
Amint a Felsõkrisztina elõzõ,
nagyböjti számában olvashattuk,
Advent elsõ vasárnapjától kezdve
lelkigyakorlatos beszédeket tar-
tok 25 vasárnapon keresztül. A
lelkigyakorlathoz kapcsolódóan
imacsoportok jöttek létre egy-
házközségünkben. Most ezeknek
az imacsoportoknak a bemutat-
kozásait olvashatjuk a Felsõkrisz-
tina különbözõ oldalain. Az ima-
csoportok 2000. május 24-én,
szerdán este 6 órakor hálaadó
szentmisét tartanak templo-
munkban, ahol a mise utáni rö-
vid összejövetelen meg lehet ve-
lük élõben is ismerkedni. Min-
denkit szeretettel várunk!

István atya

„Békesség nektek!
Én vagyok, ne féljetek!”

(Lk. 24,36)
Az elmúlt néhány hét a húsvé-

ti készülõdés és megváltásunk ün-
neplése jegyében telt. A megteste-
sülés és a megváltás 2000 éves ju-
bileuma arra serkentett bennün-
ket, hogy a nagyböjti készületi
idõt igyekezzünk az eddigieknél
jobban felhasználni, hogy az Úr
feltámadását méltóképpen ünne-
pelhessük.

*
Az egyházközség szokásos

nagyböjti lelkigyakorlatát Má-
riabesnyõn tartotta, amelyen ez-
úttal a képviselõtestület tagjain
kívül bárki részt vehetett. 

*
A nagyböjti idõben lelki felké-

szülést tartottak plébániánk kisebb közösségei is. Im-
már hagyományossá vált hogy a ministráns kollégiumok
lelki napot tartanak. 

Keresztelõkút az epöli 
Keresztelõ Szent Jánostemplomban

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután ½5-½6 óráig

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

2000. HÚSVÉT

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

III. évfolyam 4. szám

A Felsõkrisztina Katolikus Kör májusi vendége
Jelenits István piarista atya

Idõpont: május 9. kedd, 18.30.
Téma: Egyház és haza - 

a keresztény értelmiség felelõsége. 

Imacsoportok
plébániánkon

KRÓNIKA

Május 6-án körülbelül 10 órától tartjuk 
egyházközségünk MAJÁLISÁT 

a Hármashatár-hegyi Repülõtéren 
a tavalyi helyen, kék jelzés mellett.

A vidám együttlétre mindenkit szeretettel várunk.

(folytatás a 2. oldalon)

(Az imacsoportok beszámolói 
a 3., 7., 8., 10., 11., oldalon olvashatók.)
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A há-
zasok köre számára Locker M. Mar-
git szegény iskolanõvér tartott elõ-
adást a szenvedésrõl.

Örvendetes módon az idén töb-
ben vettek részt a nagyböjti pénte-
keken a keresztúton. Szép, össze-
szedett keresztutat tartottak hitta-
nosaink is, amelyet köszönünk ne-
kik és felkészítõ hittanáraiknak is.

*
A március 25-én tartott elsõ egy-

házközségi „Nyílt nap” jól sikerült.
A plébánia életének számos kérdé-
se szóba került, de nem minden.
Elõre láthatólag szeptember végén,
vagy október elején folytatjuk. Ak-
kor a fõ téma, az új épület haszná-
latba vétele, hasznosításával kap-
csolatos elképzelések lesznek.

*
Április elsején egyházközségünk

jubileumi zarándoklatot tartott,
amelynek keretében a hívek felke-
resték az epöli, a visegrádi és a
szentendrei Keresztelõ Szent János-
ról elnevezett plébániákat. A zarán-
doklaton résztvevõ hívek (mint egy
60-65 fõ) szép élménnyel térhettek
haza. Köszönjük Füredi Ivánnénak,
Jóska bácsinak és István atyának a
kitûnõ szervezést és a lelki vezetést,
valamint Szauer Tibornak a visegrá-
di vendéglátást.

*
Korzenszky Richárd tihanyi ben-

cés perjel április negyediki elõadása
a hívek körében nagy tetszést ara-
tott. Amire még nem volt példa a
Felsõkrisztina Katolikus Kör ren-
dezvényei alkalmával, az elõadót a
templomban megtapsoltuk. Meg is
érdemelte. Ilyen sokan még nem
voltunk. Minden hely foglalt volt a
padokban.

*
Karácsonyi (Böjtelõ) számunk-

ban némi kritikával szóltam plébá-
niánk fiataljairól. Nos, ha akkor el-
marasztalás, akkor most dicséret il-
leti õket. Összeszedetten, fegyel-
mezetten és szervezetten vettek
részt a húsvéti elõkészületi mun-
kákban és a szertartásokon. A szo-
kásos tavaszi nagytakarítás alkalmá-
val a cserkészek a templomkertet és
környékét hozták rendbe, a minist-
ránsok egy csoportja pedig a felnõt-
teknek segített a templom-takarítás-
ban.

Második éve, hogy a körmene-
tek szervezését a cserkészek vállal-
ták. Horváth Ádám vezetésével ki-
fogástalanul látják el feladatukat, s
egy kedves újítást is bevezettek,
mégpedig, hogy a baldachint fel-
váltva viszik az egyházközség férfia-
ival.

Ministránsaink nagyheti szolgá-
latát az idén Hartmann Erika,
Rajncsák Dávid, Ritvay Zoltán és Ta-
kács Gábor koordinálta - kifogásta-
lanul. Köszönet érte.

Az ünnepek áhítatát ezúttal is
szkólásaink éneke emelte. Jó volt
látni és hallani, hogy a „nagy öre-
gek” mellett beérett egy új nemze-
dék, amelyik hasonló lelkesedéssel
egyre nagyobb szerepet vállal a li-
turgiában.

Szerény szolgálatkészségükért
külön köszönet illeti Hauser Balázst,
aki a nagyszombati exsultetet éne-
kelte és Müller Ferencet a lamentá-
ciókért.

Külön öröm volt az idén az is,
hogy a templomon kívül rekedt hí-
vek is bekapcsolódhattak a liturgiá-
ba. A plébánia három új kültéri

hangszórót vett, amelyeket sekres-
tyésünk, Rajkai János szerelt fel.

