
Szeretnénk, ha templomunk
búcsúnapja plébániánk életének
igazán kiemelkedõ eseménye len-
ne. Ezért arra kérünk mindenkit, ha
teheti, június 20-án, vasárnap a fél
tízkor kezdõdõ ünnepi nagymisére
jöjjön. A szentmisét a pesti oldali
egyetlen testvértemplomunk, a
pestújhelyi Keresztelõ Szent János
templom plébánosa, Molnár Béla
mutatja be. (A kilences és a fél tizen-
egyes szentmisék elmaradnak.)

A szentmisét követõen a temp-
lomkertben bemutatkoznak plébá-
niánk különbözõ csoportjai, zené-
szei, humoristái. Virsli, innivaló, vá-
sári árusok és gyermekfoglalkozások
várnak kicsiket és nagyokat. 

A plébániai fórum keretében
szólnak hozzánk: Márton atya; Bé-
res György, képviselõtestületi elnök;

Szende Ákos, az evangelizációs munkacsoport, Lukách Kriszta a
hitoktatók nevében; Kertész Anna a taizések és az ovis hittan
képviseletében; Hernádi Szemere Rita a család munkacsoport
vezetõje; Tóth Zoltán és Péch Olívia a családcsoportok nevé-
ben; Vajna László cserkészparancsnok; Dézsi Krisztina, minist-
ráns vezetõ; Bartal Péter, Schola-titkár (baszszus); Madocsay
Ákos, gitáregyüttes-vezetõ; Füredi Ivánné, karitász vezetõ;
Csiszér Istvánné, az oltáregylet vezetõje; Vasdinnyey Miklós
Felsõkrisztina, lapszerkesztõje; Kovács Ádám, gazdasági bizott-
sági tag; Tõkés Tünde, a missziós imacsoport nevében. 

Ünnepeljük együtt védõszentünk, Keresztelõ János ünne-
pét!

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor
Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 6 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089

2004. TE DEUM

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

VII. évfolyam 5. szám

- persze, ahogy a modern
kor zarándokához illik, autó-
busszal. Elõtte-utána Erdély
sok-sok nevezetességével is-
merkedtünk, s bizony, sok min-
den szépet, értékeset, lélek-
emelõt, elgondolkodtatót, el-
szomorítót és reménykeltõt lát-
tunk a 2004. május 26- 31 kö-
zött megtett több mint 2200 ki-
lométeres utunk során. Kalota-
szegen megcsodáltuk a bánffy-
hunyadi és a körösfõi fator-
nyos -kazet tamennyezetes
templomokat, szentmisén vet-
tünk részt a kolozsvári és a gyu-
lafehérvári Szent Mihály-temp-
lomban, sõt még lent, a parajdi
sóbányában is, jártunk a Gyil-
kos-tónál és a Békás-szoros-
ban, felkerestük a Gábor Áron,
Tamási Áron és Orbán Balázs emlékhelyeit, sétáltunk
Segesvár tornyai-polgárházai között, tisztelegtünk a
mádéfalvi veszedelem emlékmûvénél s nagy-nagy áhí-
tattal néztük a máréfalvi székelykapukat, sõt, az elsõk
között tekinthettük meg a Székelyudvarhelyen az Emlé-
kezés parkjában nemrég felavatott magyar szobrokat is.
Szívesen látott vendégek voltunk mind az alvinci lelki-
gyakorlatos házban ill. panzióban, mind a falusi turiz-
musba, mint vállalkozásba éppen belevágott korondi
családoknál: kürtös kaláccsal és áfonya- ill. szilvapálin-
kával fogadták az iskolához érkezõ buszunkat. 

Csíksomlyón jártunk

(folytatás a 3. oldalon)

Figyelem, újítás! 
Búcsús délelõtt a templomkertben

„Vándor székely hazatalál”
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„Júniusban folynak a vizsgák,
sok család központi problémája a
gyerekek sikeres vizsgája. Az élet
próbatételei is vizsgák. A megpró-
báltatásokban való helytállásunkkal,
a küzdeni tudásunkkal, mások tá-
mogatásával adjunk példát. Töre-
kedjünk a belsõ békére a minden-
napokban jelentkezõ apró testi-lelki
megpróbáltatások idején is.”

