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

III. évfolyam 1. szám

„Hozzád emelem az én lel-
kemet Uram, mert kik téged
várnak meg nem szégyenül-
nek...”

„...Talán azt mondod test-
vérem, hogy te most nem
tudsz vágyakozni Istenre:
vagy van vágyam, vagy nincs,
ezen az ember nem uralkod-
hat. Mondhatod, hogy te
nem vagy az, aki most Istenre
vágyakozik. Neked most elég
lenne egy kicsit több békes-
ség, egészség, stb. Nem így
van: igazából Isten hiányzik
neked testvér. Senki és semmi
más. Az Isten utáni vágyat ez
a szent idõ a hívõ emberben
nem úgy akarja felszítani,

hogy érzelmeket korbácsol fel
bennünk, hanem az értelmünkre hat, gondolkodásra
késztet...” (Barsi Balázs)

*
Lapunk az új egyházi év kezdetének elõestéjén jele-

nik meg. Az advent a lelki megújulás, a megtisztulás
ideje. Ehhez csöndre, lelki elmélyülésre, lemondásra és
áldozathozatalra is szükség van. Segíthetnek ebben a
reggeli roráté misék és a szombat esti zsolozsmák és
elmélkedések. A roráté misék hétfõn, szerdán és
szombaton reggel 6 órakor kezdõdnek. A hétfõin a
szkóla, szerdán a gitárosok énekelnek, a szombatin pe-
dig népénekek lesznek. Az elmélkedéseket plébániánk
papjai vezetik.

(folytatás a 2. oldalon)

Krónika
Legutóbbi számunkban

már tettünk említést arról,
hogy visszavásárolt ingatla-
nunk hasznosításával milyen
terveink vannak. Eddig a hir-
detésekbõl volt ismert az ur-
natemetõ kialakításának ter-
ve, de a múlt vasárnapra elké-
szült templomunkban az ide-
iglenes urnafal. 

Egyházközségünk képvise-
lõtestülete legutóbbi ülésén
egyhangúlag elfogadta az egy-
kori altemplomban kialakítan-
dó kolumbárium terveit és
elõzetes költségvetését. Az
építész terveket Szauer Tibor
és Müller Ferenc, a statikait
Salacz Ákos, az épületgépé-
szetit Füredi Iván, az elektro-
mos terveket Nyári Ilona készítette el. Jelen pillanatban
a költségvetés egyeztetése, az egyházmegyei és önkor-
mányzati engedélyeztetés van folyamatban.

(folytatás a 3. oldalon)

Urnatemetõ

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
következõ összejövetelének idõpontja 

december 14-én kedd, este 7 óra.
Vendégünk lesz Szabó Ferenc jezsuita atya.

Elõadásának címe:

Ötven éves 
a Vatikáni Rádió magyar adása

Az ideiglenes urnafal templomunkban
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(Krónika, folytatás az 1. oldalról)
Elõzõ számunk megjelenésének

napján, szeptember 11-én tartotta
õszi elsõ összejövetelét a képvise-
lõtestület. A tanácskozás elsõ napi-
rendi pontjaként az újonnan vásá-
rolt ingatlanunkról volt szó. Elöljá-
róban Márton atya türelemre intett
mindenkit. Elmondta, hogy egy fo-
lyamat most elkezdõdik, de várha-
tóan hosszú évekig fog tartani. A
teljes befejezés lehet, hogy már
utódainkra marad. Müller Ferenc
tájékoztatta a képviselõket arról,
hogy az elmúlt idõszakban a mûsza-
ki bizottság a különbözõ fórumokon
milyen tárgyalásokat és egyeztetése-
ket folytatott. Beszámolt az ingatlan
felmérésének eredményeirõl, a le-
endõ urnatemetõ terveirõl, s vá-
zolta a megvalósítás lehetséges
módjait, várható költségeit. Az ur-
natemetõ terve mellett bemutatta
azokat az elõzetes látványterveket
is, amelyek a leendõ új templomról
készültek, s amelyeket szintén õ és
a képviselõtestület másik építész
tagja Szauer Tibor barátunk készí-
tett. A beszámoló megvitatása után
a testület egyhangú szavazással
döntött az urnatemetõ megépítése
mellett.

A  képviselõtestület szintén dön-
tött arról, hogy a plébánia jövõ évi
60 éves jubileumát méltó képen ül-
jük meg. (lásd cikkünk)

A képviselõk támogatták Márton
atya azon javaslatát is, hogy alakul-
jon oltáregylet plébániánkon. Eh-
hez kérjük azon hölgyek jelentke-
zését, akik e tevékenységet szívesen
végeznék embertársaik és az egy-
ház javára. Bõvebb információval
Márton atya vagy István atya szol-
gál. Ezt követõen még néhány aktu-
ális programról, illetve beszámoló-
ról volt szól a képviselõtestület ülé-
sén.

*
Az õszi hónapokban többször is

ünnepeltük. Plébániánk egykori lel-
késze, Fundelius Vilmos atya gyé-
mántmiséjét mutatta be templo-

munkban, Pálmai Godofréd (Pé-
ter) atya pedig pappá szentelésé-
nek ötven éves jubileumát ünne-
pelte közöttünk. Nagy szeretettel
fogadtuk õket, oly annyira, hogy
Péter atya a szentmise után egy
órán át csak a hálás hívek gratuláci-
óit fogadta. A lelkipásztorok ünne-
pe mellett új családok születésé-
nek is örülhettünk. Az oltár körül
szolgáló fiataljaink közül hárman
kötöttek házasságot.  Hartmann
Kristóf és Holman Gabriella, illetve
Szerdahelyi Anna és Takács Gábor
esküdtek örök hûséget egymásnak.
Miközben gratulálunk nekik, kérjük
az Urat áldja meg frigyüket.

*
November 17-én plébániánkon

tartotta összejövetelét a Korona
Spányi Antal segédpüspök úr veze-
tésével. Az értekezlet központi té-
mája a felnõtt katekumenátus kér-
dése volt, de az atyák megtekintet-
ték leendõ új templomunk épületét
is.

*
Örvendetes, hogy egyre több

gyermekes család választja a vasár-
napi diákmisét. Igen nagy szerepe
van ebben Márton atya gyermekek-
hez szóló beszédeinek, és a Baba-
kör közösségformáló tevékenységé-
nek. Köszönet illeti Kazatsay Imrét
is, aki rendületlen lelkesedéssel
igyekszik a családokat és a gyerme-
keket bevonni a szentmise liturgiá-
jába. Jó kezdeményezés az is , hogy
az egyetemes könyörgések felolva-
sására a szülõket kéri fel.

*
Szkólásaink nagy lelkesedéssel

és szeretettel készülnek, hogy az
adventet és az Úr születésének ün-
nepét meghittebbé, szebbé tegyék.
Gazdag programjukban szerepel
hangverseny a Budahegyvidéki Re-
formátus Egyházközségben, mellyel
az ottani kórus októberi szereplését
viszonozzák. December 12-én 9
órakör a Piarista Kápolnában éne-
kelnek a diákmisén, és még ugyan-
ezen a napon jótékonysági hangver-

senyen lépnek fel. Mindezek mellett
a felnõttekkel is kiegészült kórus
19-én este 7 órakor templomunk-
ban adventi hangversenyt ad. 

