
Még a virág is a fényre fordul, és ha nem kapja az áldott
nap sugarait, meghal. Hogy mellettem ki mennyire jó és
alkalmas gyermek, munkatárs, főnök vagy beosztott, az
attól függ, hogy én mennyire tudom őt szeretni, mennyi-
re bízom meg benne, mennyi jóság, empátia van
 bennem iránta.
Szeretnék elmondani most egy nagy titkot: az emberek
szeretnek vidámak, jókedvűek lenni. Meg kellene tanul-
nunk egymást jó értelemben szórakoztatni, felvidítani.
Mária látogatása Erzsébetnél jókedvet, örömöt, ujjongást
váltott ki, és Erzsébet ujjongására Mária Magnificatot éne-
kelt – a jókedvű örömre örömmel válaszolt. Milyen szép
lehetett az az együtt töltött idő! Úgy gondolom, hogy a
ferenceseket a Máriás lelkület nagyon megérintette, és
számukra talán ezért is ez a Máriás jókedv, a mindennapi
nehézségek ellenére is Magnificatot éneklő lelkület 
irányadó.
Milyen jó lenne, ha a másik ember számára öröm lenne
a velünk való találkozás, együttlét. Így a mellettünk való
munka, tanulás is örömmé fog válni a másik számára. Ha
só és bors nélküli ételt tálalunk fel, abban senki nem fog-
ja örömét lelni, pedig minden jó benne lehet, tápérték,
vitamin, kalória – az íztelen étket nagyon nehéz lesz 
legyűrnünk a torkunkon.
Próbáld meg a reggeli találkozást, az óra első percét egy
tréfás megjegyzéssel, egy kedves viccel indítani. Ha jól,
kacagva indul a nap, akkor több esélyetek van, hogy
eredményes, szép napot fejezzetek be. A mai világban az
emberek lejárják a lábukat, hogy őket szórakoztassák. 
Legyetek egymás számára ti a szórakozás, a vidámság 
forrásai. Nem tudsz néhány jó poént elsütni?! 

Szentmisék rendje:

Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:

Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken

délelőtt 9–12, délután 1/25–1/26-ig
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Dehogynem, és ha valóban nem tudsz, akkor tanuld
meg! Nem lehetetlen! A gyermeknevelésben, a munka-
társi viszonyban a jókedv, a derű elengedhetetlen.
A jó, szászvárosi kilencvenéves Antal atya mondotta, hogy
ő rossz, negatív dolgot nem visz, nem hurcol magával, és
kacagva mutatta az évek súlya alatt elnyomorodott kezét:
„Ezekkel nem is tudnám!” Minek emlékezni arra, aminek
meg sem kellett volna történnie?! Neki mindig mindenre
van jókedvű, vidám megjegyzése. A minap azt mondta,
hogy lám kilencven éves, és utána huncutul rám nézett,
és azt mondta: „Na, ugye ehhez már pofa kell?!” És 
vidáman kikacagtuk a közel egy évszázad minden súlyát,
terhét, a kommunista verőlegényeket, a nincstelenséget,
mindent, ami őt nem lehúzta, hanem fénnyel és élet-
örömmel töltötte el. Én tőle még panaszt, rossz szót 
senkiről nem hallottam, jó is vele együtt lenni, találkozni.
Hány idős ember van, aki mindig sopánkodva, siránkoz-
va fogad, ha meglátogatjuk, aztán egy kis ideig fog-össze-
szorítva állunk mellette, hallgatjuk, nézzük, ahogyan 
szenved, és utána fáradtan kereket oldunk, és kerüljük a
vele való találkozást! A veled való találkozás ne legyen
egy béka, amit a másiknak erőszakkal le kell nyelnie.
Ebben az új tanévben arra kérlek szívem minden 
melegével, hogy légy áldott napfény, meleg őszi eső, 
jóságoddal, fényeddel öntözgesd a rád bízottakat, és
meglásd, a gyermekek, a munkatársaid, de még a 
hatóságok is, akár a sivatag szélén évek óta töpörödő,
aszalódott kis magvak, megerednek, kihajtanak, majd
csodálatos virágszirmokba borulva elkezdik kibontakoz-
tatni csodás gyümölcseiket. Hidd el, hogy arra vár 
mindenki, hogy kiszeressétek aszalódó létükből az életet

Jóságoddal, fényeddel öntözgesd a rád bízottakat! 
– a ferences atya tanév eleji üzenete nem csak pedagógusoknak szól - 
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dicsérő jókedvet, színes virágokat, bomló gyümölcsöket.
Nem taktikás fortélyokkal, mindenféle „okos eszközök”
trükkös felhasználásával kell színes kartonból szirmokat
ügyeskedni a megszáradt magvakra, hanem a bennük
lévő csodás életet kell hiteddel, jóságos szent jelenléted-
del kibontakoztatnod. Csodás, izgalmas, nagy kaland!
Testvérem, te nem egy szépségverseny zsűrije vagy, hogy
megállapítsd valakiről, hogy mennyit ér, te ne a száraz
magvat lásd magad előtt, hanem az életet, a csodás 

Szeptemberben a közösségi élet is újra indult egyház-
községünkben. A következő közösségek hívják és várják
szeretettel az új tagokat (ahol külön nem említjük a hely-
színt, azok az összejövetelek a plébánia földszinti termé-
ben vannak):

Templomunk énekkara szeretettel vár új tagokat. 
Jelentkezni a pénteki kóruspróbák alkalmával vagy a 
vasárnapi szolgálatok után lehet Tőkés Tünde karveze-
tőnél. A gyerekek kóruspróbája pénteken este 6-tól, a
fiatalok-felnőttek próbája pénteken 7 órától kezdődik
a plébánián.