*
Krisztinavárosi plébánia által a

jubileumi évben megrendezett mi-
nistráns versenyének elsõ szakasza
virágvasárnap ért véget. A verse-
nyen 52 ministráns ért el helyezést,
ami önmagában is szép eredmény.
Külön dicséret illeti Csekõ Imrét,
aki tavalyi elsõségét megõrizte és
fölényesen nyerte a kicsik verse-
nyét. A legjobbak megérdemlik,
hogy nevüket megjegyezzük:

Kicsik versenye:
1. Davidus, Csekõ Imre 112
2. Clara, Bakonyi Regina 84
3. Gisella, Hernády Orsolya 71
4. Bella, Bakonyi Brigitta 69
5. Dorina, Köllõd Noémi 66
6. Francisca, Jakubecz Viktória 63
6. Eleonora, Érsek Anna 63
7. Rita, Köllõd Luca 58
8. Catarina, Béres Borbála 48
9. Sophia, Hernády Eszter 41
10. Johanna, Kocsis Zsófia 39
11. Elisabet, Katona Éva 35
12. Emma, Langer Kinga 33

Nagyok versenye:
1. Edmondus, Rajncsák Dávid 71
2. Gabriella, Ritvay Dorottya 69
3. Gerardus, Ritvay Zoltán 44
4. Verena, Csekõ Anna 38
5. Ursula, Béres Orsolya 32
6. Blandina, Dézsi Krisztina 26
7. Alanus, Vajna Balázs 25
8. Fidelia2, Temesvári Kati 24
9. Flora, Pogány Bori 16
10. Sapientia, Temesvári Mária 11
11. Emericus, Béres András 10
11. Benedicta, Radics Laura 10

*
Húsvét hétfõn tartották fiatalja-

ink az elsõ locsolóbált a
Szentimrevárosi Plébánia fiataljai-
val. A példásan kitakarított és feldí-
szített új épületünkben este fél
nyolctól Márton atya nyitotta meg a
mulatságot. A lányok megöntözése
után jó hangulatban - és dicséretes
fegyelmezettséggel- ropta a táncot a
mintegy 80 fiatal. 

Az epöli 
Keresztelõ Szent János templom

(folytatás az 1. oldalról)
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*
Az elsõáldozók szülei részére

szülõi értekezlet április 26-án szer-
dán este 1830-kor volt a templom-
ban.

Az elsõáldozók részére a közös
szentségi felkészítés április 27., má-
jus 4. és 11-én, csütörtökön estén-
ként lesz a templomban  este fél hét
órai kezdettel.

Az elsõáldozás napja május 14.
*

Az egyén öröme a közösség örö-
me is. Ezért is emlékezünk meg idõ-
rõl - idõre plébániánk egy-egy tag-
jának ünnepérõl (ha tudunk róla).
Most két család örömében oszto-
zunk.

Thorday Lajos képviselõtestüle-
tünk volt elnöke és tiszteletbeli tag-
ja és felesége Szentgyörgyi Éva ápri-
lis 28-án szentmise keretében tar-

tott aranylakodalmukon újították
meg egymás iránti szeretetüket, s
adtak hálát az Úrnak a szeretetben
eltöltött 50 évért. Hálaadásukban
mi is osztozunk és még sok boldog
évet kívánunk nekik.

A másik öröm, amelyben oszto-
zunk Takács Gábor és Szerdahelyi
Anna kislányának, Johannát húsvét
hétfõn tartott keresztelõje volt. Fo-
gadjuk szeretettel plébániánk új
tagját.

*
Április 30-án vasárnap délután

4 órakor szentmise keretében lesz
a cserkészek fogadalomtétele.
Mindenkit szeretettel hívnak és vár-
nak.

*
Lapzártánk után június 25-én,

este 8 órakor adnak koncertet gi-
tárosaink a templomban. Remél-

jük, hogy a kb. 45-60 perces elõ-
adás, amelyen vendégek is szere-
pelnek élményt fog nyújtani min-
denkinek, aki elmegy a koncertre.

*
Plébániai közösségünk második

majálisa május 6-án lesz a Hár-
mashatár-hegyi repülõtéren kb. 10
órától. Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk.

*
Június 26 -30-ig Zánkán jubile-

umi ifjúsági tábor lesz. A rende-
zõk szeretettel várnak minden 18
és 30 év közötti fiatalt. Jelentkezni
lehet a sekrestyében. 

Szintén a sekrestyében vagy az
irodán jelentkezhetnek azok a fel-
nõttek, akik július 1-én és 2-án
szeretnének részt venni a Jubileu-
mi katolikus naggyûlésen.

Béres György

Örömmel jelentjük, hogy min-
den erdélyi, illetve gyulafehérvári
egyházmegyéhez tartozó
testvértemplomunknak van már
postása, aki alkalmanként eljuttat-
ja hozzájuk a Felsõkrisztinát. Új
sajtóapostolaink: 

Bezdek Károlyné, Sályi
Magdolna, Szauer Tibor.

További jelentkezõink is van-
nak (Falken Mária, Sasvári Béláné,

Mészáros Imre) de nekik egyelõre
nem tudunk címet adni.
Tervezzük, hogy a felvidéki, és a
kárpátaljai, valamint a többi erdé-
lyi egyázmegyében lévõ magyar
testvéregyházközségeket is felku-
tatjuk. Amint sikerül, jelen-
tkezünk, és újabb sajtóapostolokat
is toborzunk. 

Köszönettel a szerkesztõség.

Sajtóapostolok

Örömmel hirdetjük a kedves
Testvéreknek, hogy idén lesz 60
éves a plébániánk, 10 éves a
gitáros együttesünk és a Jubileumi
évben vagyunk. Ebbõl az alkalom-
ból búncsúnk keretében 2000.
június 25. estéjére, a hét órás
szentmise után, eg kis koncertet
szervezünk, melyen saját
dalainkat adjuk elõ. Helyszín: az
új épületünkben. Vendégeink.
Horváth Gellért és Ludnik Ákos.

Mindenkit szeretettel váunk.
Gitáros Együttes

Háromhetenként három órát
töltünk együtt. Az elsõ óra kötött
imádság (rózsafüzér, keresztút
vagy egyéb), amelyet az egyház-
községünk megújulásáért, új
Pünkösdért, az imádkozó csalá-
dok szaporodásáért, az egyház-
községünkhöz tartozó fiatalok és
középkorúak lelki felébredéséért
és más szándékokra ajánlunk fel.
A második órát az elmélkedési
szövegek megbeszélésére fordít-
juk. Megosztjuk élményeinket és
kérdéseinket egymással. Egyi-
künknek nagy örömet jelentett az
Egyház közösségérõl szóló tanítás
(Lgy 17. 2. o.), másikunknak az a
gondolat, hogy az istenképi-
ségünkbõl fakadóan szeretetkö-
zösségben kell élnünk egymással
(Lgy 18. 3-4. o.). A harmadik óra
a személyes dicsõítõ, hálaadó és
kérõ imádság ideje. (S. E.)

Szent József imacsoport
Jelmondat: 

„Isten az öröm Istene.”
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Jubileumi lelkigyakorlat Máriabesnyõn

A március 10-12. között
Máriabesnyõn tartott lelkigyakorlat
több szempontból is különlegesnek
számít. 