*
Karitász csoportunk december

12-én fél 9-tõl 13 óráig tarja az im-
már hagyományos karácsonyi vá-
sárt. A szervezõk már lelkesen ké-
szülõdnek, várják az adományozó-
kat és majd a vásárlókat. Kérik,
hogy az adományokat-játékokat,
sportszereket, könyveket-a Kari-
tász-helyiségbe vagy a sekrestyébe
juttassák el. A bevételt ezúttal is
plébániánk szegényeinek, patro-
náltjainak megsegítésére fordítják.

*
Kedves és közösségépítõ szokás

a „Szállást keres a Szent Család”
lánc, amely az elõzõ évekhez ha-
sonlóan  az idén is újabb családok-
kal bõvül. A Szent Család képét Ist-
ván atya viszi az elsõ családhoz és
szent este napján érkezik vissza a
plébániára, ahol Márton atya fogad-
ja. A láncban résztvevõk számára
közöljük, hogy információt a sek-
restyében kaphatnak vagy Béres
Györgytõl kérhetnek telefonon
(246-17-03).

*
Hittanosainkhoz december 6-án

a 6 órás szentmise után érkezik a
Mikulás a templomba. Hívunk és
várunk minden jó (és kevésbé jó) is-
kolai és templomi, kis és nagy hitta-
nost.

*
Elõzõ számunkban hírét adtuk

egy olyan kezdeményezésnek,
amelynek célja plébániánk közös-
ségi életének fellendítése. A szerve-
zõk azt szeretnék, hogy híveink ne
csak a templomba járók „gyüleke-
zetének” tagjai legyenek, hanem
váljanak „sokszínû, erõs katolikus
közösséggé”. Az elõkészület jegyé-
ben minden hónapban meghívunk
egy-egy vendéget, akik különbözõ
témákban tartanak elõadást. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Rövid az élet...

Rohan az élet nem látod a fényt
Lassítani kell amikor idõt kérsz

Nézz körül, lásd hol élsz
Örülj a napnak és hogy kék az ég

Gyermeked arca neked a világ
Nejed sok gondja tereád vigyáz

Miért nem elég, hisz minden a tiéd
Ami csak számít, ami csak valamit ér
Kell egy kis derû és ez sokat megér
Egy kis bizalom, az élet mindig ígér

Légy boldog azzal, ami van
Minden a családod és elkerül a baj

Adhat az élet nagyon sokat
Vagy életed szerényen éled magad
De mi itt a mérce, ki az ki mond

Dicséretet vagy bírálatot
A végén csak te vagy önmagad

Ki alakítottad küzdelmes sorsodat
És Istened, ki vezényelte

Láthatatlanul is a földi éltedet
BG

(Krónika, folytatás a 2. oldalról)
Az elõadásokat követõen kötet-

len beszélgetésre is lehetõség van.
Az õsszel eddig már két ilyen ösz-
szejövetelt tartottunk, s következõ
elõadó Szabó Ferenc jezsuita atya
lesz, aki az 50 éves Vatikáni Rádi-
ót mutatja be december 14-én 19
órakor.

*
Lelkünk megtisztulása mellett

szükség van fizikai környezetünk
megtisztítására is. Ilyenkor advent-
ben templomunkat is elõkészítjük
az Ünnepre. Az idén a templomta-
karítás advent 4. vasárnapja elõtti
szombaton december 18-án 8 órá-
tól lesz, amelyre szertettel várjuk a
dolgos kezû fiatalokat és felnõtte-
ket.

Béres György

Sokszor megtörténik, hogy vala-
ki súlyosan megbetegszik. Ezek
olyan események, amelyek mélyen
megrázzák a beteget és a családját.
Az ember végzi munkáját, éli napi
életét. Van akinek megadatik, hogy
munkáját hivatástudatból, teljes
odaadással végezze. Ez azonban
rendszerint azzal jár, hogy az életét,
idejét a munka köti le és irányítja.
Nem tud elég idõt tölteni családjá-
val, a család legtöbb gondja egyik
tagjára, legtöbbször a feleségre há-
rul. A hitbeli közösségi életre is alig
jut idõ, legalábbis a részvétel formá-
lis, nem tud elmélyedni hitében,
vallásában.

Ismerõs és gyakori ez a kép, so-
kakban megfogalmazódik, hogy ta-
lán másképp kellene élni, de a ro-
hanó élet elodázza a válaszokat és a
változás lehetõségét. És ekkor jön

hirtelen, villámcsapásszerûen egy
betegség, egy állapot, amelynek
eredményeként testvérünk a kór-
ház intenzív osztályára kerül.

Nevezetesen a konkrét eset egy
barátomat érintette. És akkor meg-
áll a rohanó idõ. Végig kell gondol-
ni az életet. Ekkor valamennyi em-
bertársunk közelebb kerül Istenhez,
Isten segítségét kéri az életéhez.

A kórház intenzív osztályán író-
dott az alábbi néhány soros vers,
amely ha stílusában nem is, de tar-
talmában az életrõl vallott igazság-
hoz közelít.

Isten kegyelmébõl testvérünk és
barátom kikerült az intenzívrõl. Bí-
zom abban, hogy az Úr ad nekünk
idõt, amit vele és családjával együtt
tölthetünk.

Márton atya

Isten kegyelmébõl...

(Urnatemetõ, folyt. az 1. oldalról)
Reményeink szerint 60 éves ju-

bileumi búcsúnk alkalmára elké-
szülhetne az urnatemetõ, de még
ez elõtt szeretnénk meghirdetni és
értékesíteni a helyeket, hiszen az
építést is finanszírozni kell, és már-
ciusban még az utolsó, nem kis
összegû részletet ki kell fizetnünk a
vételárból. Ebbõl a célból készült el
az ideiglenes urnafal, amely termé-
szetesen elbontásra kerül az urnate-
metõ megépítése után. Az addig el-
temetettek hamvai méltó módom
lesznek áthelyezve immár végleges
helyükre.

Szerettük volna már most megír-
ni az urnák elõjegyzésének és meg-
vásárlásának lehetõségeit és feltét-
eleit, de ez csak a szükséges enge-
délyek birtokában lehetséges. Bí-
zunk benne, hogy következõ, Víz-
keresztkor megjelenõ számunkban
már a legrészletesebben be tudunk
számolni az urnahelyek értékesíté-
sérõl.

Müller Ferenc



Gyergyótekerõpatak majd
1500 lelkes falu Székelyföldön, a
Gyergyói-medencében. Lakosságá-
nak 90 %-a magyar, 10 %-a cigány
és 16 román nemzetiségû lakosa
van. A község tiszta katolikus. A fa-
lut az 1567. évi adóösszeírásban
említik elõször. A ma is álló közép-
kori eredetû Keresztelõ Szent János
templomot 1724-ben kezdték el

építeni és 1734-ben szentelték fel.
Az 1801-es tûzvészben leégett is-
tenházát újjáépítették, majd 1876-
ban a tornyot bõvítették. A közép-
kori eredetet bizonyítják a faragott
gótikus ablakok és kapuzatok a
templom homlokzatán ill. tornyán,

valamint a kõbõl készült keresztelõ-
kút. Berendezése népi barokk stílu-
sú, a fõoltár Keresztelõ Szent Jánost,
a mellékoltárok Szent Istvánt és Má-
riát, a világ királynõjét ábrázolják.