A Felső-krisztinavárosi Gitáros Együttes szeretettel vár
Téged, amennyiben szeretnél egy fiatalos közösséghez
tartozni, valamint szeretsz hangszeren játszani és/vagy
énekelni, ezáltal pedig dicsőíteni az Urat! Jelentkezni 
lehet a vasárnap esti gitáros misék után vagy a próbák
ideje alatt, szerda este 8 órától Hernády Balázs 
kórusvezetőnél.

szirmokat, és a jövendő érett gyümölcsöket a „töpörö-
dött", rád bízott gyermekben, a melletted dolgozó mun-
katársban. Azért kaptunk egy újabb évet az élet Urától,
hogy türelmes jósággal kiszeressük egymásból az értékeket.
Ez a ti csodálatos, mindennél szebb feladatotok! És ha
jól dolgoztok, akkor a drága fizetésetek is!
Isten áldása legyen munkátokon, jó tanévet kívánok
mindenkinek! 

Csaba testvér

A Baba-Mama Klub óvodás kor alatti babákat és 
édesanyjukat, valamint kismamákat is vár szeretettel
szeptember 5-től minden héten, szerdán 10-12 óra 
között a plébánián.
A Zsolozsma-kör minden szerdán, az esti mise után vár
felnőtteket bármely korosztályból a zsolozsma közös
imádkozására és ennek az imaformának a mélyebb 
megismerésére. Az imádságra a plébánián gyűlnek össze.
Az Apor Vilmos Idősek Klubja rendszerint a hónap 3.
csütörtökén 15 órától tartja összejövetelét a plébánián.
Az esetlegesen ettől eltérő helyszínt és időpontokat a hir-
detésben jelezzük. Szeretettel várják régi és új tagjaikat! 
Az októbertől induló Szalézi Szent Ferenc Kollégium
szeretettel várja a 8-10 éves lelkes ministrálni vágyó-
kat, akik voltak vagy idén lesznek elsőáldozók. A heti
foglalkozásokat valószínűleg kedden vagy szerdán 
tartanánk, de ez megbeszélés szerint változhat.
Jelentkezni a szentferenc.szalezi@gmail.com email-
címen, vagy nálunk, Gábriel Zsófinál és Pálfalvi Tamásnál
lehet a vasárnapi 9 órás szentmiséket követően.

Közösségeink hívogatója
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„Halkan hozom dicséretem virágait eléd, és kérésemet
úgy suttogom, csak mi ketten halljuk: Kérlek, beszélj
Szent Fiadnak, Jézusnak sokat rólam! Légy közvetítője
kéréseimnek és viseld gondomat odafönt, hogy célomat
elérve egyszer majd megláthassam az Isten dicsőségétől
boldog otthonát az üdvözülteknek.”

Barát Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei
*

A nyár végéhez közeledve nagy öröm érte plébánián-
kat. Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön, megtisz-
telő állami elismerésben részesült Márton atya. 

Szent István napján, a Magyar Arany Érdemkereszt
Polgári Tagozata kitüntetést vehette át a Vigadóban.
A „Hit Pajzsa” díj után újabb elismerése ez a kitüntetés
Márton atya sok évtizedes lelkipásztori munkájának, az
ifjúság és a hívek magyarságra, hazaszeretetre nevelé-
sében kifejtett tevékenységének.
És, hogy örömünk még teljesebb legyen, ugyanezen 
kitüntetésben (Magyar Arany Érdemkereszt Polgári
Tagozata) részesült képviselőtestületünk régi tagja, 
Dr. Kovács Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaság -

tudományi Egyetem
G é p é s z m é r n ö k i  
Karának dékán -
helyettese, egyetemi
docens.
Mindkettőjüknek 
szívből gratulálunk!

*
Ismét nagy sikere
volt a nyári plébániai
tábornak. (lásd még
külön beszámolóin-

kat). Ezúton is köszönjük a tábor szervezőinek, 

Tóth Zoltánnak, Pogátsa Teréziának, Hernády Balázsnak,
Szabó T. Anikónak, Bodó Imrének és Kenesey Balázsnak,
valamint mindenkinek, aki segített abban, hogy a szép-
számú táborlakó jól érezze magát ebben a pár napban.

*
Az idén vezettük be első ízben a „nyári miserendet”,
ami az eddigiektől annyiban tért el, hogy a nyári hóna-
pokban, júliusban és augusztusban, a hétköznapokon
csak egy szentmise volt (első három nap csak reggel,
másik három nap csak este). Így lehetővé vált, hogy az
atyák is pihenjenek a nyáron. Jó kezdeményezés volt,
és a hívek is könnyen alkalmazkodtak.

*
Amint azt az előző számunkban is írtuk, végre meg -
kötötték a szerződést a kivitelezőkkel és - most már 
látható módon – el is kezdődtek a beruházás második
ütemének munkálatai. Emlékeztetőül: ez magában 
foglalja a külső, kertrendezési munkákat (támfalak,
utak, parkoló, kertészeti munkák), valamint a már kész
épület belsőépítészeti munkáit (bútorok. konyha, 
technikai berendezések) is.
A beruházással párhuzamosan már elkezdődött az 
urnatemető és a plébánia mosdójának felújítása, az 
urnatemető festése és belső terének karbantartása, és
terveink szerint még az idén elkészül a felső kert és 
parkoló rendezése is.
Minden reményünk megvan arra, hogy jövőre már 
birtokba tudjuk venni az egész plébániát. Azután „már
csak a kölcsönt kell törlesztenünk.”

*
Szeptemberben teszik le az esküt a megválasztott új
képviselőtestület tagjai. Reméljük, hogy a megválasztott
új tagok is segítenek abban, hogy a testület, és velük
együtt a plébániai közösségi élet is új lendületet kapjon,
hiszen feladat lesz bőven; elég, ha csak a 2020-as 
Eucharisztikus Kongresszusra gondolunk.

*
„…Könyörgünk Nagyasszonyunk, magyar hazánk 
vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosít-
va megismerjék az igazságot,…Légy minden ügyünkben
szószólónk szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint ren-
dezzük életünket, és téged Nagyasszonyunknak 
különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk életünk
minden napján…”
Részletek Esterházy Pál nádor könyörgéséből.