Egyrészt ez volt az elsõ alkalom,
amikor a most már hagyományos-
nak tekinthetõ év eleji képviselõtes-
tületi lelkigyakorlaton nemcsak a ta-
gok ill. családtagjaik, hanem az egy-
házközségbõl bárki részt vehetett.
Örülök annak, hogy ezzel a lehetõ-
séggel mintegy tizenöten éltek,
ugyanakkor sajnálom, hogy nem si-
került kitöltenünk a rendelkezé-
sünkre álló keretet. Talán e lelkigya-
korlat sikere többek bátorságát
meghozza a legközelebbi ilyen le-
hetõségnél.

Másodszor az eddigiektõl eltérõ-
en nem mi ill. az általunk felkért ve-
zetõ határozta meg a lelkigyakorlat
témáját és programját, hanem azt
készen kaptuk. A három nap három
címszava: megtestesülés, megváltás,
megtérés és ezek megjelenése az
Egyházban, magamban és az egy-
házközségben jó keretet adott a
kettõs (sõt az egyházközségünkben
hármas) jubileum lényegének átel-
mélkedésére.

Harmadszor a lelkigyakorlat ve-
zetõjének és segítõjének személye
csak a helyszínen derült ki, mivel
õket a Fõegyházmegye jelölte ki. A
számunkra addig ismeretlen Zoli
atya Wekerle-teleprõl a viszonylag
rövid együtt töltött idõ alatt is ked-
ves ismerõsünkké vált. Remélem,

lesz alkalom még találkozni vele.
Segítõje sokunk számára régi isme-
rõs ill. barát, Komáromi János volt.
Eredeti hangvételû elõadásai egy-
szerre voltak élvezetesek és elgon-
doltatóak.

Negyedszer ez alkalommal a
megszokott programtól eltérõen az
egyes elõadásokon elhangzottakat
csoportbeszélgetéseken dolgoztuk
fel. Egy-egy csoport hat-nyolc fõbõl
állt. Ugyancsak a csoport megbe-
szélésen lehetett a legjobban meg-
fogalmazni azokat a lehetõségeket
és teendõket, amivel egyházközsé-
günket ünneplõ közösséggé tudjuk
tenni. A mi csoportunkban címsza-
vakban a következõ ötletek merül-
tek fel: közösség csak akkor válhat
belõlünk, ha sikerül megszólítanunk
egymást; a felmerülõ feladatok
megoldásába be kell vonni új arco-
kat is – ne ugyanaz a pár ember vé-
gezzen minden munkát; a sértõdé-

kenység akadálya lehet az
együttmûködésnek; nem szabad
kishitûnek lenni, az elért kis ered-
ményeket is értékelni kell. Egyház-
községünkben van már néhány jól
mûködõ közösség (Apor Vilmos
Idõsek Klubja, Fiatal Házasok Klub-
ja, stb.), az õ példájuk is mutatja,
hogy értelmes programmal sokakat
lehet rávenni arra, hogy ne csak a
vasárnapi szentmisére jöjjenek el.
Ahogy a gyermeknevelésben, úgy a
közösség építésben is a személyes
példamutatásnak van a legfonto-
sabb szerepe: ne arra várjunk, hogy
a másik lépjen, hanem tegyük azt
elõször mi.

A lelkigyakorlat csúcspontja volt
a „megelõlegezett” Húsvét vigíliája,
amelyben a liturgia része volt a
2000 éves Egyház és az 1000 éves
Magyarország történelmébõl vett
szemelvények felolvasása. Ezt meg-
felelõ keretbe ágyazva nálunk is
meg lehetne tenni a jubileumi év-

ben.
Mindent egy-

bevetve nagyon
örülök, hogy részt
vehettem ezen a
lelkigyakorlaton
és bátorítok min-
denkit arra, hogy
legközelebb jöj-
jön velünk – érde-
mes!

Kovács Ádám

A kettõs jubileumi évben az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye központilag biztosított elõadókkal és helyszín-
nel, valamint anyagi támogatással lelkigyakorlatot hirdetett az egyházközségek számára. Az érsekség 150 egyház-
községe közül mintegy harminc már meg is szervezte részvételét. Köztük mi is. 

Az átlagosan 40 fõs csoportok egy része az év elsõ negyedében már el is végezte a lelkigyakorlatot. Mi is, már-
cius 10-12-én. A péntek estétõl vasárnap délig tartó együttlétek helyszíne a máriabesnyõi lelkigyakorlatos ház volt.
Az egyházmegye tizenöt papja és tíz felkért világi vállalkozott a csoportok vezetésére. Mindegyik csoportnak egy
pap és egy vagy két világi vezetõje van. A mi csoportunkat Tercsi Zoltán Wekerle-telepi plébános és Komáromi Já-
nos hitoktató vezették. 

Az egyetemes Szentév és a magyar millennium gondolatköréhez kapcsolódóan a lelkigyakorlatos elõadások, el-
mélkedések, csoportbeszélgetések témái a megváltás, az egyház mint a megváltás mûvének folytatója, a megtérés
általában és a személyes megtérés, a megváltást ünneplõ közösség, és a megváltott nép a világban voltak.

Az egyházközségi lelkigyakorlat kiváló megszervezésért köszönet illeti Lukách Krisztát. Sz. Cs.

Gondolatok a jubileumi lelkigyakorlatról
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Sokáig törtem a fejem, amíg egy
jó pillanatomban be nem ugrott az
alkalmas kifejezés, ami megfelelõ-
en jellemzi az elmúlt hétvégét. Ez
lökést adott, hogy leírjam kavargó
gondolataimat, arról, hogy milyen is
volt ez a lelki üdülés. Eddig a lelki-
gyakorlat szó csak viszolygást váltott
ki belõlem. A mi családunkban ez
nem volt szokásban; valami papok-
nak vagy idõs néniknek való ájtatos
dolog lehet... És mit kell ott csinál-
ni, hogy kell viselkedni? Különben
is nem lopok, nem káromkodom,
vasárnap elmegyek misére - mit
akarnak még tõlem, az egész hétvé-
gét? Pláne most, nagyböjtben, mi-
csoda böjtre fognak ott majd min-
ket! Végül is - képviselõ-testületi
tagként nem akartam kihúzni ma-
gam - jelentkeztem.