Aktív a lelki élet az egyházköz-
ségben. Minden gyermeket megke-
resztelnek (!), minden halottat egy-
házi temetésben részesítenek, ele-
nyészõ kivételtõl eltekintve a szent-
ségekkel megerõsítve (!). A házassá-
gokat 90 %-ban a templomban kö-
tik, minden gyermek elsõáldozás-
hoz járul és 80 % bérmálkozik is (!).
A templomba járást az idõjárás be-
folyásolja, a rövid nyár idején min-
den perc számít a földeken, így az
emberek gyakran szentmise helyett
is dolgoznak. Õsszel és télen, vala-
mint, ha rossz az idõ, többen járnak
templomba. Az ifjúság pasztoráció-
ja is élénk, diákmiséjük van, aktívan
részt vesznek a liturgiában, a karita-
tív munkát is õk végzik.

Brassóban a ferences templom
viseli Keresztelõ Szent János nevét.
A gótikus eredetû, 1506-ban épült
templom nem plébánia- , csak zár-
datemplom, így nem vezet anya-
könyvet sem, és a hívek - fõleg a
közelben lakók - csak alkalmanként
látogatják. A templomigazgató a 70
éves, de a kommunizmus elnyomá-
sa miatt csak 1992-ben örök foga-
dalmat tett P. Anicét, a házfõnök
pedig egy 80 éves ferences atya.

Zárdájuk egyben bérház is, közvet-
lenül a templom mellett áll.

Nagyon örülünk e két levélnek,
reméljük, újakat is kapunk. Mind-
annyiunk számára tanulságos és el-
gondolkodtató, az évtizedekig tartó
elnyomatás és ateista propaganda-
hadjárat ellenére a székely magyar-
ság kitartása hitében és magyarságá-
ban. A vallási élet olyan teljessége,

mint Gyergyótekerõpatakon szá-
munkra már sajnos szinte elképzel-
hetetlen. Reméljük, hogy ez az erõs
hit nem fogyatkozik meg soha
Gyergyóban.

Vasdinnyey Miklós

A brassói templomA gyergyótekerõpataki templom

1999. ADVENT4

Testvértemplomaink: 
Gyergyótekerõpatak, Brassó ferences templom

A gyulafehérvári fõegyházmegyében 12 Keresztelõ Szent János titulusú templomot találtunk. Szeptemberben
õket is megkerestük levélben, hogy kapcsolatot teremtsünk velük. Október hónapban 2 kedves levelet kaptunk Er-
délybõl: Csedõ István, gyergyótekerõpataki plébános úrtól és Dunay Ferenc P. Anicét ferences templomigazgató
atyától, Brassóból.

Ezúton kérünk elnézést mindazoktól, akiknek írásaik, beszámolóik valami oknál fogva nem jelentek meg
lapunkban. A további félreértések elkerülése érdekében mostantól kezdve a lap utolsó oldalának alján köz-

zétesszük következõ számunk megjelenésének idõpontját. Kérjük, hogy cikkeiket, írásaikat legkésõbb a
közölt dátumot megelõzõ vasárnap a diákmisét követõen szerkesztõségünkhöz eljuttatni szíveskedjenek.

Megértésüket köszönjük
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Merész vállalkozásba kezdett
egyházközségünk lelkésze Hernádi
Guszti bácsi*, amikor összehívta ak-
tív- és nyugalmazott ministránsait,
meg a templomba járó családok le-
ányait, hogy alkossunk „házibulizó”
társaságot. Mindezt 1959. õszén. A
fenti idézõjeles kifejezés abban az
idõben enyhén kétértelmû volt, de
nem hirdethettük magunkat úgy,
mint a késõbbi keresztény kisközös-
ségek õstípusát. A társaság célja az
volt, - kell-e ezt magyarázni - hogy
egy közösséget alakítunk ki a hoz-
zánk hasonló gondolkozásúakból és
keresztényi keretek között szóra-
kozhassunk. Ami persze lehetett
fülsiketítõen zajos és féktelenül jó-
kedvû is. Minden találkozó elején
volt némi hittanba áthajló mûvelõ-
dés, amit még a robbanékonyabb
tagtársak is elviseltek az utána kö-
vetkezõ tánc (elsõsorban rock and
roll) reményében. Alkoholra nem
volt igényünk, mert a nélkül is tud-
tunk bomolni, a dohányzásra pedig
az óta sem tudott rászokni egyikünk
sem. 

Guszti bácsi bölcs elõrelátással
messzirõl irányított, a közvetlen ve-
zetés a veterán ministránsoké volt,
ami akkoriban húsz-huszonhárom
súlyos évet jelentett. Három évvel a
forradalom leverése után értelmet-
len lett volna politikával foglalkozni,
de szûk körben idõnként elhangzott
egy-egy büntethetõ vicc is. („Mi a
KGST emblémája? - Vörös mezõ-
ben kilenc sovány tehén egymást
feji.”) ezen felül - ha igen magas
volt a hangulat - egymást „elvtár-
sam”-nak szólítottuk azon az ala-
pon, hogy mi valóban azonos elve-
ket vallottunk, szemben az úgyne-
vezett „elvtárs”-akkal. Nem lehetett
azonban titokban tartani húsz-har-
minc, idõnként hatvan-hetven fiatal
rendszeres összejövetelét, ezért a
Belügyminisztérium Politikai Osztá-
lya is felfigyelt ránk, nemcsak né-
hány idõs hölgy a szomszédból. Ke-

rülõ csatornákon át még valami fi-
gyelmeztetést is kaptunk. Mi ezután
alapítottuk meg a második társasá-
got a „fiatalok”, mármint a nálunk
fiatalabbak számára, hogy nyo-
munk maradjon, ha szétvernek
bennünket. 

Ebben a társaságban már több
volt a hittanszerû mûvelõdés, ki is
került belõle egy hétgyermekes csa-
ládanya és egy alkotmánybíró. Az
elõbbi egy vékony kislány az utóbbi
egy bohó fiatalember volt. Az elõb-
bi ugyan ma is karcsú, de az utóbbi
azóta megkomolyodott. Azután le-
csaptak ránk 1964 tavaszán és jó
néhányan megjártuk a nevezetes
Gyorskocsi utcát. Ez a 2/5-ös ügy
végül is szerencsésen, mindössze tíz
rendõrségi figyelmeztetõvel végzõ-
dött. (Két évig terjedõen büntették
az „egyesülési joggal való vissza-
élés”-t, míg az „államellenes”-t öt
évtõl terjedõen - legalábbis emléke-
zetem szerint.) Sajnos Miklós repült
az egyetemrõl valamilyen politikai
vicc miatt, de a bátor és jószívû rek-
tor egy év múlva visszavette. Hja,
1963-ban volt az amnesztia az
ENSZ nyomására. Enyhe elbírálás
alá estünk azért is, mert nem volt
közvetlen papi irányítónk. Szem-
ben a Regnumosokkal, akik között
több menetben vagy hetvenöt évet
kiosztottak. Sajnos a társaság telje-
sen felbomlott, de amint enyhültek
a zord idõk, egy-két régi kapcsola-
tot felmelegítettünk. Az is lehetsé-
ges, hogy a környékrõl el nem köl-
tözött tagok gyermekei közül egye-
sek itt ministrálnak a Felsõ-Kriszti-
navárosban. Azt azonban, hogy ve-
tésünknek mi lett az aratása, lehet,
hogy ezen a földön már nem tudjuk
meg.

Frivaldszky Sándor

*Hernádi Ágoston atya
pébániánkon két ízben, 1942-46
majd 1957-64-ig volt káplán.