Bíró László 
A MKPK 

családreferens püspöke
*

Te Deum és Búcsú
Véget ért a tanév. Sok-sok diák

(és szülõ) várva várta ezt a napot.
Átmenetileg szünetelnek a reggeli
rohanások, a tanári és szülõi „ma-
cerák”, a leckeírások, és archívum-
ba kerülnek a „puskák” is (hátha
kell még valamikor). S bár még az
értékelés, a bizonyítványosztás, so-
kaknak még a vizsgaidõszak fele
hátra van, már érezni a szünet han-
gulatát.

A keresztény ember ilyenkor
megáll egy percre, és hálát ad. A
mai napon mi is hálát adunk az
Úrnak a kapott kegyelmekért.
Megköszönjük nemcsak a  (remél-
hetõleg mindenkinek sikeres) tan-
évet, hanem mindazt a jót, amellyel
ebben a tanévben bennünket, csa-
ládjainkat, közösségeinket elhalmo-
zott. 
A Jóisten után, miközben gyerme-
keink köszönetet mondanak szüle-
iknek, tanáraik-
nak, nevelõiknek,
mi is, plébániánk
közösségeinek. El-
sõsorban Márton
és László atyának,
akik vezetik és
irányítják a plébá-
nia életét. Rajtuk
kívül mindazok-
nak, akik fáradsá-
got, idõt nem kí-
mélve munkájuk-
kal vagy akár csak
jelenlétükkel segí-

tették a különbözõ plébániai közös-
ségek életét, elõsegítve ezzel mind-
annyiunk lelki épülését.

*
Szinte a Te Deummal  együtt ül-

jük az idén templomunk búcsúját
is. Búcsúkor a plébánia a templom
védõszentjét ünnepli. Ilyenkor nem
árt elgondolkodni azon, vajon elõ-
deink miért éppen Keresztelõ Szent
Jánost választották pártfogóul. Min-
denesetre életébõl két dolgot bizto-
san követhetünk: az egyik a szolgá-
lat, az alázat. „Nekem kisebbednem
kell…” vagyis nem én, hanem az
Úr, az Õ ügye a fontos, életemet te-
vékenységemet ennek kell aláren-
delnem. A másik: „Egyengessétek az
Úr útját..”. Vagyis segítsük ember-
társainkat az Úr közelébe kerülni.
Ennek egyik módja az élõ, másokat
is vonzó  plébániai közösség. Az el-
múlt években örvendetes módon
több közösség is alakult, de sokuk
céljáról, tevékenységérõl nem tu-
dunk. Az idei búcsú ünnepét ezért
szeretnénk arra is felhasználni,
hogy plébániánk különbözõ kö-
zösségei bemutatkozhassanak,
beszélhessenek eddigi munkájuk-
ról, lehetõség legyen egymás jobb
megismerésére.

Ezért június 20-án vasárnap ½
10-kor lesz az ünnepi szentmise,
amely után – kérünk mindenkit –
ne siessenek haza, hanem vegye-

nek részt a templomkerti rendezvé-
nyeken, beszélgetésekben, agapén.

Az elmúlt idõszak eseményei:

Legutóbbi számunk megjelenése
óta több jeles esemény is történt. 

*
Május 9-én elsõáldozás ( 40

fõ), május 15-én bérmálkozás ( 11
fõ) volt templomunkban.

*
Május 15-én Hajma István és a

dékánok sikeres gyermeknapot
rendeztek a plébánián. Kár, hogy
viszonylag kevés család élt a lehetõ-
séggel. Több gyerekre számítot-
tunk, de aki itt volt, jól érezte ma-
gát.

*
Május 18-án Erdõ Péter bíbo-

ros úr volt vendégünk, aki elõadá-
sa után meglátogatta plébániánkat,
megtekintette „új épületünket” és
egy pohár tea mellett elbeszélgetett
a Teaház vendégeivel.