Béres György

Krónika
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Vianney Szent János (eredeti nevén Jean Marie Baptiste 
Vianney) derűt, alázatot sugárzó alakja tisztelői körében 
leginkább a gyónás szentségével forrt össze. 

Maga Szent II. János Pál pápa nyilatkozott úgy, hogy 
„különösen megrázta” az a kegyelem, amely a bűnbocsánat
szentsége által áradt János abbé tevékenységéből. Szobra
templomunkban is megtalálható. Kevesebben tudják, hogy ő a
plébánosok védőszentje is. Bizonyos elképzelések szerint az ő
alakja ihlette Victor Hugo A nyomorultak című regényében
Myrielt, Digne szegény püspökét, akinek jósága megváltoztat-
ja Jean Valjean életét. A legtöbben azonban csak úgy ismerik
szentünket: az ars-i plébános.

János születése, sőt papi szolgálatának időszaka a francia
történelem egyik legnehezebb szakaszára esett: a francia 
forradalom, a Direktórium, a napóleoni háborúk és a forradal-
mak megtépázták a francia katolikus egyházat. Nem egy pap,
szerzetesnővér adta életét hitéért. A szegény földművesek 
családjába született fiú Lyon közelében született, Dardilly 
faluban. Hittanra, elsőáldozási felkészítésre éjszaka járt társai-
val – egy pajtába, álruhát öltő apácákhoz, szerzetesekhez. 
Elsőáldozásakor a hagyomány szerint a falusiak hatalmas, 
szénával megrakott szekereket húztak a pajta elé, nehogy a 
helyi hatóságok gyanút fogjanak.

29 éves korában szentelték pappá. Több elöljárója is szóvá
tette, János pedig sohasem tagadta, hogy nagyon nehezen tanult meg írni és olvasni, s latintudása sem volt imponáló.
A műveltségére vonatkozó megjegyzéseket mindig alázattal fogadta, noha élete alkonyán egyik püspöke így reagált
paptestvérei panaszaira: „Bárcsak egy morzsányi volna bennük az ars-i plébános egyszerűségéből!’’ 1818-ban került a
kicsiny Ars plébániájára és haláláig ott szolgált. Nem ritkán tíz, egyszer állítólag tizennyolc órán keresztül gyóntatott –
az előre furakodókat (általában előkelőket) pedig gondosan hátraküldte a sor végére. 

János derűs személyiség volt, de fontosnak tartotta, hogy a fiatalokat megóvja a kísértésektől, ezért programokat,
összejöveteleket szervezett számukra, a mindössze hatvan fős falu három (!) kocsmája pedig hamarosan bezárni 
kényszerült. „Egy tánc volt a feje ára” – rakta ki egyszer János a Keresztelő János-kápolna ívére. Egy alkalommal 
lefizette a zenészeket, hogy a táncmulatság ne tartson reggelig.

Hite az Oltáriszentség mély tiszteletében edződött. Katekézisében egyszer úgy fogalmazott, az Eucharisztiában
maga Isten mosolyog rá azokra, akik elébe járulnak. Hangsúlyozta, hogy az Úrnak egy röpke negyedóra is kedves, ha
az Ő számára szakítjuk ki a mindennapi teendők közepette. Az Oltáriszentséggel való saját kapcsolatáról így írt: 

„A Jóisten megadta nekem a nagy kegyelmet, hogy semmit sem kaptam, amire támaszkodhatnék: sem tehetséget,
sem bölcsességet, sem tudást, sem erőt, sem erényt. Ha megkísért a kétségbeesés, egyetlen menedékem van: 
a tabernákulum elé vetem magam, mint kiskutya a gazdája lábához.”

Az egyszerű ars-i plébánost korának egyik legnagyobb teológusa, XI. Piusz avatta szentté 1925-ben. Épen maradt
teste ma zarándokok százezreit inti a szentségi élet fontosságára János atya egykori templomában.

Jakab Péter 

„Eucharisztikus” szentek IV.
Vianney Szent János

(1786 – 1859)
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Csattogó-völgyi plébániai tábor 
2018. június 29 – július 2.

Sziasztok! Ádám vagyok, idejárunk a Felsőkrisztinába a kilences misére, meg jártam Babaklubba is Teri néni-
hez és Gabi nénihez, amíg óvodás nem lettem. Mama mondta, hogy majd ő leírja, hogyan emlékszem az idei plébá-
niai táborra, csak meséljem el. 

Az biztos, hogy úgy kezdődött, ahogy általában az összes utazásunk: Mama csomagolt, Apa pedig átcsoma-
golt, mert már megint nem fértünk be a kocsiba. Mama az egész házat vinné, de ha mást nem, a hősugárzót és a 
hálózsákokat biztos, mert a békás honlap azt írta, hogy hideg lesz éjszaka. És tényleg így is volt, a második, harmadik
éjszaka jól jött a hősugárzó is, meg a hálózsák is, de ezt akkor még nem tudtuk, mindenesetre Apa bosszús volt. Mi
meg nézhettük a Bogyó és Babócát, mert addig nyugodtan tudtak csomagolni és átcsomagolni. Aztán persze már ér-
kezés után megmondtam Zolinak, hogy jövőre ne délután induljon a tábor, hanem már délelőtt, mert úgy sokkal jobb. 

Szinte az esővel együtt érkeztünk a Csattogó-völgybe, ami már elsőre nagyon jó helynek tűnt: körben erdő,
hegyek, sok szép sportpálya, játszótér, faházak, de a legjobb a kinti zuhany volt. És fogat is lehetett kint mosni, ez 
nekem is és Andrásnak is (ő a kisöcsém) nagyon tetszett! Szerencsére az eső hamar elállt, de lehetett gumicsizmában
pocsolyázni, ez külön jó volt. Kaptunk finom vacsorát, a reggelik és az ebédek is ízlettek nekem. Főleg a csokis 
gabonagolyó! A vacsorák után pedig mindig volt esti mese és közös ének, ima, amit nagyon vártunk.