Kisközösség elvtársi idõkben

A plébános és a káplán atyán kí-
vül templomunkban vasárnapon-
ként ketten miséznek rendszeresen. 

Egyiküket, Veres Andrást, aki a
félnyolcas szentmisét mondja, a pá-
pa november ötödikén egri segéd-
püspökké nevezte ki. A szentelési
szertartást vízkeresztkor Õszentsége
végzi a Szent Péter-bazilikában. Ve-
res András a püspöki konferencia
titkára marad, munkahelye tehát
továbbra is a Városligeti fasori püs-
pökkari titkárság lesz. Így nem kell
elbúcsúznunk tõle. Amikor más irá-
nyú elfoglaltsága nem akadályozza -
tájékoztatta szerkesztõségünket -,
vasárnap reggelenként ezután is ná-
lunk fog misézni. Köszönjük. Az új
és egyben legfiatalabb magyar püs-
pök 1959-ben Pócspetriben szüle-
tett. Egerben, Budapesten, Rómá-
ban tanult, erkölcsteológiából dok-
torált. Mezõkövesden volt káplán,
majd Egerben és Budapesten taní-
tott erkölcsteológiát. Két évig a ró-
mai Pápai Magyar Intézet rektora
volt, és 1998. nyarától titkára a püs-
pöki konferenciának. A Felsõkriszti-
na Katolikus Kör felkérésére Veres
András 2000. február 8-án, kedden
19 órakor „Magyar egyház az ez-
redfordulón” címmel tájékoztat
minket a magyar egyház állapotá-
ról, a püspöki konferencia tevé-
kenységérõl, saját munkájáról, ter-
veirõl. Templomunk másik rendsze-
res vasárnapi vendégpapját, Szabó
Tamás atyát is köszöntjük, abból az
alkalmából, hogy új munkaköre
van. Kora õsztõl már nem a plébá-
niánk területén lévõ nunciatúra ma-
gyar titkára, hanem a püspöki kon-
ferencia titkárságának igazgatója. A
munkahely és lakás változás ellené-
re, Tamás atya eztán is nálunk misé-
zik vasárnap délután öt illetve nyári
idõszámításkor hat órakor.

Köszönjük hogy hûségesek ma-
radnak templomunkhoz, és ígérjük,
hogy imádkozunk értük.

Szerdahelyi Csongor

„Saját“ püspökünk van



Madocsay Ákos Emil, egyházköz-
ségünk képviselõtestületének tagja
tavaly szeptembertõl idén augusztu-
sig egy bencés harmadrendi közös-
ség tagjaként majd egy évet töltött
Angliában. Megkértem, hogy szá-
moljon be röviden ottani életérõl és
élményeirõl.

Vasdinnyey Miklós

„A Worth Abbey bencés apátság
Dél-Angliában, London és Brighton
között kb. félúton található. Egy
gazdag család utolsó sarja a század
harmincas éveiben hagyta a bencés
rendre kastélyát, ahol a kolostort az
elsõ szerzetesek 1933-ban alapítot-
ták. A bencés atyák eleinte a kas-
télyban laktak és a szentmiséket,
valamint az imaórákat a kastély kis
kápolnájában tartották, majd az
évek során felépítették modern
templomunkat, kolostorukat, a kas-
télyt pedig középiskolává alakítot-
ták át. Az építkezések még most is
tartanak, az iskolakomplexum mû-
vészeti centrummal, tenisz- és golf-
pályával stb. egy-két éven belül ké-
szül el teljesen. A birtokon külön
kolostorban apácák is élnek, magu-
kat „Grace and Compassion” nõvé-
reknek nevezik. Ma a kolostor tör-
ténetének második apátja kb. 22-

25 szerzetes papot vezet. Azért
nem lehet pontosan meghatározni
számukat, mert – a magyar bencé-
sekhez hasonlóan – nekik is van
Brazíliában egy házuk, ahova idõn-
ként egy páran elutaznak vagy
ahonnan egy páran visszatérnek.

Szent Benedek regulájában fel-
adatul adja szerzeteseinek a ven-
dégszeretetet és a vendégfogadást,
így ebben a kolostorban is külön
házat tartanak fent az egyéni vagy
csoportos vendégek részére. A ven-
dégházat a laikus testvérek 4 fõs kö-
zössége gondozza, tartja karban.
Ide, egy angol, egy ír és egy litván fi-
atal lány közé kerültem én is, mint
a vendégház gondnoka. Feladatom
többek között a bevásárlás, a fûnyí-
rás, a villanyszerelés, a mosás és he-
tente egyszer a fõzés volt. Minden-
napjaink a Szent Benedek regulájá-
ban meghatározott 5 imaóra keretei
között zajlottak. Reggel 6-kor kel-
tünk, majd 6.40-kor a templomban
elimádkoztuk a matinust. Az ezt kö-
vetõ reggeli után rövid szabadidõnk
volt, majd 8.40-kor elimádkoztuk
ismét a templomban a laudest. A
délelõtt munkával telt, amit 13.00-
kor a nona zárt le. Ebéd után ismét
dolgozni mentünk, egészen 18.00-
ig. Este 18.20 kor ünnepélyes ves-
peráson, majd szentmisén vettünk
részt ismét együtt az egész szerze-
tesközösséggel. A vacsorát rövid
szabadidõ követte, majd 21 órakor
kisebb, laikus közösségünkben el-
imádkoztuk a completoriumot. Ez-
után mentünk aludni. Csütörtökön-

ként kötelezõ hittanórákon vettünk
részt, ahol minden alkalommal ó-
és újszövetségtant, liturgiát és sza-
kramentológiát tanultunk. Ugyan-
úgy csütörtökönként mi, laikus test-
vérek együtt étkezhettünk a szerze-
tes atyákkal, szintén a regula szigo-
rú elõírásai szerint. Heti egy sza-
badnapunkon lehetõségünk volt a
közelben utazgatni és Anglia déli
részével ismerkedni. 

A kolostor kb. 5 km-re volt a leg-
elsõ falutól. A szerzetesek közül
mindössze 3-4 tanított az iskolában,
a többiek a birtok irányításával vagy
a közeli falvakban pasztorációs
munkával foglalkoztak. A briteket a
sztereotípia hûvös, kimért embe-
reknek tartja. Ezt én itt egyáltalán
nem így tapasztaltam. Bárcsak mi
lennénk ennyire mosolygósak, nyi-
tottak, közvetlenek és türelmesek
egymáshoz, mint az angolok hoz-
zám. Nyelvi nehézségeimet maxi-
málisan tolerálták, azonnal befo-
gadtak és egy percig sem éreztem
magamat idegennek náluk. Ez a
közvetlenség a szentmise liturgiájá-
ban is meglátszott, hiszen – termé-
szetesen a vasárnapi nagymiséket
leszámítva – a hívek és a szerzete-
sek mindannyian közvetlenül az ol-
tár körül állnak, hogy minél köze-
lebbrõl lehessenek részesei az eu-
charisztia nagy titkának.