*
László atya vezetésével híveink

közül 70-en erdélyi zarándoklaton
voltak, gazdag programmal. Útjuk
során részt vettek a csíksomlyói bú-
csún és ellátogattak Laci atya szülõ-
falujába, Ozsdolára is. Élmények-
ben gazdag útjukról külön is beszá-
molunk. 

Béres György

Krónika
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A dombos-hegyes, fenyvesekkel,
legelõkkel tarkított gyönyörû Szé-
kelyföldet látva sok zarándoktár-
sunk azt egyenesen Svájchoz ha-
sonlította. Joggal, hiszen Svájc való-
ban majdnem olyan szép, mint Er-
dély! Ugyanakkor, mint az európai
problémák megoldásától magát el-
szigetelõ, sõt azokból sokszor hasz-
not húzó igen gazdag állam, Svájc
nem rendelkezik a nép azonossá-
gát, méltóságát, hithez való ragasz-
kodását s fõleg a Szûzanya iránti bi-
zalmát és tiszteletét oly sodró erõvel
felmutató kegyhellyel, mint a mi
Csíksomlyónk, ahol évrõl-évre  (az
idén immáron 438. alkalommal)
gyûlik egybe a világ magyarsága a
nemzeti fogadalomból megtartott
pünkösdi nagyzarándoklatra. Ezút-
tal is legalább 350 ezren voltunk,
közöttük a mi plébániánk László
atya által vezetett 66 fõs csoportja,
többségében természetesen fel-
sõkrisztinás hívek, de például
Somogyországból, sõt Kanadából is
csatlakoztak hozzánk. A Csíkszere-
da különbözõ sarkaiból elõbukkanó
zarándokok színpompás, tarka kör-
menete a mise kezdetére méltóság-
gal ünneplõ hatalmas tömeggé állt
össze, hogy a dombtetõre ill. a  nye-
regbe felérve egy szívvel és egy lé-
lekkel vegyen részt a szentmisén.
Rendetlenkedõk, csak a látvány
kedvéért ide jövõ „kívül álló turis-
ták” szinte nem is voltak, úgyhogy
ez a pünkösdi együttlét – fõleg a
domboldalon visszhangozva felerõ-
södõ énekek és az imák révén - ki-
vételes lelki élményt nyújtott az
anyaországból érkezõk ill. a búcsún
elõször résztvevõk legtöbbjének. Az
erdélyiek pedig bizonyára sok vi-
gaszt és reményt meríthettek a
szentmisét celebráló magyar fõpász-
tor, Erdõ Péter bíboros szentbeszéd-
ének értelemre és érzelemre egy-
aránt ható, (politikai szempontból
is) bölcs szavaiból. 

Zarándoklatunk másik fõ állo-
mása káplánunk, László atya szülõ-

faluja, Ozsdola volt. Innen, mint Er-
dély ill. Háromszék keleti szélén
fekvõ településtõl az ezeréves határ
alig néhány kilométerre van, nyil-
ván ezért is gondolunk vissza oly
nagy szeretettel ebben a színmagyar
faluban eltöltött pünkösdi ünnepek-
re. Szombaton mindjárt egy esküvõ-
re voltunk hivatalosak, mikor László
atya egyik gyermekkori játszótársát,
Imrét adta egybe Melindával. Ked-
ves családoknál, egyszerû emberek-
nél kaptunk szállást (én és családom
például Vilmosnál, a szorgalmas és
jókezû asztalosnál), de közülük is ki
kell emelni Klárika áldozatkészsé-
gét, aki – a nagy
ebédlõasztalt  ros-
kadásig megterítve
– 12 embert várt és
fogadott be. Érde-
mébõl nem von le
semmit, hogy gya-
korlott vendéglátó,
hiszen elszármazott
rokonsága gyakran
hazatér, New York-i
unokái például már
a szünidõ elsõ napján repülõre ül-
nek, hogy a vakáció nagy részét a
tornácos családi ház kertjében, a
nagy diófa árnyékában (értsd: vé-
delmében) töltsék.