Meg az is tetszett, hogy sok barátom volt a táborban, akikkel másnap kirándulni mentünk az erdőn át 
Kismarosig, ahonnan Királyrétig vonatoztunk, ezt Kenesey Balázs szervezte, meg a királyréti gyalogtúrát is ő vezette,
de oda végül nem mentünk, mert Andrásnak még hosszú lett volna a tókerülés, de a nagyok mesélték, hogy jó kis 
túra volt. Mi helyette hajtányozni mentünk Apáékkal, két kört is mehettünk! Mama és Apa tekertek, mi hátul 
drukkoltunk nekik Andrással. Ebédre is finomság volt egy ottani étteremben. Mi délutánra visszamentünk a táborba,
pihenni meg játszani a többiekkel.  

Vasárnap délelőtt sorverseny és sportprogram volt a gyerekeknek, délután meg medencézés.  Aznap még egy
igazi mentőautó is bejött a táborba, mert szegény Patrikot baleset érte. Hernády Balázs kísérte el a váci kórházba. 
Remélem, most már tényleg jól van! A vasárnapi misét a színpadon tartottuk, nagyon sokan voltunk. Márton atya is
meglátogatott minket. 

Voltak olyan felnőttprogramok is, amikre mi nem mentünk (Péter atya fórumbeszélgetése, Kerényi Lajos atya
előadása – a lejegyző megjegyzése), mi addig kézműveskedtünk Orient Enikő nénivel: családi téglát gyártottunk az 
oltár köré (a tábor mottójának szellemében: „A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta
az alapot.” (LK 6,48a) – a lejegyző megjegyzése). Mama mesélte, hogy esténként is volt vidám felnőttprogram: 
borkóstoló, szalonnázás meg ilyenek. Utolsó este mi is tovább 
maradhattunk fenn, mert tábortűz volt Hernády Balázs vezetésével,
aki a reggeli „Pál, Kata, Pétereket” is énekelte olyan sokszor, hogy a
végére kicsit be is rekedt szegény. 

A tábor zárónapján is tartottak felnőtt előadásokat (Muhi
András és Szerdahelyi Miklós – a lejegyző megjegyzése), nekünk 
pedig Babaklub volt és kincskereső. Több térkép is készült, minden
csapat máshol kutatott és a végén együtt raboltuk vissza az ellopott
kincset: mindenkinek jutott finom csokitallér-kincs! A zárómise után
csoportkép is készült, amin már mindenki nagyon éhesen mosolygott,
de szerencsére hamarosan ebédeltünk is.

Hazafelé elaludtunk a kocsiban, de otthon az volt az első 
kérdésem Apáékhoz, amivel azóta is nyúzom őket: „Mikor megyünk
újra, mikor lesz a következő plébániai tábor?”

Denkinger-Kis Ádám beszámolóját lejegyezte: Szabó T. Anikó
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Már legalább három hónapja vártam a plébániai tá-
borunkat. Egészen korán kellett leadni rá a jelentkezést,
de ettől függetlenül is, mivel az elmúlt évben számos
emberrel ismerkedtem meg, és kötöttem barátságot,
akik az idei tábor résztvevői között  is szerepeltek. 
Lényeg a lényeg: már nagyon szerettem volna, hogy fel-
virradjon június 29-edike, a tábor kezdetének napja.
Délelőtt ugyan még dolgoztam, mint sokan mások; 
délután viszont gyorsan összepakoltam, és a kitűnően
megszervezett autós fuvarnak köszönhetően időben 
leérkeztem a táborba. Elfoglaltam a szállást: akkora sár
maradt délelőttről, hogy ez mindössze azt jelentette,
hogy a nyitott ajtóból ledobtam a hátizsákot az ágyam-
ra; de ez nem zavart meg abban, hogy rögtön át ne szól-
jak a szomszéd faházba egy kis pingpongozás kedvéért.
Különben nagyrészt szép, napfényes időben lehetett részünk,
eltekintve még az aznapi vacsora előtti kisebb zuhétól. 
A pingpong után kezdetét vette a nagy közös ismerke-
dős program, ahol vállalkoztam a feladatra, hogy rész-
ben én osszam be a csoportokat, és ahol kiderült, hogy
az 1987-1996 közt született korosztályból (a mai 22-31
évesek) nem volt résztvevő a táborban annak ellenére,
hogy majd’ 170-en tölthettük együtt ezeket a napokat.
Utána került sor a vacsorára; volt esti ima, esti mese a
kicsiknek, borkóstoló-tippmix a nagyoknak, társasjáték a
közepeseknek, alvás, mise, reggeli mindenkinek. Ezután
útba kellett ejtenem egy esküvőt a templomunkban (itt
is gratulálok az ifjú házasoknak), ahová külön kocsival
jutottunk el, majd a lagziból kora hajnalban tértünk visz-
sza. A tábor helyszíne egyébként Csattogó-völgy volt,
Verőce mellett, ahol már korábban részt vettem néhány
városmajori plébániai táborban is, amely ugyanitt került
megrendezésre (szerintem a miénk jobb, mert nálunk
nem annyira sűrű a programbeosztás, és mert ide több
barátom jár). A táborunk legjobb pillanatait 30-adikán,
reggeli közben éltem át, amikor arról beszélgettünk a
haverokkal, hogy melyikünk mit álmodott előző este. 
Majd végül eljött július elseje, életem eddigi legszeren-
csétlenebb napja. Reggel még semmi sem utalt erre at-
tól eltekintve, hogy az elmúlt három napban nem alhat-
tam összesen 13 óránál többet, vagyis elég keveset 
ahhoz, hogy aznap hibás döntéseket hozhassak. Egy
elég jól sikerült közösségi társalgás, meg egy kis foci a 
kialvatlanság ellenére is rögtön feldobta a hangulatomat.
Ebben a lélekállapotban, már a „meccs” után, nagyjából
fél tíz óra tájban azon kaptam magamat, hogy átlóban
rohanok át a futballpályán, némi extra szervezői 
feladattól vezérelve, Avicii – The Nights című számát