Jelentkeztem, elmentem, és ag-
gályaim hamarosan elmúltak. A
Tele-Kocsi-Mozgalom jegyében au-
tós társaink kocsijában utaztunk, és
kezdtük az ismerkedést péntek dél-
után. Jó meleg, 3-4 ágyas szobák-
ban helyezkedtünk el, a házaspárok
kétágyast kaptak. Egyszerû heverõk,
tiszta ágynemû, melegvizes mosdó,
a zuhanyozók kinn, a folyosóról
nyílnak. Este egy nagy teremben
gyûltünk össze, ami vasárnap délig
nappali szobánk lett. Fele részben
testületi tagok, a többiek a temp-
lomból ismerõs arcok, vagy ismeret-
lenek. Sok a középkorú, de huszon-
évesek is vannak, és nicsak, évek
óta nem látott fiatalkori ismerõs:
hogy vagy, mit csinálsz? Na most ül-
jünk le körben, az elsõ program a
bemutatkozás... Mire a szervezõnk,
meg a vendég plébános és civil se-
gítõje elmondanak magukról né-
hány mondatot, már nincs feszélye-
zettség, laza hangulatban beszé-
lünk sorban. Van aki csak a nevét és
foglalkozását ismerteti, más meg azt
is, hogy mióta és milyen kapcsolata
van a plébániánkkal. Van aki a lelki-
gyakorlattal kapcsolatos várakozá-
sáról, más a gyerekeirõl beszél...
Nem is gondoltam, hogy az a ko-

moly képû ilyen jópofa..., de most
ez mikor fejezi be már fennkölt szö-
vegét... ekkor valaki közbeszól: a
nevedet titkolod vagy a csak végére
hagyod poénnak?

Lelkigyakorlat. Azért imádkoz-
tunk is, nemcsak nevetgéltünk. Az
étkezések elõtt és után azt, amit ott-
hon szoktunk. És volt esti és reggeli
ima is, a zsolozsma (papoknak kóru-
sa/hûvös-nagy templomba'/ nap-
hosszat mormolja - rémlik fel a szó
hallatán). Az elsõ elõtt magyaráza-
tot kaptunk: a kiosztott lapon lévõ,
versszerûen tagolt imák azok az
ószövetségi zsoltárok, melyeket Jé-
zus is imádkozott. Egy újszövetségi
olvasmány meg egy könyörgés van
benne, és Mária-énekkel végzõdik.
Ilyen összeállítások vannak a brevi-
árium nevû könyvben, az egyházi
személyeknek elõírt napközi imák-
ra is, amiket egyes szerzetesrendek-
nél közösen mondanak el. Mi két
félkörben álltunk, és egy-egy
jóhangú társunk vezetésével felvált-
va énekeltük az egyszerû dallamú
zsoltársorokat. 10-15 percig tartha-
tott az egész, de elrepült, és egyál-

talán nem volt unalmas.
Hogy mi volt a reggeli és az esti

ima között? Az atya és segítõje a há-
rom nap alatt összesen öt, bõ fél-
órás elõadást tartott. Ezek mind
ugyanarról a témáról szóltak, más-
más szempontból megvilágítva. A
szünetekben lehetett beszélgetni
vagy a házban lévõ kis kápolnába
elvonulni, lehetett az atyánál gyón-
ni vagy az udvaron sétálni, cigaret-
tázni. Belefért még egy fakultatív
séta is a jeles fõcserkész és minisz-
terelnök, gróf Teleki Pál sírjához. Az
egyik szünetben a nyugdíjas mér-
nökként szerzetessé lett Ferenc test-
vér a kegytemplom történetérõl,
látnivalóiról adomákkal tarkított
idegenvezetést tartott, és mesélt a
saját életútjáról, meg a kapucinu-
sokról, a ferences rend egyik ágáról
is.

És voltak szentmisék, melyek a
hitünk szerinti kegyelmeken kívül
lelki élményt is adtak.  Ilyen volt
pénteken-szombaton az a különös
hangulat, amikor a terem végében
lévõ oltárnál a vendég atya csak ne-
künk, kis ideig együtt élõ, összeba-
rátkozott, 30 fõs csoportunknak tar-
totta a misét, és nem otthon, az is-
merõs arcú ismeretlenek közt ül-
tünk a megszokott padunkban. A
másik élmény pedig vasárnap a
helybélieknek az orgona hangját el-
nyomó lelkes éneke a kegytemp-
lomban; és az oltár dísze, amely a
nagyböjtben virág helyett egy lila
párnára állított töviskoszorú.

Lelkigyakorlat. Nem valami ka-
tonás gyakorlatra kell gondolni, bár
az ágynemût a férfiak szobáiban
sem húzták fel elõre... És nincs szó
valami ájtatosság vagy jócselekedet
ismételgetésérõl, ahogy a tornagya-
korlat szó alapján gondolnánk, csak
ez egy ilyen ügyetlen szóösszetétel.
Némi önfegyelmet azért lehet gya-
korolni: tekintettel lenni a velünk
egy szobában lakókra. Meg van há-
zirend: a közös programoknak este
9 körül van vége, 
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Lelki üdülés

Gróf Teleki Pál miniszterelnök sírja
Máriabesnyõn (folytatás a következõ oldalon)
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10-kor lámpaoltásébresztõ 7 óra-
kor, reggeli 8-kor (bár otthon ilyen
sokatalvós napirendünk lehetne…).
Az ebédlõben állva megvárjuk, míg
mindenki befut; ha befejeztük,
nem kelünk fel az asztaltól, amíg
valaki még eszik.

Nagyböjt. A péntek esti vacsora
persze húsmentes, de azért nem
kenyéren és vízen éltünk, bár az
mindig volt a megterített asztalo-
kon. Az ízletes ételt 6-6 személynek

tálakban hozták ki. Nem túl sokat,
de eleget ahhoz, hogy a nagyobb
étvágyúak repetázhassanak is. A
reggelihez teát vagy tejeskávét tölt-
hettünk a kancsókból. Feketét a re-
cepción lehetett venni. A böjthöz
tartozik, hogy a szobákban nem
volt TV, csak a társalgóban. Talán
nem mindenki tartja eléggé böjtös-
nek, de szombat este a magunkkal
vitt üdítõket, süteményeket össze-
adva „állófogadás” adott keretet vi-
dám együttlétünknek.

A finom vasárnapi ebéd és gyors
csomagolás után azzal a gondolattal
ülhettünk autóba, hogy milyen jó
volt a mindennapok hajszája után,
a hétvégék megszokott ritmusából
is kiszakadva, egy kicsit megállni,
magunkba nézni. Igazi testi-lelki
üdülés volt. Aki másként látta a
március elejei máriabesnyõi hétvé-
gét vagy van hozzátenni valója, írja
meg vagy hívjon fel.

Név és telefonszám
a szerkesztõségben

A jubileumi évben
bízunk a Jóisten bõséges kegyelme-
iben, melyek segítenek a plébánia
közösségének szorosabb összefûzé-
sében is. Az egyházközség tagjainak
feladatát abban látjuk, hogy teret
adjunk a személyes találkozások-
nak, s így „lehetõséget” teremtsünk
a kegyelem munkálkodására.

Igyekeztünk megvalósítható ten-
nivalókat kiokoskodni. Két legfon-
tosabb területet látunk a közösség-
építési munkában:

a plébánia életében tevékenyen
részt vállalók közötti személyes, ba-
ráti kapcsolat kialakítása és szoro-
sabbra fûzése

a plébániánkhoz lazábban kap-
csolódók közelebb vonása, bekap-
csolása a közös test vérkeringésébe.