Sokunknak örök élmény marad
a pünkösdi nagymise, a zsúfolásig
megtelt templom (elöl a gyerekek, a
baloldali padsorban az asszonyok, a
jobboldaliban a férfiak), a „belülrõl
jövõ”, mély hitet tükrözõ hangos
ének és közös ima, s nem utolsó
sorban Jakab Kálmán plébános úr
tartózkodóan egyszerû köszöntõ
szavai. Mély, öblös hangja, hórihor-
gas termete, kemény, de egyúttal jó-
ságos arcéle Márton Áron vagy
Tempfli érsek úr alakját idézte elém. 

Zarándokutunk méltó befejezé-
se volt az õsi gelencei templom
„meglátogatása”. Ez a kis falusi
templom ugyanis élõ jelképe a Kár-
pát-medence elhagyott szegletei-
ben élõ magyarok/székelyek évez-
redes sorsának, a mélyben és a ma-

gasságban gyökerezõ sallangmen-
tes, máig eleven hitének: megépíté-
se a XIII-XIV. század fordulójára,
esetleg a tatárjárás elõtti idõre tehe-
tõ. Védõfal ill. temetõ veszi körül, a
hajó román kori, a szentély gótikus
(a szentségfülke 1503-as eredete bi-
zonyított). Festett kazettás mennye-
zete 1628-ból való. Hírnevét falfest-
ményeinek is köszönheti, amelyek
1300 körül készültek (Szent László
legenda, Jézus szenvedése, Szent
Jakab, Egyiptomi menekülés, Betle-
hem, Napkeleti bölcsek, Alexandri-
ai Szent Katalin) Még idõben felke-
rült a világ 100 legveszélyeztetet-

tebb mûemlékének listájára, úgy-
hogy néhány éve – komoly anyagi
áldozatok révén – szépen rendbe
hozták. Az amerikai és egyéb alapít-
ványokon túlmenõen „áldozott” rá
mind a román, mind a magyar ál-
lam – figyelmeztetõ és megfonto-
landó példát szolgáltatva a népek,
kultúrák és vallások közti kiengesz-
telõdés (akár fokozatos) megvalósít-
hatóságára, no meg arra – s ez nem-
csak a mostani zarándoklat tapasz-
talata ill. hozadéka –, hogy nem
elég egyfajta nosztalgikus együttér-
zéssel viseltetni a határon túli ma-
gyarok felé, hanem e téren is szük-
ség van a találékony, cselekvõ szere-
tetre. Annál is inkább, mert az anya-
országi magyaroknak van mit kö-
szönniük a határokon kívül élõknek.
Nekünk, felsõkrisztinás híveknek
például Csíksomlyót, ill. a mostani
zarándoklat tanúságait és kegyelmi
adományait. 

Szende Ákos

(folytatás az 1. oldalról)

Boldog Apor Vilmos püspök emléktáblája
szülõvárosában
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Május 18-án fõpásztorunk,
Erdõ Péter tartott elõadást az esti
szentmisén napjaink evangelizá-
ciós-pasztorációs feladatairól, ki-
hívásairól, különös tekintettel a
nagyvárosokra.

A templom már a szentmisén
zsúfolásig megtelt, nagyon szép
számban jelentünk meg a bíboros
urat meghallgatni. Márton atya és
Szerdahelyi Csongor rövid kö-
szöntõje után érdekes dolgokat

hallhattunk a „nemzetkö-
zi” misszióról, melyben
nyolc európai fõváros
(köztük Budapest) fõpász-
tora vesz részt imádságos
lelkülettel a keresztény
Európáért. Erdõ Péter ér-
zékletesen és röviden jel-
lemezte néhány uniós fõ-
város (Brüsszel, Párizs)
helyzetét, s újból felhívta
a figyelmet a „konzumtár-
sadalom” veszélyeire.
Példaként állította elénk
Bécs városát, ahol az Egy-
ház az élet minden terü-
letén jelen van, s ha úgy
adódik, a bevásárlóköz-
pontokban is hallatja sza-