énekelve a fejemben; és éppen át akarom ugrani azt a
virágvályút, amelynek a szomszédját a másik irányból,
nekirugaszkodva, merőlegesen, reggeli előtt még 
sikerült. A kordon közelsége egy pillanatra megakasztja
a lendületemet, viszont utána már rögtön ugrani kell,
még jobban lassítani, természetesen, nincs idő; bal 
lábam nem is ér hozzá a virágedényhez, jobb lábammal
viszont mintha súrolnám, a bal lábam visszaérkezésnél
megcsúszik az enyhén harmatos fűben, a jobb lábam
még túlságosan hátul és a levegőben van, és hasra esek.
„Huhh, remélem, nem látta senki” – gondolom még
szinte hason fekve, időközben tempós sietséggel meg-
próbálok feltápászkodni, hiszen az egyetemi élet alatt
megszoktam a rohanást. Talpra állás közben hallom meg
a reccsenést, és látom, hogy a jobb oldali térdem közé-
pen szétnyílt és a bőr alatt, ahol nem csontnak kellene
lennie (tapasztalat egy korábbi sérülésből), ott bizony
csont van. „Segítség! Segítség!” Helyszíni ellátás után -
köszönöm minden felnőttnek, aki körülöttem állt, és 
vigyázott rám - szerencsére a mentők elég hamar meg-
érkeztek, és bevittek a váci kórházba, ahol a balesettől
számítva három óra múlva elkezdték a másfél óráig 
tartó operációt. A napom a kórházban ért véget; este
még fel szerettem volna hívni az egyik barátomat, aki
nem vette föl a telefont, mert a tábor apraja-nagyja a 
tábortűz körül üldögélt. Meg kell említenem, hogy a
résztvevők közül sokan érdeklődtek személyesen, akár
telefonhívásokon, akár üzeneteken keresztül az állapo-
tom iránt és nekik köszönhetem, hogy nem unatkoztam
a kórházban sem. Másnap már tudtam járni is, egy 
héten belül pedig térdmerevítővel helyettesítették a 
gipszet és hazaküldtek. Amikor ezeket a sorokat írom,
már a tábor utáni nyolcadik hetet tapossuk, és a térdka-
lácsom a legjobb úton halad a teljes rendbejövetel felé.
Maga a sérülés nem fájt olyan nagyon, a műtét pedig
végképp nem (bár nem altattak el, hanem gerinces 
érzéstelenítőt kaptam), de mostanában, amikor újra 
próbálom behajlítani a lábam a térdmerevítő által meg-
engedett szögig, akkor ezáltal elég nagy fájdalmat tudok
okozni magamnak.
Természetesen, a táborban volt még mindenféle 
program, amelyekről lemaradtam: kirándulás,
(sport)akadályverseny, medencézés; szóval, igazán 
sajnálom, hogy ezeken nem vehettem részt. Remélem,
jövőre az összes eseményen ott tudok lenni, és ha a
helyszín nem változik, valamilyen módon majd biztosan
megemlékezem a balesetemről.  :)

Pályi Patrik

Igazi mentőautó a táborban!
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Boldog Salkaházi Sára Kollégium

Szent Teréz anya Kollégium 

Szent II. János Pál pápa Kollégium

Schola tábor

Szent Teréz anya Kollégium 
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Plébániai tábor 2018
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FeGE: Köszönjük!

Cserkésztábor

Ministránsaink a római Szent Péter-bazilikában
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„Felöltözik, kint várakozik” Bemutatkozik a GAJDOS-család

Kérdőíves felmérésünk során olvasóink közül többen is jelezték, sajnálják,
hogy nem folytatódik az újságban a családok bemutatkozása. Szívesen 
indítjuk újra a sorozatot.

Gajdos Matyi és Dóri vagyunk, 2015 márciusában költöztünk a kerület-
be és kezdtünk el a plébániára járni.
Dóri orvosként végzett, az egyetemet követően másfél évet dolgozott 
háziorvos rezidensként, 2014 májusa óta pedig otthon van a gyerekekkel.
Matyi gyógytornász, jelenleg egy szakrendelőben és magánpraxisban 
tevékenykedik, valamint egy fejlesztő otthonban értelmileg akadályozott
felnőttekkel foglalkozik.
Három év együttjárás után 2011 szeptemberében házasodtunk össze,
Luca lányunk 2014 májusában látta meg a napvilágot, azóta 2016. áp-
rilisában Ilkával, 2018. áprilisában pedig Vincével bővült a családunk.
Luca a Mackós Óvodában lelkes középső csoportos, a többiek pedig a
baba-mama klub csapatát erősítik.
Dóri már ideköltözésünket követő héten ellátogatott a baba-mama klub-
ba, ahol hamar megtalálta a közös hangot más anyukákkal. Az itt 
szerzett barátoknak köszönhetően kapcsolódtunk be még ugyanazon év
őszén a Szerdahelyi Miki és Réka által vezetett házas csoportba, mely-
nek azóta is lelkes tagjai vagyunk. Az, hogy a plébánián egyre inkább 
itthon érezzük magunkat, nagyban köszönhető a reggeli misék utáni 
agapéknak, beszélgetéseknek, valamint a személyes kapcsolatépítések-
re remek lehetőséget adó plébániai táboroknak, melyben idén is nagy
örömmel vettünk részt.
Fiatalabb korában Matyi a Fokoláre közösségnek, Dóri a Regnumnak volt
elkötelezett tagja, ahol csapatot is vezetett. Felnőttként a plébániai élet
és a házas csoportunk mellett a Családok Jézusban Közösség tagjaiként
találtuk meg az egyházi szolgálat azon szeletét, mely úgy érezzük, közel

áll hozzánk, ez
pedig a nyolc-
szemközti jegyes-
kísérés. Bár még
nem rendelke-
zünk nagy 
tapasztalattal e
téren, azonban
érezzük, hogy a
hozzánk forduló
jegyespároknak
nagy segítség e
szolgálat, és a mi
kettőnk kapcsola-
tát is megerősíti.