Egy év elteltével a bencés har-
madrend tagjaként, lelkiekben és
szellemiekben gyarapodva, tudatos
katolikusként térhettem haza Ma-
gyarországra.”Mado munka közben
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Egy év bencések között

A Worth Abbey bencés apátság
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Ebben az egyházi évben egyház-
községünk kettõs jubileumot ünne-
pel. A Szentév mellet

Plébániánk fennállásának 60-
éves jubileumáról is méltóképpen
szeretnénk megemlékezni. A képvi-
selõtestület szeptember 11-i ülésén
úgy döntött, hogy a jövõ évi búcsú-
hoz kötõdõ ünnepségsorozattal
emlékezik meg a kerek évforduló-
ról. Megszervezésére külön munka-
csoport is alakult Szerdahelyi
Csongor vezetésével. Szeretnék, ha
ez a búcsú nem csak egy látványos
rendezvény lenne, hanem elõsegí-
tené hívõ közösségünk megújulá-
sát, erõsítené bennünk az együvé
tartozás érzését.

Bár a tervek még csak most ala-
kulnak, néhányat azért már most
megemlítünk, hogy a családok a jö-
võ évi programjaik alakításánál már
ezeket az eseményeket is számba
tudják venni. A legfontosabb, hogy
a búcsút június 24-én szombaton
tarjuk, mivel másnap 25-én  Úrnap-
ja lesz. 

A lelki felkészülést a búcsút
megelõzõ három napon  június 21-
23. szentmise keretében tartott
elmélkedések szolgálnák, amelye-
ket egy-egy, egyházközségünk ko-
rábban itt szolgáló papja tartaná. Az
ünnepi szentmise után kerülne sor
az urnatemetõ megáldására. Az
ünnepségsorozat kiemelkedõ prog-
ramjának ígérkezik az a kórustalál-
kozó, amelyet ugyanezen a napon
a késõ délutáni órákban tartanánk a
templomban erdélyi, kárpátaljai,
valamint szkólásaink és a kerület
kórusainak részvételével. Már most
jelezzük, hogy valószínûleg szükség
lesz a hívek segítségére, hogy a ha-
táron túl élõ kórustagok elszálláso-
lását és vasárnapi programjukat
meg tudjuk oldani. Szintén sokak
számára lesz vonzó az az ünnepi
megemlékezés, amelyen-ha terve-
ink sikerülnek, és Önök is segítenek
-bemutatnánk az erre az alkalomra

készülõ plébániai emlékkönyvet,
megnyitnánk a plébánia 60 évét
bemutató kiállítást és meghallgat-
hatnánk jelenlegi és korábbi papja-
ink, valamint idõsebb híveink rövid
visszaemlékezését az elmúlt idõkre.

A jubileumra való felkészülést
szolgálják majd a havonta egyszeri
találkozások templomunkban, meg-
hívott elõadókkal. Tervezzünk egy
zarándoklatot is valamelyik hazai
kegyhelyre. Elõkészületünket sze-
retnénk a mileneum programokhoz
is illeszteni. A május-júniusi diákmi-
séken az egyes hittancsoportok
egy-egy Árpád-házi szent életét
fogják bemutatni kis jelenetekben. 

Természetesen nem maradhat el
a már szokásos búcsúi program
sem, az árusok, a gyermekprogra-
mok, gitáros zene és éneklés. Az
estet 21 órától bál zárná.

Tudjuk, hogy minden program
annyit ér, amennyi megvalósul be-
lõle. Ezért kérjük, hogy ötleteikkel,
emlékeikkel, visszaemlékezéseik
közlésével segítsék a munkacsoport
tevékenységét. A munkacsoport
tagjai: Szerdahelyi Csongor, Babics
Balázs, Béres György, Diószeghy
Márta, dr. Érszegi Géza, György-
deák Márton, dr. Hauser Péter,
Horváth Lászlóné, Lukách Krisztina,
Müller Ferenc, Pongrácz Judit, Tõ-
kés Tünde.

a szervezõk
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Plébániánk 60 éves

Krisztus születésének 2000. év-
fordulóját, keresztény államiságunk
1000 évét, és plébániánk 60. évfor-
dulóját ünnepeljük jövõre.

Mi is valójában a jubileum, hon-
nan ered ez a kifejezés? Mint oly
sok fogalom magyarázatánál, ennél
is a Bibliához nyúlhatunk vissza. A
jóbél év elnevezés évfordulót je-
lent, a kürtölés évének is nevezik. A
mózesi törvények elõírják, hogy a
hetedik évben pihenni kell, nem
szabad bevetni még a földeket sem
– ez a szombatév. Hét ilyen szom-
batév után, az ötvenedik esztendõ-
ben, tartották meg a jóbél évet.

Az év kezdetét az engesztelés
napján hirdette ki a fõpap, hangos
kürtöléssel. Ebben az esztendõben
nemcsak ember és termõföld pi-
hent, hanem minden adósrabszolga
visszakapta szabadságát, és az el-
adott, elzálogosított tulajdonok is
mind visszakerültek eredeti gazdá-
jukhoz. A törvény ezért elõírta,
hogy a föld és a ház vételárának
megszabásakor figyelembe kell
venni, mennyi idõ van még hátra
jóbél évig. Ez az elõírás a túlzott
mértékû elszegényedést vagy meg-
gazdagodást kívánta megelõzni.
Fejlettebb viszonyok között azon-
ban e törvény a gazdasági élet ke-
rékkötõjévé vált, ezért különféle
rendelkezésekkel megkerülték.

Lukách Krisztina

Mi is a jubileum?

Az 1951-es elsõáldozók egy csoportja
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Ezzel a lapszámunkkal harmadik évfolyamába lép a Felsõkrisztina. Mikor hozzákezdtünk, azt hittük, hogy
elõzmény nélküli dologra vállalkozunk. Nem régen azonban Frivaldszky Sándor testvérünk rábukkant édesapja
hagyatékában egyházközségünk egykori értesítõjének 1939. évi negyedik számára. Szép, zöldbetûs, megsárgult
nyomtatvány, amely hasonlít a mostani lapunkra. Például abban is olvashatunk templomépítési tervekrõl, ilyen cé-
lú gyûjtésrõl, adakozókról, valamint közli az anyakönyvi adatokat is. Kérjük, hogy akinek e lap számai közül bár-
melyik, és bármilyen állapotban fellelhetõ, adja kölcsön szerkesztõségünknek, hogy lemásolhassuk. Vigyázunk rá. 

A harmadik évfolyamot kezdjük

„Európát az egyház teremtette.
A magyarság pedig fennmaradását
köszönheti a kereszténység felvétel-
ének. Nemzeti és keresztény önis-
meretünkhöz tartozik tehát egyhá-
zunk európai fejlõdésének, elterje-
désének ismerete. E célt szolgálja
ez a kötet. Ismerteti a katolikus egy-
ház felépítését, központi szerveze-
teit, a Vatikán és a Római Kúria in-
tézményeit. Bemutatja az európai
bíborosokat és országról országra a
földrész valamennyi helyi egyházát:

múltját, jelenét, statisztikáját, tér-
képét, valamint a kontinens összesí-
tett adatait. A katolikus Európáról
magyar nyelven ennyi információ
egy kötetben még nem látott napvi-
lágot.

Szerdahelyi Csongor 1980. óta
dolgozik az Új Ember katolikus he-
tilap szerkesztõségében. 1980-ban
diplomázott az ELTÉ-n történelem
és néprajz szakon. 1992 és ‘96 kö-
zött a vatikáni magyar nagykövetség

diplomatája, korábban pedig - más-
fél éven át - Antall József miniszter-
elnök sajtófõnöke volt. Jelenleg az
Új Ember fõmunkatársa és a Vatiká-
ni Rádió tudósítója.”