vát. 
A magyar társadalom, sajnos,

még mindig az
amerikai élet-
stílus bûvkör-
ében él, noha
k e r e s z t é n y
ember életé-
ben – hangsú-
lyozta a bíbo-
ros úr – a kü-
lönbözõ áru-
házak nem
helyettesíthe-
tik a templo-
mot. A misé-
vel megszen-
telt, együtt el-
töltött vasár-
nap mindany-
nyiunk számá-
ra fontos len-
ne, a közösség
élménye nem
játszhat alá-
rendelt szere-
pet egy egyházközség életében
sem. Ismét hallottunk megdöb-
bentõ adatokat a magyarországi
papképzésrõl; hazánkban több
ezer hívõre jut egyetlen pap a

statisztikák szerint. Ez azonban
nem lehet mentségünk a keresz-
tény Európában történõ tanúság-
tételnél, szerencsére fõegyház-
megyénkbõl örvendetesen sok
szép (követhetõ) példát hallot-
tunk a lelkiségi mozgalmak meg-
szervezésére. 

Úgy vélem, sok erõt meríthe-
tett a zsinati szellem megvalósítá-
sán fáradozó egyházközségünk
Erdõ Péter szavaiból. Fõpászto-
runk nagy szeretettel jött hozzánk
tanítani a felújított templomtér-
be, s még az elõadás után kezdõ-
dõ teaházba is ellátogatott pár
percre, ahol a „Züllés” együttes
tagjai már javában csillogtatták
énekes és hangszeres tudásukat
mindannyiunk örömére.

Nagyon szép és hasznos este

volt ez mindannyiunk számára –
köszönjük, Bíboros Úr!  

Jakab Péter

Címe sajnos nincs
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A Közép-európai Katolikus Talál-
kozó csúcspontja a 2004. május
21-23-i hétvége volt, amikoris a
nyolc résztvevõ országból (Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Ma-
gyarország, Szlovákia és Szlovénia)
körülbelül 80 000 zarándok látoga-
tott el Mariazellbe. Magyarországról
közel tízezren utaztak ki, hogy részt
vehessenek a szombati ünnepi
szentmisén.

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Titkárságának szerve-
zésében plébániánkról is részt vett
egy kis csoport a mariazelli zarán-
doklaton. Buszunk péntek délután
indult az MKPK Titkársága elõl és az
esti órákban érkezett Szombathely-
re, ahol egy kollégiumban szállásol-
tak el bennünket. Másnap hajnal-
ban indultunk tovább úticélunk fe-
lé. A korai felkelés komoly gondot
okozott, de a busz 4.30-as indulását
senki sem késte le, és vezetõnk, Far-
kas Attila atya lelkesítõ és elgondol-
kodtató szavainak köszönhetõen
testileg és lelkileg is frissen érkez-
tünk az Alpokban található zarán-
dokhelyre.

A buszból kiszállva meglehetõ-
sen barátságtalan idõ fogadott ben-
nünket, hiszen jóval hidegebb volt,
mint a reggeli induláskor és az esõ
is esett.

A parkolóból jókora darabot

gyalog tettünk
meg a szentmise
helyéig, a repü-
lõtérig, de utunk
Mariazellen ke-
resztül vezetett,
ahol megcsodál-
hattuk a bazilikát
és a homlokzatu-
kon freskókkal
díszített kis hegyi
házikókat. Cso-
dálatos volt
együtt haladni a
több tízezer, különbözõ országból
érkezett zarándokkal a mise hely-
színe felé, azzal a tudattal, hogy bár
különbözõ nyelveket beszélünk és
máshonnan jöttünk, mindnyájan
egy okból vagyunk itt: hogy imád-
kozzunk Európa jövõjéért és egysé-
géért.

A repülõtérre megérkezve elfog-
laltuk helyünket a magyaroknak ki-
jelölt szektorban, és hamarosan el-
kezdõdött a szentmise. A liturgiát a
nyolc ország bíborosai, püspökei és
papjai, közel 1200-an koncele-
brálták. A szentmise elején Angelo
Sodano bíboros-államtitkár, a mise
fõcelebránsa köszöntötte az egybe-
gyûlteket és azokat is, akik csak ott-
honról tudták követni az esemé-
nyeket. A bíboros-államtitkár tol-
mácsolta a velünk együtt imádkozó
pápa üzenetét. Egy videóbejátszá-

son a szentatya elmondta, hogy lé-
lekben a nyolc országból érkezett
zarándokkal van. Velünk és értünk
imádkozik egy olyan korért, amely-
ben minden ember békességben és
jólétben él együtt. Ennek legjobb
alapja keresztény hitünk. A zarán-
doklaton egy olyan fontos ügyért
könyörgünk, mint a kontinens em-
bereinek jövõje.