Konkrét ötleteink:
Javasoljuk, hogy a gitáros/ifjúsági

mise után a fiatalok a plébánia ta-

nácstermében, némi eszegetés mel-
lett beszélgethessenek – különösen
a téli idõszakban. Néhány lelkes
szervezõ, egy-egy hívó szó vagy
gesztus elég lehet, hogy ezek az
együttlétek alkalmat adhassanak
egymás minél jobb megismerésére.

A katolikus keresztény hit felé

forduló „keresõk” számára nagy se-
gítség lehet egy kifejezetten a hit
alapjait tanító hittan. Ennek vezeté-
sére tudunk is vállalkozó, szakkép-
zett hitoktatót.

Hallottunk róla, hogy gyümöl-
csözõen fejlõdik a kb. 1 éve alakult
házas-csoport. Talán lennének még
olyan párok, akik szívesen alakulná-
nak baráti társasággá, esetleg követ-
ve az ’elõdöket’, vagyis indulásképp
meghallgatva Petik Krisztina elõadá-
sait.

Bizonyára sokan hallottak az

adventi idõszakban
élõ „Szállást keres a Szent Család”
láncról. Úgy érezzük, lenne annyi
érdeklõdõ, hogy legközelebb két
láncot indíthassunk.

Támogatjuk a karácsonyi
„Betlehemi láng” akciót, hisz a
cserkészek a családi otthonokba
viszik a lángot, ezzel is erõsítve a
személyes találkozásokat.

Javasoljuk mindazoknak, akik
bármilyen eseményt szerveznek:
használják az újságot és/vagy
szórólapokat is a hirdetésre, mert
ez (a tapasztalatok alapján) sokkal
hatékonyabb. S persze sose felejt-
sék az emberi szó fontosságát és
erejét.

Buzdítunk mindenkit – kicsiket
és nagyokat egyaránt -, érezzék
itthon magukat a plébánián. Vagyis:
vegyenek részt a szentmiséken kívül
is a közösség életében, támogassák
az ünnepeket és eseményeket
részvételükkel, kapcsolódjanak be a
szervezési munkákba és álljanak elõ
bátran új, vagy javító szándékú
ötleteikkel.

Hisz az egyházköz(ös)ség MI
vagyunk. S mi egyéb lehet a célunk,
mint hogy egymás iránti szeretet-
ben összetartozva keressük Istent.

A csoport tagjai, Pallagi Istvánné,
Füredi Katalin, Pográcz Judit, Vajna
Ágnes, Takács László, Hernády
Tamás és Barta István nevében:

Hartmann Erika

Kiscsoportunk megbeszélésének eredményei

Pillanatkép a lelkigyakorlat egy szünetérõl

(folytatás az elõzõ oldalról)
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A 2000. év elsõ negyedévében a következõ testvérein-
ket temettük el.

1. Újvári Istvánné sz.Csobankó Mária (95)
2. Borsos Istvánné sz.Zbrás Teréz (90)
3. Dániel Sándor (59)
4. Nagy Károly (92)
5. Fáncsi Alfonz (70)
6. Fojt Béláné sz.Kondek Ilona (85)
7. dr. Zöldi József (59)
8. Bokréta Istvánné sz.Magyari Piroska (90)
9. Radnai Imréné sz.Szivás Teréz (87)
10. Mészáros István (92)
11. Lévai Jánosné sz.Kézi Julianna (83)
12. Farkas Ferencné sz.Bertója Margit (94)
13. Földényi Margait (93)
14. Nagy Lajos (91)
15. Dragoy Sándorné sz.Bónás Margit (88)
16. özv. Óber Imréné sz.Bauman Mária (92)
17. Balázs Béla (82)
18. Kiss Jenõné sz.Bavacskai Krisztina Ilona (94)
19. dr. Hegedõs Dénesné sz.Szotyory Magdolna (83)
20. dr. Preiner Kálmánné sz.Jancsó Borbála (78)
21. dr. Csabai Károlyné sz.Heider Emma (60)
22. Kázmér Béla (88)
23. Vida János (83)
24. özv. Jármy Gáborné sz.Szentkirályi Ilona (90)
25. Höflinger Nándorné sz.Rony Mária (97)
26. Zbiskó Sándor (78)
27. dr. Tallián Istvánné sz.Cseh Katalin (77)
28. Maday Márta Margit (48)
29. Balázs Béláné sz. Chemez Flóra (89)

30. Tátrai Józsefné sz.Albert Margit (81)
31. Németh Mihály (77)
32. dr. Szénai Istvánné sz.Giesz Ilona (68)
33. Farkas István (68)
34. Bíró Gézáné sz.Rodziewicz Giezella (86)
35. Rátkai Gyuláné sz.Járóka Mária (76)
36. Cz. Horváth László Endre (82)
37. Fekete Béláné sz.dr. Oláh Mária (72)
38. özv. dr. Szécsényi-Nagy László (93)
39. özv. Varga Ferencné sz.Farek Mária (86)
40. Balogh Györgyné sz. Molnár Etelka (72)
41. Mészáros Györgyné sz.Kittel Zsuzsanna (53)
42. Rutmayer Ferencné sz.Horváth Margit (84)
43. özv. Tímár Márton (88)
44. Nagy Béláné sz.Röcherer Andrea Irén (91)
45. Géber Istvánné sz.Bakos Zsuzsanna (89)
46. Kolozsi András (70)
47. ifj. Latabár Kálmán (62)

Az év elsõ három hónapjában templomunkban négy
keresztelõ volt.

1. Réffy Ágota (1999.)
2. Boronkai Kata (1999.)
3. Csiktusnádi-Kiss Kolos (1999.)
4. Papp Benedek (1999.)

Az év elsõ három hónapjában templomunkban
egyetlen esküvõ volt.

Vígh Zoltán - Horváth Krisztina
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ANYAKÖNYV - 2000. január, február, március

Boldog csecsemõként üdvö-
zlünk mindenkit! Köszönet min-
denkinek, aki a kihordási idõ alatt
ismeretlenül is imádkozott értünk,
hogy végre egészségesen megszü-
lessünk. További segítségre van
szükségünk, hiszen a csecsemõkor
felettébb sérülékeny idõszak az
ember életében. Csecsemõnek
számítunk egyrészt azért, mert
még alig értük el az egyhónapos
kort, hiszen márciusban találkoz-
tunk, hogy megalakuljunk.
Másrészt úgy tûnik, hogy a plébá-
niai imacsoportok között a
résztvevõk kora alapján is mi
vagyunk a legfiatalabbak,

átlagosan 22 évesek. Szt. Ágostont
választottuk keresztnevünknek,
védõszentünknek, mert híres a
megtérõk és gondolkodók
sorában, és ránk is ránk fér egy ala-
pos lelki fordulat, illetve Ágoston
mûveit is lassacskán szeretnénk
megismerni. Jelmondatunknak a
szent egyik legendájához fûzõdõ
idézetet választottuk, ami a Biblia
ismeretére szólít fel: "Vedd, és
olvasd!". A Biblia és a lelkigyakor-
latos témák mellett heti elmélkedõ
szövegként a Vallomások egy-egy

részletét olvassuk. Egyelõre
háromhetenként találkozunk
csütörtökön, közösen imád-
kozunk, beszélgetünk az adott
témáról és természetesen minden
más felmerülõ hétköznapi
érdekességrõl is egy kis agapé
keretében. Ha csatlakozni
szeretnél, gyere, beszélgessünk
egymással és együtt avval, aki
tudja, hogy mit kell még tennünk
(vö.: Mt 19,19-22), és aki tékozló
fiát nem szidta, hanem ünnep-
séget rendezett, mikor megkerült. 