Ezekkel a „kedves” szavakkal „búcsúzott”
el tőlem a röntgenorvos, miután 
elkészítette a felvételeket. Magamban 
lefordítottam a mondatot. "Kérem, hogy
öltözzön fel és a kollégáim szólítani 
fogják, hogy átadják önnek a leleteket,
amint elkészültek." A hölgy szavai elindí-
tottak bennem egy lavinát, még nagyon
sokat gondolkoztam ezen a csonka 
mondaton. Vajon a dolgoknak milyen
láncolata vezet el odáig, hogy egy 
művelt, okos nő így szóljon valakihez. És
miért esik annyira rosszul nekem, ha így
szólnak hozzám? Szívesen elbeszélgettem
volna vele... Természetesen nem volt 
erre lehetőségem, de nagyon megerősített
bennem valamit: a szavainknak súlya van. 
Óvatosan, tudatosan kell velük bánnunk.
Különösen igaz ez, amikor a gyerekeink-
kel beszélünk. Sok felnőtt emberrel talál-
koztam már, aki egy életen át hordozott
egy gyerekkorában kapott sebet. 
Sosem felejtem el azt a középkorú 
hölgyet, akinek az egész életére rányom-
ta a bélyegét az üzenet: „Majdnem 
meghaltam MIATTAD!” Ezt az édesanyja
sokszor mondta neki egy szülési 
komplikáció miatt. 
De kevésbé súlyosnak tűnő mondatok is
hatnak. „Csak lány”: a családban szájról-
szájra terjedt a nagyszülő megjegyzése,
amit a kisunokája érkezésekor mondott.
A családi legendárium részeként sokszor
idézték nevetve. Nem is sejtették, hogy
micsoda szenvedéseket okoztak ezzel 
újra és újra a történet azóta felnőtt 
főszereplőjének. Nem sejtették, mert ő is
nevetett, de belül…
Mindhárom rövid mondat mögött 
rejtőzik ezernyi jelentés. Szól arról, aki
mondta és szól arról aztán, akit elértek.
Történetek, sorsok, melyek „csak” szavak
mentén indultak el. 
Szavainknak súlya van.

Muhi András
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Nyár – buli – munka, avagy Így pihentünk mi
Nem mindig hálás feladat billentyűzetet ragadni egy-egy lapzártához közeledve. Hiába történik velünk egyfolytában
bármi, sokszor csak a megszokott programjaink ismétlődnek, amiről egyszer már beszámoltunk.

Nem így volt ez a mostani nyáron! Kétezertizennyolc nyara meglehetősen eseménydúsra sikeredett a Gitáros 
Együttes szempontjából.  Legnagyobb örömünkre közösségünkből ezen a nyáron ketten is férjhez mentek. 

Június végén Perczel Bori és Köllőd Csaba, majd augusztus közepén Kiss Cili és Lublóváry Soma mondták ki egymás-
nak a boldogító igent templomunkban. Nagy örömmel vállaltuk el mindkét esetben a zenei szolgálatot, főleg, hogy az
oltár mellett zenélve azt a kiváltságos előnyt is élvezhettük, hogy szemből nézhettük, ahogyan kimondják egymásnak
az eskü szavait: Ígérem! Elfogadom! Téged szeretlek!
Ezúton is szeretnénk nekik külön-külön gratulálni – sok boldogságot és Isten áldását kívánva életükre!

Az esküvők előtt, között és után sem állt le nálunk az élet. Még talán emlékeznek a kedves Testvérek: a Te Deum mise
után agapét tartottunk. Azt a szentmisét és agapét egy balatonszemesi hétvége előzte meg gitáros tábor címszó alatt,
majd egy héttel később a templombúcsút és örömzenélést követően szalonnasütéssel zártuk ténylegesen a tanévet.

Együttesünkből ketten vettünk részt a július utolsó hetében tartott, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusi Titkár-
ság támogatásában létrejött I. KAZETTA – Katolikus Zenei Táborban, amelynek fő célja a gitáros kórusokban éneklők,
hangszeren játszók szakmai továbbképzése volt. Délelőttönként egyéni hangszeres/énekes órákat tartottak nekünk,
délután pedig előadásokat hallgattunk (zeneelmélet, zsoltározás), valamint zenekari és kórusgyakorlatokon kamatoz-
tattuk a már meglévő, vagy a frissen megszerzett tudásunkat. A hatvan „diákot” és tizenöt tanárt magába foglaló 
tábort utolsó este egy nagysikerű táborzáró koncerttel koronáztuk. Reméljük, az elkövetkezendő években is lesz a 
táborra igény és lehetőség, hogy az ott kapott tudást hazavíve az ország minden templomában fejlődhessenek a 
gitáros zenekarok.

Idén először az augusztus 20-i hosszúhétvégén Gitáros Szakmai Napok néven tartottunk magunknak egyfajta 
önképzést. Részint a KAZETTA mintájára, mégis attól függetlenül, két nap alatt három előadást hallgathattunk meg 
(liturgika, zeneelmélet alapjai, gitáros zene a liturgiában), melyre más és más készült fel az Együttesen belülről. Ezt 
követően sok gyakorlás, valamint új dalok tanulása következett.

Elérkezett a szeptember. Hiba lenne ennyi előkészület vagy képzés után célkitűzés nélkül belevágni ebbe a tanévbe.
Mindamellett, hogy idén is megtartanánk a már hagyományosnak mondható áhítatainkat, közös énekléseinket, öröm-
zenéléseinket Adventben, Karácsonykor, Nagyböjtben, Húsvétkor és az év végén, szeretnénk abban is fejlődni, hogy
a liturgiában mindig a liturgiához leginkább illő zene szólaljon meg. Ez olykor egyhangúvá teheti a szentmise zenei
programját, de csak első ránézésre – pont emiatt lesz az egész Istenhez emelő. Ékes példája ennek az esetnek a mise
állandó részeinek (Ordinarium) Dicsőség tétele. Sok helyen – régebben nálunk is – éneklik ennél a résznél a Tied a 
dicsőség kezdetű dalt, mondván, nyomokban dicsőséget tartalmaz. A gyakorlat természetesen helytelen. A Gloria 
tétel lényegében az újszülött Krisztus köszöntésére megszólaló karácsonyi himnusz, mely az idők folyamán, a böjti 
időszakokat kivéve, állandósult minden vasárnapra. A másik éneket pedig inkább felajánlás alatt kellene énekelni: 
„felajánljuk a szívünket!”.