A pápa szavai után Sodano bí-
boros folytatta a szertartást, amelyet
a 100 fõs kórus és fúvószenekar tett
még ünnepélyesebbé. A mise nyel-
ve ugyan német volt, de az olvas-
mányt magyarul olvasták és a kö-
nyörgésekbõl mind a 8 ország nyel-
vén felolvastak egyet-egyet. A
szentmise után a Mária-szobrot
körmenetben vitték körbe a hívek
között.

Az esõ sajnos végig zuhogott és
az idõ is egyre hûvösebbé vált, ez
azonban nem gátolta, hogy mind-
nyájan lélekben gazdagodva és
megújulva vágjunk neki a hazaút-
nak. 

Biztos vagyok benne, hogy az itt
szerzett élmények sokáig elkísérnek
bennünket és remélem, hogy e sok
ember jószándékú imája erõsíti Eu-
rópa összetartását és Krisztusba ve-
tett hitét, mint ahogy azt az elmúlt
esztendõ jelmondata is hirdette:
„Krisztus, Európa reménye”.

Dézsi Kriszti

„Népek zarándoklata”
Mariazell 2004. május 22.
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Kedves gondozottam volt pár
éve egy néni, akit az 50 éves fia
is ápolt… Gyakorlott ápolónõ-
nek is becsületére válik, ahogy
ez az ember a féloldalára béna,
ágyhoz kötött mamáját ellátta…
Négy órás állást vállalt valahol…
én csak erre az idõre kellettem.
Ica néni nagyon szeretett en-
gem, de fia távozása után már
egy órával kezdte kérdezni: „
mikor jön Karcsi, mikor jön Kar-
csi?”

Egy karitász munkatársam
megjegyezte közös gondozot-
tunkról, egy depressziós nénirõl:

– Te, figyeld meg , ennek a
néninek a legnagyobb baja az,
hogy nem a lányai gondozzák,
pedig megtehetnék.

– Igen – feleltem elgondol-
kozva –, én is észrevettem… Ha
egy kisöregnek él egyáltalán
hozzátartozója, akkor mi kite-
hetjük szívünket-lelkünket, az

öreg nem lesz kiegyensúlyozott,
mert az érzelmi hátteret a család
adja. Az nem baj, ha segítségül
hívnak minket, mert nem bírják
egyedül, de nem újdonsült csa-
ládtagok vagyunk, akikre min-
dent át lehet hárítani. Hány és
hány idõs embert lehet sajnos
azzal vigasztalni, hogy ne bán-
kódjon, hogy nincs gyereke,
mert van akinek van, mégis fa-
képnél hagyja. Az nem baj ha
segítségül kérnek minket, de
szabadidejükbõl legalább áldoz-
zanak valamit a beteg papára,
mamára.

Karcsi egyszer bevallotta ne-
kem: Ne haragudjon, de én nem
hiszek Istenben. Én pedig meg-
hatottan a következõt feleltem:

– Az én hitem szerint pedig
Isten nagyon örül annak, hogy
Ön ilyen szépen ellátja súlyosan
beteg édesanyját.

Kalász Mária

Család vagy karitász?
A legkiválóbb gondozónõ, karitászmunkás sem pótolja a családot.

Egy napsütötte szombat dél-
elõttön május 15-én, kerté-
szünk, Hajma István szervezésé-
ben megrendezütk plébániánk
elsõ gyermeknapja. Eleinte ag-
gódva szemléltük a csak nagyon
lassan gyülekezõ gyermekeket,
de egy idõ után összeállt három
csapat és elkezdõdhetett a ver-
seny. 