Olvashatjuk a „Katolikus Euró-
pa” címû, Új Ember Kiadó gondo-
zásában most megjelent  könyv is-
mertetõjében. Szeretettel ajánljuk
szíves figyelmükbe. Kapható a kato-
likus könyvesboltokban, ára 850Ft.

Babics Balázs

A katolikus Európa



A környezetünkben mûködõ
plébániák árnyékában szürke emi-
nenciásként gyûjti össze a Táltos ut-
cai Szent Kereszt templom azokat a
híveket, akik a Mindenhatót ebben
a hányatott múltú Isten házában,
ezzel a közösséggel keresik és talál-
ják meg.

A gyökereink a múlt századba
nyúlnak vissza. 1884. októberében
szentelték fel a Vöröskereszt Kórház
fõépületében azt a misézõ helyet,
amely a késõbbiek során egyre szû-
kebb lett, s ezért az elsõ világhábo-
rú után felépítették a kórház terüle-
tén a Csörsz utcai bejáratú kápol-
nát, melyet az 1945. januári bom-
batámadás semmisített meg.

A Fõvárosi Vámház néven ismert
Csörsz utca 4. szám alatti épületben
1948-tól közel 28 éven át mûkö-
dött a kápolna, gyarapodott a kö-
zössége, s végezte szervezett formá-
ban a Betegek Lelki Gondozását. A
70-es évek elejétõl Balinszky Imre
atya átgondolt , áldozatkész mun-
kájának eredményeként nagy fejlõ-
désen, változáson ment át a temp-
lom belseje, és a hívek sokasága.

A vasárnaponkénti 6-7 szentmi-
se, valamint a 7 korcsoport részére
rendszeresített hittanóra, biblia ma-
gyarázat olyan sok embert vonzott,
hogy számos alkalommal kicsinek
bizonyult  a kápolna, s az elõ és
hátsó kertet is megtöltötték a hívek.

A BAH csomópont átépítése mi-
att 3 éven át egy ideiglenes, szigete-
letlen  fabarakkban edzõdött  kö-
zösségünk. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a mostoha körülmé-
nyek sem tizedelték meg sorainkat. 

A jelenlegi templom , melyet Dr.
Lékai László bíboros úr 1979. szep-
temberben szentelt fel magán viseli
az építési idõszak minden jellemzõ
vonását . Az ipari építmény jelleget
sugalmazó külsõt ( beton béléstes-
tek, KIPSZER-es sátortetõ stb.), és
magát az egész, vallási célt szolgáló
létesítményt pénzszûke miatt leegy-

szerûsítve, több szempontból is
szakszerûtlenül készítették el, de mi
ennek is, így is örültünk, mert sok
évi bizonytalanság után végleges
templomot vehettünk át, az annak
mûködtetéséhez nélkülözhetetlen
helyiségekkel együtt, s kezdhettük
meg azok bensõségesebbé, liturgi-
kus szempontból elfogadhatóbbá
tételét.

A rideg, szinte kopár szentélyt és
hajót értékes mûvészeti alkotások-
kal (az oltár feletti feszület, Mária
ikon stb.) varázsolta bensõségeseb-
bé Imre atya, aki ugyanakkor nagy
gondot fordított a lelki életre is, a
közösségek kialakítására, összetar-
tására. Rendszeressé váltak az
évenként kétszer ismétlõdõ közös-
ségi napok, melyek a vendég atyák
prédikációin, elmélkedésein ke-
resztül ismereteinket gyarapították
és ezzel párhuzamosan remek al-
kalmat kínáltak egymás megismeré-
sére is. Gyakorlattá vált, s a mai na-
pig is jelentõs esemény a fiatal hit-
tanosok által karácsonykor elõadott
betlehemi játék, és az ifjúság vallási
tárgyú színi elõadása.

Szintén fõleg a fiatalokat hozta
lázba, immár évtizedek óta a nyári
táborozás, mert nem minden évben
sikerült ezt a lelkigyakorlati progra-
mot családossá, szélesebb körûvé
bõvíteni.

Talán a plébániák közelsége és
elszívó hatása bizonyos mértékig
csökkentette a Táltos utcába járók
számát, de így is hála Istennek és a
templomunkban folyó rendszeres
vallási nevelésnek, hitéletnek to-
vábbra is évente a keresztelés útján
is gyarapítjuk közösségünket, szá-
mosan járulnak  a betegek szentsé-
géhez, s fogadnak örök hûséget
egymásnak Isten és embertársaik
elõtt.

Komoly hagyományai vannak a
nyugdíjas találkozóknak, melyek az
utóbbi években a technika fejlõdé-
sének köszönhetõen még színeseb-
bé váltak.

Matolcsy Kálmán atya aki 1996
óta templomunk igazgatója sokat
fáradozott az elmúlt idõszakban
azon, hogy minél inkább bekap-
csolja templomunkat és a hittanter-
münket közösségek fogadásába,
neves keresztény gondolkodású
mûvészek, politikusok meghívásá-
val , elõadásaik meghallgatásával tá-
gítsa látókörünket. Szintén az Õ
szervezõ munkája kapcsán váltunk
aktív résztvevõivé a tanévet záró,
korábbi hagyományokat felelevení-
tõ és folytató esti, dunai sétahajó-
zásnak.

További céljai között szerepel fo-
kozatos felújítási és átalakítási mun-
kák végzése egy fizikai és érzelmi
szempontból egyaránt melegebb
fogadtatást nyújtó templom kialakí-
tása érdekében, melynek megvaló-
sításához a meglévõ forrásaink ki-
egészítéseként a legcsekélyebb tá-
mogatást is köszönettel nyugtázzuk.

A Szent Kereszt templom min-
den év januárjában szeretettel vár-
ta, várja és fogadja a Hegyvidéki
Ökumenikus imahéten a keresz-
tény, keresztyén testvéreket. Termé-
szetesen nyitottak vagyunk s évköz-
ben is örömmel várunk minden
hozzánk betérõ, Istent keresõ, ren-
dezvényeink iránt érdeklõdõt. 

Papp Géza

Lékai bíboros úr a Táltos utácban
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Temetések

1. Varga Mihályné sz. Deli Anna (78)
2. Farkasvölgyi Nándorné sz.Szerdahelyi Erna (74)
3. Lóránt Imréné sz.Kálmán Angéla (71)
4. Pongrátz Csaba (52)
5. özv .dr. Zsidó Sándorné sz. Hegyi Julianna (96)
6. Jokkel Endre (66)
7. Répánszky János (46)
8. Lendvay Lajos (73)
9. Perényi Lajos (67)
1o. Kelemen Istvánné sz.Valentin Rozália (88)
11. Tenczer Adél (87)
12. Strébl Mátyás (74)
13. Molnár Rezsõné sz.Novográdecz Teréz (88)
14. Kutas Anna (71)
15. Hammer Frencné sz.Fazekas Gertrúd (83)
16. Mecseki Károlyné sz.Szegedi Ilona (82)
17. Városi Sándorné sz.Pallósi Bernadett (91)
18. Nagy Gábor (23)
19. Karcagi István (72)
2o. Orient Tibor (84)
21. Szilágyi Jenõné sz.Lammel Mária (96)
22. Szinessy Józsefné sz.Baránszky Olga (92)
23. Gecser Ottó (75)
24. Magda Istvánné sz.Horváth Teréz (87)
25. Kiss Gábor (46)
26. Thuróczy Béla (88)
27. Németh Sándorné sz.Benke Erzsébet (81)
28. Bella Ferenc (89)
29. dr. Konkoly-Thege Miklósné sz.Ághota Alice (79)
3o. dr. Szász Mihályné sz.Korbácska Vilma (89)
31. Bugyáki Róza (87)
32. Erdõs Elemér ((5)
33. Szász Imréné sz.Szende Ibolya (92)
34. dr. Muray Ernõné sz.Tahi Trummer Mária (74)
35. Rajos Mihályné sz.Oroszi Mária (74)
36. Szõcs Józsefné sz.Vadai Katalin (74)
37. Rehus Gyula (59)
38. dr. Matheides Pál (87)
39. Kazamér Béláné sz.Farkas-Jablonczy Mariann (65)
4o. Sági Lajos (72)
41. Zádor Zoltánné sz.Kemény Gizella (72)
42. Soha Vilma (79)
43. özv. Soltész Gusztávné sz.Kulcsár Julianna (81)
44. Szentandrási Gyuláné sz.Schoditsch Piroska (92)
45. dr. Tátrai Istvánné sz.Székely Magdolna (82)
46. özv. Kocsárd Valérné, Margit (79)
47. dr. Haris Béláné sz.Tibor Hildegárd (81)
48. Kostyál Géza (89)
49. Balla Gáborné sz.Tolnay Sarolta (82)