(H. R.)

Szent Ágoston imacsoport
Jelmondat: „Vedd, és olvasd!”
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Április 15-én, virágva-
sárnap elõtti szombaton
találkoztak a ministránsok
Esztergomban. Ekkorra szervezték
ugyanis az idei egyházmegyei mi-
nistráns-találkozót. Sok helyrõl ér-
keztünk: Pestrõl éppúgy, mint a bu-
dai plébániákról s vidékrõl is leg-
alább annyian, mint a fõvárosból.
Így majdnem 400-an voltunk.

Az Árpád-hídtól külön buszokon
indultunk Esztergomba. Ott már
tartalmas programokkal vártak min-
ket a szervezõk. A gyülekezõ alatt
énekpróbán vettünk részt, ahol a
már amúgy is „szakállas” népéneket
gyakoroltuk, majd Lojzi atya, a baj-
tói plébános mondott néhány szót a
figyelemrõl és a ministránséletrõl.
10 óra 30 perckor kezdõdött a
szentmise a bazilikában, melyet
Paskai László bíboros úr celebrált.
Szentbeszédében magyarázta az
evangéliumot és elemezte a jubile-
umi szentév jelvényét, mely az idei
ministráns-találkozó jelvénye is lett.

A szentmise után csoportokra
osztottak minket. Mi lettünk a kék
1-es csapat. Ez után következett a
verseny. Különbözõ érdekes felada-
tokat kellett megoldanunk. Elsõként
csapatjelszón és csapatnéven törtük
a fejünket. Mivel háromnegyed órai

„kemény” gondolkodás után nem
jutott eszünkbe megfelelõ szlogen,
így a jól bevált, két évvel ezelõtti
„59-es villamos”-t adtuk elõ, némi-
leg javított változatban. Minden ál-
lomásnál sikert arattunk vele, és a
kisebbeknek is tetszett a játék. Mia-
latt csapatunk egyik fele a jelszóval
(jelmondattal) bajlódott, a kisebbek
aszfaltrajzot készítettek Szabó Józsi
vezetésével. Murphy-törvénye sze-
rint, ha valami elromolhat, az el is
romlik, így nem meglepõ, hogy ne-
künk sem mehetett minden simán:
a szervezõk minden csapatért küld-
tek egy vezetõt, aki elvitte õket az
elsõ állomáshelyre. Rólunk azon-
ban elfelejtkeztek. Tanakodtunk,
hogy most mitévõk legyünk, hiszen
így kiestünk a versenybõl, mivel
idõhiány miatt legalább egy állo-
mást nem tudtunk teljesíteni. Azu-
tán Ritvay Dorka, aki az egyik szer-
vezõ volt, kihúzott minket a bajból. 

A feladatok érdekesek és izgal-
masak voltak. Volt olyan, amikor
fölmentünk a kupolába visszhangot
számolni, majd az „Innen hány
templomtorony látható?” - kérdésre
kerestük a választ. Egy másik állo-

máson a római négy nagy
bazilikáról faggattak,
azoknak történelmérõl,

érdekességeirõl. A következõnél a
fûben heverõ papírdarabokat kel-
lett összeszedegetni, majd a rajtuk
lévõ évszámokat párosítani egy-egy
pápa nevével. A kevésbé felkészül-
tek, tipp-mix-es tudományukat al-
kalmazták. Akadt olyan állomás is,
ahol történelemtudásunkra voltak
kíváncsiak. Híres személyiségeket
és évszámokat kellett megfejte-
nünk, majd felismerhetõen lerajzol-
nunk egy-két magyar szentet jel-
képükkel együtt. Végül a kupolából
kellett megkeresni a Várszínházat s
oda lemenni, mivel ott volt a cél. Az
eredményhirdetéskor öt tortát osz-
tottak szét a nyertesek között, s
hogy a többiek se búsuljanak, min-
denki kapott egy kis útravalót. A
legvégén közösen elmondtuk a
záróimát. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, sokat játszottunk, s bár tor-
tát nem nyertünk, erkölcsi gyõzte-
seknek érezhettük magunkat, hi-
szen a mi csapatunk volt a legnépe-
sebb. Reméljük, hogy jövõre hason-
ló létszámban és az ideinél eredmé-
nyesebben képviselhetjük plébáni-
ánkat.

Béres Orsolya

„Tárjátok ki a kapukat Krisztus elõtt”
(Szentévi Ministráns-találkozó Esztergomban)

Régi vágyam teljesült, amikor
az István atya által elindított lelki-
gyakorlat keretében lehetõség nyílt
imacsoportok létrehozására, s így
részt vehettem az egyik ilyen cso-
port megalakulásában. Imacsopor-
tunk minden tagjának igazi lelki él-
ményt nyújt a háromhetenként
együtt eltöltött, mindig kevésnek
bizonyuló 2-3 óra. Azzal, hogy kö-
zösen is megbeszéljük a lelkigya-
korlat témáit, késztetést kapunk,
hogy - mindennapi elfoglaltsága-
ink közben is belsõ figyelemmel,
ráérzéssel - jobban elmélyedve új-
ra átelmélkedjük az éppen aktuális

részt. Az imádkozások, beszélgeté-
sek során a Szentlélek segítsége ál-
tal közösséggé váltunk, meg tu-
dunk nyílni egymás elõtt, átadjuk
gondolatainkat, megtapasztalása-
inkat. Felhívjuk egymás figyelmét a
lelkigyakorlat, a szentírási szöve-
gek mélységeire. Úgy érezzük,
egész bensõnket, gondolkodásmó-
dunkat átalakítják az elmélkedé-
sek és az azt követõ beszélgetések.
Lépésrõl lépésre építi a lelkünket,
a hitünkben megerõsít, közelebb
visz Isten szeretetének megismeré-
séhez. 

(L. E.)