Ezekre az apróságokra igyekszünk figyelni a szolgálataink alatt, valamint mostantól az áldozás elején, miután az 
Együttes tagjai áldoztak, pár perces szent csendet tartunk, a szentségben való elmélyülést segítve.

Hernády Balázs
kórusvezető
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Képek a schola-táborból
A résztvevő gyerekek gondolatai, emlékei, idézetei

A táborba kocsival érkeztünk, Tünde néni várt minket az ajtóban, a többiek is a helyek elfoglalásával töltötték az
időt, így mi is gyorsan kipakoltunk. 

Ahhoz, hogy jól érezzük és kipihenjük magunkat, kell egy váz (ez a napirend), kellő önfegyelem és engedelmesség.

Megjelent egy kis cica, ő is jött áldani az Urat. Ez a cica az egész tábor alatt a kicsik kedvence volt. – Hol van a cica?
Tigris!!! Dorombol. Hadd fogjam most én, légyszi!!! 

Ha nemezgolyót akarsz csinálni, csak fogj meg egy ilyen pamacsot, vizezd be a kezed így ni, tegyél még egy kis 
szappant, és kezdd el gurigázni, amíg olyan nem lesz, mint az enyém. Látod? Tegyél rá még több színt. 
Ha félbevágod, harang lesz, de ha csak a tetejébe vágsz bele egy x-et, akkor meg tulipán.

Evangélium hirdetése csak tiszta fogalmi struktúrákkal lehetséges, ezért vigyázunk a szavainkra, és például nem 
mondjuk „imádom a fagyit, kávét”. – És erre már kicsik is, nagyok is igyekeztek figyelni. 

A téma komolysága miatt a tényekre próbáltunk fókuszálni, egy-egy fő momentumot kiemelni, de persze egy kis 
humorral fűszerezve. Máté börtönből figyelte az eseményeket. Márkosz Petroszt kisértosz Rhodosz szigetosz, és ottosz
fordítosz. Lukács festő, orvos, író, minden szerepben megjelent. János pedig a „Szeressétek egymást!” mondat 
ismételgetésével jelezte, mi is a legfontosabb parancs!

Jól éreztem magam a táborban. A fiúkkal szerettem volna maradni, bottal lövöldözős játékot játszottunk, sokat 
futkároztunk. Én voltam az egyik, Doma a másik csapatkapitány. Mindenki bottal lövöldözött. Még bukfenceztem is
lövöldözés közben.

Finomakat ettünk. Lehetett karkötőt készíteni, gyurmázni, nemezelni. Sokat játszottunk a malommal és cigány -
kerekeztünk, meg hintáztunk. Pénteken az énekpróba végén Tünde néninek elénekeltük telefonba, amit tanultunk,
áradozott és igért valami meglepetést, bár a telefon miatt úgy hallotta, mintha buborékosan énekeltünk volna. 
Szombaton az előadás előtt teljesen összezavarodtam, azt se tudtam mit kell mondanom, mert mindig változtattunk
a jeleneteken.

Az egész tábor alatt érezhető volt a kis angyalok jelenléte, a szárnysuhogástól zengő folyosón hol postások útján, hol 
személyesen érkeztek a legtöbbször kézzel készített ajándékok. 

Gyerekek beszélgetnek a kocsiba való beszálláskor: 
- Én még itt akarok maradni 5 napot. – Akkor most menjünk le
a tóhoz fürdeni. 

Deo Gratias!
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Cserkésztábor Római élménybeszámolók

Idei nyári táborunk a Bakonyban a festői szépségű 

Fenyőfőn volt. Utoljára hat éve táboroztunk itt, és 

nagyon jó tapasztalatokkal mentünk akkor haza. Péntek

este érkeztünk az előtáborosokkal és hétfő reggelig, a

cserkészek megérkezéséig építkeztünk, hogy őket már

kiépített infrastruktúra várja. Egy hatalmas réten volt a 

tábor, amit a faluban csak régi focipálya néven emleget-

nek, aminek a két oldalán is erdősáv van, ahová a 

közösségi és lakósátrakat is el lehetett helyezni, hogy 

árnyékban legyenek. Készültünk a viharokra is, így 

alaposan körbeárkoltuk a sátrainkat, amit a kiváló 

lösztalaj is segített. A cserkészek után szerdán a kis -

cserkészek is megérkeztek, igy velük kiegészülve a teljes

csapat, összesen 10 őrs volt jelen!

Sokat kirándultunk, felmásztunk a 

Pápa-látó kőre, meglátogattunk egy

helyszínt, ahol 17 éve táboroztunk 

utoljára, és a csapatból még mindig 

vagyunk ketten, akik már ott is jelen

voltak!

Összességében egy élménydús, nagyon

izgalmas tábort tudhatunk magunk 

mögött és már most várjuk a jövő évit! 

Többek között itt is szeretnénk hirdetni,

hogy újabb segédtiszttel gyarapodott a

csapatunk Czibulka Áron személyében,

aki nyáron a vezetőképzőben tiszti 

fogadalmat tett!

Dr. Kempler Soma

2015 után idén nyáron is megrendezésre került a Nem-

zetközi Ministráns Zarándoklat, amelynek ezúttal is Róma

adott otthont, és amelyen plébániánk ministránsai is kép-

viseltették magukat. A következőkben az ő élménybeszá-

molóikból szemezgetünk. 