Keresztelõk

1. Cserey Gyula (1973.)
2. Haraszti Emese Katalin (1999.)
3. Kerékgyártó Balázs Ákos (1999.)
4. Kerékgyártó Fanni Réka (1999.)
5. Tóth Kristóf Attila (1999.)
6. Pigler Donát István (1999.)
7. Csapody Nóra Judit (1999.)
8. Holló Anna (1998.)
9. Müller Réka Krisztina (1999.)

Esküvõk

1. Patkó Pál - Neszmélyi Athéné Edit
2. Lantay Ákos - Máthé Imola
3. Lóránth Lajos - Nagy Anna
4. Radics László - Szép Katalin 
5. Dobay Csaba - Bodrogi Rita 
6. Pastor Emmannuel - Károlyi Katalin
7. Hartmann Kristóf - Holman Gabriella 
8. Takács Gábor - Szerdahelyi Anna

Anyakönyv - 1999. harmadik negyedév

A Mártonhegy névadójának kápolnája
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Advent az egyházi év kezdete, a
karácsonyi elõkészület négy héten át
tartó idõszaka, amely Szent András
napját követõ vasárnap vigíliáján ve-
szi kezdetét. Eleinte három napos
böjttel volt összekötve. A vallási elõ-
készülethez hozzátartoznak még a
hajnali misék, ún. roráték is. A régi
magyar nyelvben ezeket angyali mi-
séknek vagy aranyos miséknek ne-
vezték. Ebben az idõszakban nem
tartottak lakodalmakat és hangos
mulatságokat.

November 30. András napja
Szent András apostol, a keleti

egyház védõszentje az elsõ század-
ban halt mártírhalált. András napja
az egyik legjelentõsebb házasság-
jósló és házasságvarázsló nap. Azok
a lányok, akik egész nap böjtöltek,
éjszaka megláthatták álmukban a
võlegényüket. Az Ipoly mentén egy
András nevû gazda kerítését rázták
meg, és figyelték, hogy honnan hal-
latszik a kutyaugatás, hiszen a jö-
vendõbelinek is abból az irányból
kell majd megérkezni. A magyar
nyelvterületen általános elterjedt
volt a gombócfõzés szokása is: min-
den gombóc belsejébe egy-egy fiú
nevét rejtették, és amelyik elsõként
jött fel a víz felszínére, az lett az il-
letõ férjének a neve.

December 4. Borbála napja
Szent Borbála a bányászok, tü-

zérek védõszentje KisÁzsiában
szenvedett vértanúhalált. Jellemzõ-
ek erre a napra a nõi munkatilal-
mak, mely szerint nem szabad pél-
dául söpörni, mert kisepernék a
házból a szerencsét. Szokás volt
ezen a napon egy gyümölcságat víz-
be tenni, ami ha karácsonyra kivi-
rágzott a leány a következõ évben
férjhez ment.

December 6. Miklós napja
Szent Miklós püspök a IV. szá-

zadban a kisázsiai Myra városában
élt, mind a keleti, mind a nyugati
egyház kedvelt szentje. A Dunántú-
lon a legények és a férfiak bekor-

mozott arccal ijesztgették a gyerme-
keket és a lányokat. Õket láncos
Miklósnak nevezték, megimádkoz-
tatták a gyermekeket és a háziaktól
ajándékokat kaptak. Falvainkban az
ajándékozás szokása csak a XX. szá-
zadban városi hatásra terjedt el. A
gyermekek cipõibe krumplit, cu-
korkát tettek.

December 13. Luca napja
A Gergely-féle naptárreform

elõtt (1582) az esztendõ legrövi-
debb napja volt, ezért számos hie-
delem, tilalom és jóslás kapcsolódik
ehhez a naphoz. Az egész nyelvte-
rületen gonoszjáró napnak tartot-
ták, amikor a boszorkány rontása
ellen kellett védekezni. Ennek érde-
kében fokhagymát ettek, és az álla-
tokat is megkenték vele vagy pedig
piros szalagot kötöttek a kezükre. A
boszorkányok felismerése céljából
készült az ún. lucaszék. Ezt megha-
tározott számú és fajtájú fából ké-
szítették el karácsonyig. Aki ezt el-
vitte az éjféli misére és ráállt, meg-
láthatta a boszorkányt. A jósló és
varázsló eljárások legtöbbjét a kará-
csonyig tartó idõszak alatt kellett el-
végezni. Ilyen idõjárásjósló praktika
volt a lucabúza csíráztatása, vagy
pedig a hagymakalendárium készí-
tése. Az utóbbi esetben 12 hagyma-
levélbe sót tesznek, és attól függõ-
en, hogy átnedvesedik-e vagy sem,
következtetnek a következõ 12 hó-
nap idõjárására. Ehhez a naphoz
munkatilalmak is kapcsolódtak: ti-
los volt például varrni, mert úgy tar-
tották, hogy bevarrnák vele a tyú-
kok fenekét. Sütni sem volt szabad,
mert a kemencébõl kivett kenyér
kõvé vált volna. Javasolt nõi munka
volt azonban a tollfosztás és a bab-
fejtés, a tyúkok termékenységének
biztosítása érdekében. A Dunántú-
lon a fiúgyermekek lucázni, kotyol-
ni jártak. Házról házra járva termé-
kenységvarázsló énekeket, verseket
mondtak, és a háziasszonytól egy-
egy marék aszalt gyümölcsöt, diót,

almát kaptak.
Karácsonyi kántálás
A karácsonyi énekes, esetleg

verses köszöntõt általában kántálás-
nak nevezték. Az ünnep gondolat-
körét felidézõ énekekhez gyakran
kapcsolódtak jókívánságok, rigmu-
sok, prózai szövegek is. Az ünnep
vigíliáján házról házra jártak a kán-
tálók, az engedélykérés után az ab-
lak alatt vagy a házban adták elõ a
köszöntõt. Cserébe valamilyen
ajándékot kaptak.