A résztvevõknek olyan mulat-
ságos versenyszámokban kellett
összemérniük az erejüket, mint
a zsákbanfutás, talicskázás, le-
pényevõ verseny. A tojás-futó-
versenyt nehezítette, hogy egy
lufikkal tûzdelt szlalompályán
kellet végighaladni anélkül,
hogy a tojás kiessen a kanálból.
Ugyanez volt a helyzet a pincér-

versenynél, ahol egy pohár vizet
kellet végigegyensúlyozni egy
tálcán. Az utolsó versenyszám-
ban a csapatok tagjainak egy al-
mát kellett szájjal kihalászni egy
vizeshordóból, anélkül, hogy a
kezüket használták volna. E ne-
héz feladatot rendkívül ügyesen
oldották meg a résztvevõk, úgy,
mint ahogy általában a többi
versenyszámot is. A verseny vé-
gén bõséges jutalomban része-
sült minden csapat.

Természetesen a legkiseb-
bekre is gondoltak, hiszen az
ovisokat is nekik való progra-
mokkal és játékokkal várták, így
õk sem unatkoztak. A szülõk
pedig sütemény és kávé mellett
beszélgethettek vagy figyelhet-

ték az eseményeket, sõt Rajkai
János szellemes találós kérdé-
sekkel is szórakoztatta az idõ-
sebbeket.  

E szép napot a gyermekek és
felnõttek egyaránt élvezték.
Idézetül álljon itt egyik résztve-
võ kijelentése: „Nagyon jó volt
ez a nap, legyen ilyen máskor
is!” Reméljük, sikerül hagyo-
mányt teremteni és jövõre még
többen eljönnek.

Végezetül mondjunk köszö-
netet Hajma Istvánnak, Gémes
Almának és Szerdahelyi Miklós-
nak a szervezésért és mindenki-
nek a munkájáért, aki valami-
lyen formában részt vett a lebo-
nyolításban.

Dézsi Kriszti

Plébániai gyereknap

Bíró László püspök atya gondo-
lataival kívánunk minden kedves
hívünknek élményekben és pihe-
nésben gazdag kellemes nyarat.

A nyár „.. a szabadság, a csalá-
di együttlét ideje. Lehetõség új tá-
jakkal, városokkal, emberekkel va-
ló találkozásra, tõlünk távolabb
élõ rokonok, barátok, ismerõsök
meglátogatására. Tanuljunk egy-
mástól, keressük mindenben az
értéket. Fedezzük fel, hogy a sok
szépség mind Isten teremtménye,
az emberek pedig mind isten kép-
mására teremtettek…

...Nagyboldogasszony és Szent
István ünnepe alkalmat ad arra,
hogy a családban, családközössé-
günkben tudatosítsuk magyar és
keresztény gyökereinket. Adjunk
hálát ezért az örökségért, és ve-
gyük észre, hogy a körülöttünk élõ
élõ népeknek is sok értékes nem-
zeti és keresztény hagyománya
van…. Keresztény testvériségünk
tudatában érdeklõdjünk más nem-
zetek iránt, figyeljük a világ esemé-
nyeit.”
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27 éve vagyok – a kezdetben
„lékais”, majd – „felsõkrisztinás”.
Feleségemet, Krisztinát is sikerült
idecsábítani még jóval esküvõnk
elõtt. Nem volt könnyû, hiszen õ
is egy jó közösségi életet élõ, aktív
egyházközség tagja volt: a Szondi
utcába, a Szent Család plébániára
járt. Az atyák, a barátok és nem
utolsó sorban a schola mûködésé-
nek köszönhetõen ma már közös
gyökereink is ide kötnek minket.

Feleségem muzeológus, én épí-
tészként és a képviselõ testület
tagjaként igyekszem magam hasz-
nossá tenni. Gyermekeink, az öt
éves Réka, és a három éves Feri
nagy örömmel járnak a baba klub-
ba, ovis hittanra és szép lassan a scholába. Remél-
jük, õk is megtalálják itt a helyüket és a közösség
aktív tagjaiként szerezhetnek egy életre szóló él-

ményt, kaphatnak útmutatást és – szükség esetén
– támaszt.