„Hatalmas élmény volt látni azt, hogy ilyen sok 

ministráns volt Rómában, és hogy a város minden részén

összefutottunk különböző országokból jött fiatalokkal.

Engem a zarándoklatban az fogott meg a legjobban,

amikor ez a sok ember mind összegyűlt a Szent Péter té-

ren, és együtt imádkozott a pápával.”- mondja Jenik 

Bálint, a plébániánkról küldött egyik résztvevő. 

Egy másik zarándok, Hernády Miklós így értékelt: 

„Örülök, hogy elmehettem Rómába a zarándoklatra,

mert amellett, hogy megismerhettem Rómát, Assissit, és

Velencét, még lelkileg is feltöltődtem. Személy szerint

csak ajánlani tudom a jövő ministránsainak, mert ez egy

kitűnő alkalom arra, hogy megtudhassák, miért érdemes

hosszú ideig szolgálni az oltár körül.” 

A zarándokok nevében ezúttal is köszönjük Márton 

atyának a nagylelkű támogatást.

Juhász Bálint

Assisi városában
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Pályázati felhívás

az újság szerkesztősége pályázatot hirdet a Felsőkrisztina újság fejlécének megújítására

Tartalmi és formai elvárások:

- A pályázat tartalmazza az újság nevét (Felsőkrisztina), valamint a logót, mely egyértelműen utal 
templomunkra vagy plébániánk közösségére.

- Az embléma színesben és fekete-fehérben is felismerhető legyen.

- Szín- és formavilága, valamint tipográfiája figyelemmel legyen a különböző megjelenési módozatokra 
(nyomtatott: színes és fekete-fehér; digitális).

- A pályamunka felbontása 3508x1216 pixel legyen.

- Formátum: 3 formátumban – vektoros, JPG és PNG – kérjük az elkészítést.

Beküldendő logó-variációk:

1. Színes

2. Monochrom (fekete-fehér)

A pályázat benyújtása:

- A pályázatokat 2018. október 31-én, szerdán 23:59-ig kérjük benyújtani elektronikus úton, az 
ujsag@felsokrisztina.net email-címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban.

- Az email tárgya a következő legyen: Felsőkrisztina_fejléc_Saját_Név

- Az email tartalmazza a következő adatokat: név, email-cím, telefonszám.

A pályázat elbírálása:

- A pályázatokat az újság szerkesztősége bírálja el, meghívott szakemberekkel kiegészülve. 

- A nyertes pályamű a Felsőkrisztina újság XXII. évfolyamának első számában, 2018. adventjében jelenik 
meg először.

Részvételi feltételek:

- A pályázat nyilvános.

- A pályázat kiírója a nyertes pályamű felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan 
felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát 
és a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

- Egy pályázó maximum 3 db pályaművet nyújthat be.

Esetleges felvilágosítás ugyancsak az ujsag@felsokrisztina.net email-címen kérhető.

Sok szeretettel várjuk a pályázatokat!

A Szerkesztőség
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A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: adventre, nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra

XXI. évfolyam, 4. szám 2018. VENI SANCTE

Szerkesztik: Lukách Krisztina, Tőzsér Ágnes, Muhi András, Hernády Balázs, Máriáss Mihály
ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 100Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

Monoki Gréta Magdolna
Horváth András
Kiliti Vilmos
Sztipits Domonkos László
Plank Márió
Farkas Miklós Zalán
Török Benjamin
Ligeti Laura Ágnes
Ligeti Alíz Éva
Kiss Kamilla Emma 

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagjai:

Házasságot kötöttek

Köllőd Csaba – Perczel Borbála
Vass Imre – Horváth Hanna
Lublóváry Soma – Kiss Anna Cecília
Tél András – Hámory Edit

Anyakönyv
2018. június - augusztus

Csermák Teréz  (86)
Keller Edit  (79)
Dr. Magyar Sándorné  (95)
Bartos Gyuláné  (93)
Dr. Velich László  (81)
Dr. Schöner Károlyné  (89)
Dr. Falkai Antal  (77)
Grek Péter Gábor  (58)
Lakatos Károlyné  (80)
Dr. Seidl Gábor  (88)
Storczer László  (71)
Ritterné László Mária  (72)
Vödrös Mártonné  (86)
Hollóy Gáborné  (84)
Somlyódi Ferencné  (102)
Horváth Lászlóné  (95)
Dr. Arató József  (92)
Dr. Sebestyén Imre Zoltán  (73)
Turai Jánosné  (92)
Polónyi Éva Anna  (96)
Zsarnai Szilárd  (84)

Könyvajánló
Sok évvel ezelőtt a Keresztény Életben találkoztam Makk Attila írásaival s

öröm volt számomra, ha tőle közöltek novellát. Később a Szeretet újságból
megtudtam, hogy könyvei is jelentek meg és 2015-ben megvettem „Miért ne
lennének ma is csodák?” című novellás kötetét, amelyet a Marana Tha Kiadó
jelentetett meg. Kitűnő olvasmány volt, sok tanulsággal. Annyira szép írások,
hogy a barátnőm - akinek kölcsönadtam - képtelen volt visszaadni, annyira 
ragaszkodott hozzá. Azután vettem ismét, s másnak is kölcsönadtam, aki 
nagyon köszönte a tartalmas, könnyen olvasható írásokat. 

Ebben az évben a Kairosz Kiadó adta ki a Fonák című kötetét, amelynek az
alcíme: A valóság másik arca. Ez is érdekes, de az előzőtől erősen különböző
gyűjtemény. Kicsit szürrealista stílusú, a tanulságai elvontabbak, olykor kevés-
bé elfogadhatóak. Emellett minden olvasni szeretőnek ajánlom, aki nem 
nehéz olvasmányra, hanem jóízű kikapcsolódásra vágyik. Én az Anima 
Könyvesboltban akadtam rájuk, de talán máshol is kaphatók. 
Jó szórakozást és szép, tartalmas időtöltést kívánok. 

Muhi Zsuzsa  

Gyerekeknek
Találd meg a két kép közötti 3 különbséget!