Betlehemezés
A betlehemezés a karácsonyi

ünnepkör legnépszerûbb misztéri-
umjátéka. A betlehemes játékok
legrégibb rétegét a latin nyelvû li-
turgikus jelenetek képviselik, ame-
lyeket a XI. századtól már templo-
mokban is elõadtak. Az elsõ ma-
gyarnyelvû szövegek a XVII. század-
ból származnak. Ezekben a szöve-
gekben a szálláskeresés, a pásztor-
játék, a háromkirályok látogatása és
a Heródes-jelenet együtt szerepel-
nek. A szokás fõ kelléke volt a jászol
vagy templom alakú betlehem,
amelyben a Szent Család az angya-
lokkal és állatokkal körülvéve volt
látható. 

December 26. István napja
István az egyház elsõ vértanúja,

az egyik legkedveltebb névünnep.
Az István-napi köszöntést
istvánozásnak nevezték, az ezen a
napon gyakorolt verses-énekes kö-
szöntés szokása a XVIII. századtól
kezdve terjedt el a parasztság köré-
ben Ez a nap volt a regölés legjel-
lemzõbb napja is, ez a magyarság
legarchaikusabb népszokása. A le-
gények és házasemberek termé-
kenység-, bõség- és párokat össze-
varázsló szokása, a téli napforduló
pogánykori emléke. A legények
báránybõrbe öltözve köcsög-
dudákkal, csengõkkel, síppal,
csörgõs botokkal keresték fel a
lányos házakat és rigmusokat, kö-
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szöntõket mondtak. A regõsöket
pálinkával, süteménnyel kínálták.

December 28. Aprószentek
Aprószentek napja a Krisztusért

mártírhalált halt betlehemi kisde-
dek emlékünnepe. Az aprószentek
napi vesszõzést aprószentekelés-
nek, suprikálásnak nevezték. Vesz-
szõzni fiúgyermekek, legények vagy
pásztorok jártak, akik szerencsekí-
vánó, egészségvarázsló mondókák

kíséretében megcsapkodták a lá-
nyokat. A vesszõzés szokásának két
magyarázata van: egyrészt pogány
egészségvarázslással függ össze,
másrészt a bibliai történettel kap-
csolatos.

December 31. Szilveszter
A szilveszteri és újévi szokások,

hiedelmek célja, hogy biztosítsa a
következõ esztendõre az emberek
egészségét, szerencséjét és az állat-

állomány szaporaságát és a termés
bõségét. A szilveszteri szokásokban
különösen fontos szerepe van a zaj-
keltésnek, ennek elnevezései: kon-
gózás, csergetés, pergõzés. Az volt
vele a cél, hogy az állatok felébred-
jenek, és a másik oldalukra fordul-
janak. Úgy vélték ezzel biztosíthat-
ják az állatok egészségét és szapora-
ságát.

Csiszér Dóra

A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
III. évfolyam, 1. szám 1999. advent (Következõ számunk megjelenik 2000. január 9.)

Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós
Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.

1. Szelényi István
Született: Jászapáti, 1892. augusz-
tus 14., szentelték 1917. május 13.
Káplán Érsekvadkeren 1917-20,
hitoktató Budapesten 1920-21,
káplán Kõbányán 1921-28, admi-
nisztrátor ugyanott 1929-31, József-
városban 1931-32, Krisztinaváros-
ban 1932, kihelyezett káplán Felsõ-
Krisztinavárosban 1933-36, lelkész
ugyanott 1936-1940, plébános
ugyanott 1940-52. Érseki tanácsos
1946-tól.
Meghalt 1962. szeptember 14. 
2. Dér Gyula
Született Budapest, 1895. szeptem-
ber 24., Szentelték Esztergomban,
1918. január 31.
Hitoktató Budapesten 1917-1919,
káplán Márianosztrán 1919, plébá-
nos Kóspallagon 1919-1921, sajtó-
szolgálat Budapesten 1921-1929,
hitoktató Szegeden 1934-47, Buda-
pesten 1947-48, káplán Külsõ-Fe-
rencvárosban 1947-48, Józsefváros-
ban 1948, hitoktató Budapesten
1948-50, káplán Erzsébetvárosban
1950-51, plébános Felsõ-Krisztina-
városban 1952-58, Nyugdíjazva
1965., Fõegyházmegyei tanácsos -
1956, c. prépost 1961.
Meghalt 1975. december 20. 
3. Tóth János
Született: Budapest, 1917. február
3-án., Szentelték Bécsben, 1940.
december 15-én.

Káplán Dorogon 1941, Esztergom-
Belvárosban 1942, plébános Sárré-
ten 1942-45, Dejtáron 1945-49,
káplán Bp.-Városmajor 1949, plé-
bános-helyettes ugyanott 1949-52,
plébános Esztergom-Kertvárosban
1952-1958, Felsõ-Krisztinaváros-
ban 1958-63, Bp.-Vár fõplébánia
1963-69, Bp.-Külsõ-Ferenc-város-
ban 1969-1990, nyugállományban
1990-, Érseki tanácsos 1945, espe-
res 1964, váci c. apát 1967.
4. Berzsenyi István
Született: Tolnatamási, 1910. április
19. Szentelték Esztergomban,
1933. június 25. 
Hitoktató Budapesten 1933-40, tá-
bori lelkész 1940-44, plébános
Püskiben 1946-1961, lelkész
Dorogbányán 1961-63, plébános,
Felsõ-Krisztinaváros 1963-1979.,
Érseki tanácsos -1965.
Meghalt 1979. július 1. 
5. Haid Árpád
Született: Szenterzsébethegy, 1935.
június 15-én. Szenteték: Eszter-
gom 1958. június 15-én. 
Káplán Szécsényben 1958-61, Bp.-
Zuglóban 1961-70, Felsõ-Krisztina-
városban 1970-79, plébános Felsõ-
Krisztinavárosban 1979-1982, Bp.-
Szentimrevárosban 1982-1989. 
Érseki tanácsos - 1977
Elhunyt 1993. február 10. (Bp.-Ke-
lenföld Szent Gellért templom)  

6. Nagy Imre, dr.
Született 1934. május 24..
Szentelték Esztergomban, 1958. jú-
nius 15-én. 
Kisegítõ Bp.-Rózsafûzér királynõje
lelkészségen 1958-59, beosztás
nélkül 1959-1963, káplán Széc-
sényben, Bp.-Zuglóban 1965-
1980, plébános Bp.-
Külsõangyalföldön 1980-82, Felsõ-
Krisztinavárosban 1982-95, buda-
pesti általános érseki helynök 1990-
95, plébános Bp.-Zuglóban 1995-
Fõszentszéki bíró 1972, érseki taná-
csos 1980, helyettes esperes 1982,
c. prépost 1985-92, protonotárius,
kanonok 1992-94, olvasókanonok
1994, a prímási bíróság megbízott
elnöke 1995.
7. Györgydeák Márton
Született Budapest, 1942. február
6-án. Szentelték Esztergomban,
1965. június 20-án.
VI. éves 1965-66, káplán Nagyma-
roson 1966-68, Bp.-Ferencváros-
ban 1968-73, Varsányban 1973,
Bp.-Zuglóban 1973-75, Balassa-
gyarmat Don Bosco plébánián
1975-78,   Bp., Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony kápolnaigazgatóságon
(XI. Karolina út) 1978-92, Magya-
rok nagyasszony (VII. ker.) kápolna-
igazgatóságon 1992-1995, plébá-
nos Felsõ-Krisztinavárosban 1995-
Az Országos Lelkipásztori Intézet
tikára 

Hat évtized, hét plébános