Müller Ferenc

CSALÁDTÓL CSALÁDIGBemutatkozik az ifjabb Müller család

Halottak:
1. Lokodi Magdolna Ilona (73)
2. Gyöngyössy Sándor (70)
3. Kovács Imre József (78)
4. Matza Gyula (82)
5. Németh Jánosné sz.Mori Zsuzsanna (78)
6. Pattantyús-Ábrahám Dénesné sz.Erdélyi Erzsébet (83)
7. Dr. Farkas Elek (92)
8. Nagy Gyula (86)
9. Tyhun Béla (87)
10. Sike Istvánné sz.Papp Mária (85)
11. özv. Brunekker Rezsõné sz.Németh Vilma (84)
12. dr. Bárány Tamásné sz.Gyürky Erzsébet Ildikó (76)
13. Horváth István Sándor (56)
14. Tamás Mihály (68)
15. Horváth Antal (61)
16. özv. Érlaki Istvánné sz.Ortutay Anna (91)
17. özv. Kalmár Pálné sz.Varga Viktória (95)
18. Pápai Gyula (60)
19. Fojt Jenõné sz.Kocsner Katalin (95)
20. özv. Sipos Györgyné sz.Mosolits Gizella (82)
21. dr. Aliquander Endre Ödön (91)

22. Bíró Mihály (44)
23. Foki Lajosné sz.Szûcs Julianna (63)
24. özv. Nagy Lászlóné sz.Tóth Viktória (90)
25. Putnokí István (83)
26. Molnár Elemérné sz.Kiss Antónia (90)
27. Csiszár Imréné sz.Nagy Erzsébet (90)
28. Neumaier Gyula (68)
29. Balogh Lászlóné sz.Baltás Piroska (72)
30. Latabár kélmánné sz.Máday ágnes (68)
31. Boda Józsefné sz.Rommer Ibolyka (78)
32. Rimavölgyi Károly (75)
33. Szintai András (58)
34. Mészáros Ferencné sz.Mészáros Anna (98)
35. Horváth István (84)
36. Csergezán Pálné sz.Bényi Ilona (78)
37. Csutorás Károly sz.Megyeri Irén (57)
38. Tolnai Károlyné (90)
39. Reichart Éva (52)

Keresztelõk:
1. Szabó Edina (2003.)
2. Imre Ferenc Balázs (2003.)

A 2004. év elsõ negyedévének anyakönyve

Az anyakönyv rovatban eddig mindig csak a száraz adatokat közöltük. Soha nem fûztünk hozzá kommentárt. Ezt
a hagyományt most felrúgjuk, amikor fájdalommal állapítjuk meg, hogy lapunk több mint hat éves fennállása óta
ilyen szomorú anyakönyvet nem publikáltunk. A 2004. év elsõ negyedében 39 temetésre összesen 2 keresztelõ ju-
tott, tehát majdnem 20-szor annyian haltak meg a hívek közül, mint ahány kisgyermek született. Azt pedig már szin-
te „természetesnek" tartjuk, hogy január-február-március hónapokban esküvõ nincs.
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

VII. évfolyam, 5. szám 2004. Te Deum, következõ lapzárta: 2004. .
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Dézsi Kriszti, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós, Zsabokorszky Zsolt

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.

Szeretettel várjuk sorainkba azt,
aki szeretne velünk együtt szolgálni
a szentmiséken akár énekével, akár
hangszer-tudásával.

Jelentkezz a „gitáros” szent-
misék után vagy elõtt Bódy Katánál
a sekrestyében!

A nyári szünet elõtti, utolsó
ifjusági (gitáros) szentmise 2004.
június 20-án, a nyári szünet után
az elsõ: 2004. szeptember 5-én
lesz.

Várunk!
Gitárosok

GITÁROS SAROK

Régi adósságunkat törlesztjük,
mikor leközöljük a tavaszi gitáros ta-
lálkozó képeit, melynek idén temp-
lomunk adott otthont.

A késedelemért elnézést kérünk.
Szerkesztõség