Összejöveteleinket kétheten-
te tartjuk a következõ rend sze-
rint: éneklés, ima (közbenjárás
különbözõ szándékokra), biblia-
olvasás az igeliturgikus naptár
szerint (otthon is naponta), vala-
mint a lelkigyakorlat aktuális ré-
szének rövid összefoglalása a
fontos gondolatok kiemelésével,
majd a kérdések megválaszolása
saját életünkbõl vett példákkal.
Végül hálaadás és agapé. Igazi,
egymásra figyelõ, egymás lelki
növekedését segítõ közösséggé
szeretnénk válni tapasztalataink
megosztásával. (T. I.)

Avilai Szent Teréz imacsoport
Jelmondat: „Valami nagyon szépet Istenért!”

Szent Mónika imacsoport
Jelmondat: 

„Kérjetek, és adnak…”
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24. Pethõ Zoltán, dr.
piarista
Született Zomborban 1915. június 24.
Szentelték 1940. június 16. 
Tanár Nagykanizsán 1940-41, Mosonmagyaróváron 1941-
46, Szegeden 1946-48, Az iskolák államosítása után eszter-
gom fõegyházmegyei szolgálatban: káplán Külsõ-
Ferencvárosban 1948-1951, Törökõrön 1951-52, kisegítõ
Erzsébetvárosban 1952-53, Óbuda-Segítõ Szûz Mária
plébánián 1953-62, ugyanott káplán 1962-63, káplán
Felsõ-Krisztinavárosban 1963-68
Elhunyt 1968. július 19.

25. Greksa Ferenc
Született Kalocsán 1928. október 20.
Szentelték Esztergomban, 1953. június 14-én.
Káplán Mohorán 1953-55, Endrefalván 1955-58,
Budaörsön 1958-61, Bp.-Szent Család (VI. ker.) plébánián
1961-64, Bp.-Vár fõplébánián 1964, Felsõ-
Krisztinavárosban 1964-76, templomigazgató Bp.-Belvárosi
Szent Mihály templomigazgatóságon 1976-84, plébános
Bp.-Szent Rókus plébánián 1984-97, nyugállományban
1997-.
Érseki tanácsos 1984.

26. Hajnal György
Született Budapesten, 1936. március 25. 
Szentelték Esztergomban, 1959. június 14. 
Káplán Bp.- Józsefvárosban 1959-60, Bp.-Bakács téren
1960-62, beosztás nélkül 1962-64, Nógrádmegyerben
1964, Bp. Jézus Szíve temlomigazgatóságon 1964-76,
Felsõ-Krisztinavárosban 1976-77, Bp.-Béke Királynéja
(Tömõ u.) lelkészségen 1977-86, Bp.-Tisztviselõtelepen
1986-90, plébános Bp.-Regnum Marianum plébánián
1990-.
Mozgássérültek lelki gondozásának egyházmegyei refer-
ense. 

27. Hajnal Róbert, dr.
Született Budapesten, 1935. március 15. 
Szentelés: Esztergomban, 1958. június 15.
Káplán: Bp.- Vörösmarty utcában 1965-67, Dorogon 1959-
65, Bp.-Bakács téren 1965-67, Bp.-Felsõvizivárosban 1967-
68, Felsõ-Krisztinavárosban 1968-69, Bp.-Erzsébetvárosban
1969-75, Bp.-Külsõ-Váci úton 1975-76, Bp.-Béke
Királynéja lelkészségen 1976-77, Bp.-Városmajorban 1977-
90, plébános Bp.-Angyalföldön 1990- 

28. Haid Árpád
Káplán Felsõ-Krisztinavárosban 1970-79, 
Életrajzi adatait lásd a plébánosok között.

29. Széplaky Lajos, dr.
Született Budapesten, 1928. március 4.
Szentelték Esztergomban, 1951. november 4. 
Káplán Esztergom Szent Anna plébánián 1952-53,
Hitoktató Budapesten 1953-56, kisegítõ lelkész Jézus Szíve
templomigazgatóságon, káplán Kada utcában 1957,
Zugligetben 1957-62, Vizafogón 1962-69, a Rózsafûzér
Királynéja plébánián 1969-70, Felsõvizivárosban 1970-77,
Felsõ-Krisztinavárosban 1977-81. Meghalt 1981. július 13.

30. Schramkó Pál Norbert
Született 1955. február 5. 
Szentelték Esztergomban, 1978. június 17. 
Káplán Nyergesújfaluban 1978-80, Felsõ-Krisztinavárosban
1980-82, Szentimrevárosban 1982-1989.
A papi szolgálattól megvált 1989-ben.

31. Csermely Endre
Születetett Budapesten, 1925. december 13. 
Szentelték Esztergomban, 1951. június 17.
Káplán Szomorban 1951-53, Szécsényben 1953-55,
Józsefvárosban 1955-58, Püskiben 1958-60,
Herminamezõn 1960-61. lelkész Annavölgyben 1960-61,
káplán Nagymaroson 1963-64, lelkész Letkésen 1965,
plébános Dunaszentpálban 1965-72, lelkész Epölben
1972-81, kisegítõ Felsõ-Krisztinavárosban 1981- 1983, Bp.-
Szentimrevárosban 1983-90, Bp.-Vár plébánián 1990 -

32. Nagy János
Született Budapesten, 1948. április 6-án. 
Szentelték Esztergomban, 1973. június 19-én. 
Káplán Lábatlanban 1973-74, Csolnokon 1974, Ásvány-
rárón 1974, Bp.-Zugligetben 1975-76, Balassagyarmat-
fõplébánián 1976-78, Bp.-Terézváros 1978-83, plébános-
helyettes Felsõ-Krisztinavárosban 1983-95, Bp.-Erzsébet-
városban 1995, plébános Bp.-Külsõangyalföldön 1996-

33. Hollai Antal
Született Budapesten, 1958-. április 7-én. 
Szentelték Esztergomban 1983. június 11. 
Káplán Bp.-Farkasréten 1983-86, központi szolgálat
Esztergomban 1986-87, érseki szertartó 1987-88, ösztöndí-
jas Rómában 1988-90, plébánoshelyettes Felsõ-
Krisztinavárosban 1990-93, spirituális az esztergomi szem-
ináriumban 1993-. Pápai káplán 1997.

34. Sándorfi István
Született Budapesten, 1963. február 4-én. 
Szentelték Budapesten, 1991. június 19-én.
Káplán Bp.-Külsõ Váci úton 1991-93, Felsõ-
Krisztinavárosban 1993- .

2000. HÚSVÉT

Hat évtized, harmincnégy káplán (III.)
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Jubileumi egyházközségi zarán-
doklatunk idõpontját április elsejére
hirdettük meg, de a hívek nem vet-
ték tréfára a dolgot. Olyan sokan je-
lentkeztek, hogy a negyvenöt sze-
mélyes autóbusz nem is volt ele-
gendõ. Így még öt személygépkocsi
is csatlakozott. 

