meg, telefonon
keresnek minket, hogy a töltést végezzük el, s ha nem vesszük fel a
telefont, a kontaktszemélyt hívják, hogy ő értesítsen minket a töltés
szükségességéről! Tehát – gyakorlatból tudom – figyelnek minket, illetve
az óránkat, és így is vigyáznak ránk!
Az is megtörtént velem egyszer, hogy véletlenül leejtettem az órát. Ekkor
először az óra géphangja szólalt meg – mert az eszközben elesés
érzékelő is van! – hogy az oldalán lévő gomb megnyomásával
érvényteleníthetem a riasztást, ha valójában nem történt baj. De nem
voltam elég gyors, s ezért ezután már a diszpécser szólalt meg az órán
keresztül, érdeklődve, hogy mi történt. Megnyugtattam, hogy nem
történt baj…
A 6X4 cm nagyságú órához mellékelve van egy erős zsinór, amivel
nyakba lehet tenni, egy karabiner, amivel akár táskára lehet akasztani,
de van egy karóra-szerű gumipánt is, amivel a csuklóra lehet erősíteni
az órát. Az eszköz egész Magyarország területén működik, elvihetjük
vásárláskor, nyaraláskor, stb., bárhol vagyunk, biztonságot nyújt. Az
igénylését ajánlom minden kedves, 65 év feletti honfitársamnak!
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