Egyházmegyénkben található
testvértemplomainkat kerestük fel.
Epöl, Visegrád és Szentendre volt az
útvonal. Káplánunk, István atya és
karnagyunk, Jóska bácsi kiválóan
elõkészítették a lelki programot. Va-
lamennyien kezünkbe kaptunk egy
kis füzetet, amely az érintett temp-
lomok történetétén kívül a Keresz-
telõ Szent Jánosra vonatkozó vala-
mennyi evangéliumi szemelvényt,
valamint énekeket tartalmazta. A
zarándoklat megszervezéséért kö-
szönet illeti még Füredi Ivánnét, a
karitász csoport vezetõjét, valamint
a Szauer házaspárt, akik visegrádi
kertjüket bocsátották a csoport ren-
delkezésére egy kis pihenõ és fel-
frissülés erejéig. 

Alig hagytuk el Budapestet, az
autóbusz ránk ijesztett, ugyanis két-
szer is kisebb javításra szorult. Ist-
ván atya fohásza azonban meghall-
gatásra talált, és Budakeszit magunk
mögött hagyva több panaszra nem
adott okot a technika sem.
Zsámbékon áthaladva megemlé-
keztünk az itteni híres apátsági
templomromról, amely a jelenlegi
plébániatemplomhoz hasonlóan
szintén Keresztelõ Szent János
nevét viseli. E település a fehérvári
püspökséghez tartozik. Innen észak
felé haladva értük el a szép dom-
bok közt megbújó Epölt. A kis bá-

nyásztelepülés templománál már
várt minket a falu fiatal plébánosa,
aki a közös imádság után megis-
mertetett bennünket a település és
az egyházközség történetével és je-
lenével. 

Esztergomon át mentünk tovább
Visegrádra. Itt is a helybeli lelki-
pásztor fogadott bennünket, majd
megtekintettük a Fellegvárat. A Du-
nakanyar festõi tájain áthaladva
Szentendrén a káplán várt ránk. A
szép gótikus templomban elmond-
tuk a litániát, kis városnézést tartot-
tunk, majd visszatértünk Budapest-
re. 

A zarándoklat lelki töltekezést
nyújtott, és jó alkalmat teremtett ar-
ra is, hogy egymást jobban megis-
merjük, hogy közösségünk erõsöd-
jék. El is határoztuk, hogy máskor is
útnak indulunk. Sz. Cs.

Testvértemplomokhoz zarándokoltunk

Virágszõnyeg visegrádi 
testvértemplomunkban

Plébániánk jubileuma alkalmá-
ból szeretettel meghívunk minden-
kit, aki a mai napig templomunkban ministránsként
szolgált. A találkozó idõpontja 2000. június 3.

A program: gyülekezés délután 5 órától, 6 órakor
hálaadó szentmise, amelyet Tóth János apát úr, temp-

lomunk egykori plébánosa, minist-
ráns életünk egyik elindítója mutat

be. A szentmise után baráti beszélgetés lesz.
Kérüjük, aki tud volt ministránstársakról értesítse

õket, illetve adja le címüket a sekrestyében Takács
László vagy Kazatsay Imre nevére.

MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ

Valamennyien nyugdíjasok
vagyunk. A lelkigyakorlat hármas
tagozódásához alkalmazkodva,
háromhetenként jövünk össze. A
Szentlélek segítségül hívása után
megbeszéljük, mi az, ami legin-
kább megfogott bennünket az
adott elmélkedési részbõl. Igyek-
szünk válaszolni az anyagban fel-
tett kérdésekre, és elmondjuk,
milyen lelki élményünk, örö-
münk volt elõzõ találkozásunk
óta, Beszélünk gondjainkról, küz-
delmeinkrõl is. Énekekkel és sze-
rény agapéval tesszük oldottabbá
együttlétünket. Célunk kettõs. A
lelkigyakorlat anyagán és szent-
írási részein keresztül szeretnénk
Jézus személyét mélyebben meg-
ismerni, szeretetét, elfogadását
megtapasztalni; valamint a közös
imák és imaélmények megosztá-
sával barátokká válni, keresztény
közösséggé formálódni. Hisszük,
hogy közösségként imahátteret
adva tovább építhetjük egyház-
községünket. 

(A. L.)

Lisieux-i Szent Teréz
imacsoport
Jelmondat: 

„Uram, építsd egy-
házközségünket! 

- kezdd el nálam!”
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Paskai László bíboros érsek kör-
levélben tudatta az egyházmegye
papságával és a hívekkel, hogy II.
János Pál pápa április 8-án Beer
Miklós pápai prelátust, az
Esztergomi Hittudományi Fõiskola
fõigazgatóját címzetes püspökké és
az Esztergom-Budapesti fõegy-
házmegye segédpüspökévé nevezte
ki. Az új kinevezéssel háromra
emelkedett az érsekség segéd-
püspökeinek száma, de Dékány
Vilmos, aki 75. életévét már
betöltötte, várhatóan hamarosan
nyugalomba vonul. Az új püspök
valószínûleg az õ általános helynöki
feladatkörét tölti majd be az egy-
házmegye vezetésében.

Beer Miklós 1943. június 1-jén
született Budapesten. Teológiai
tanulmányait a budapesti
Hittudományi Akadémián végezte.
1966. június 19-én szentelték
pappá Esztergomban. 1967-ben
teológiai doktorátust szerzett
Budapesten. 1967-tõl 1976-ig
kápláni, 1976-tól 1999-ig plébánosi
beosztásokban dolgozott. 1978-tól
a filozófia tanára az Esztergomi
Hittudományi Fõiskolán.
Fõpásztora 1999-ben a

Hittudományi Fõiskola fõigaz-
gatójává és a Papnevelõ Intézet rek-
torává nevezte ki. 1992-ben pápai
prelátusi címet kapott.

„Lelkipásztori munkáját mindig
lelkiismeretesen, a hívek javát
keresve látta el - olvasható a kör-
levélben. - A hívekkel való közvetlen
személyes kapcsolata, a fiatalokkal
való törõdése miatt, beleértve a
cserkészet újjászervezését is, min-
den állomáshelyén megbecsüléssel
tekintettek rá. Két évtizedes szem-
ináriumi tanítása során a
Fõegyházmegye papjai közül sokan
voltak tanítványai, akikkel jó kapc-
solatot alakított ki”

Püspökké szentelése május 27-
én, szombaton 10.30 órakor lesz az
esztergomi bazilikában. A szer-
tartásra a bíboros hívja és várja az
egyházmegye papjait és híveit. 

Az eseményt különösen azok
figyelmébe ajánljuk, akik még nem
vettek részt püspökszentelésen,
amely az egyház egyik legszebb,
legfelemelõbb liturgikus cselek-
ménye. Apostolutód születésének
lehetünk ugyanis tanúi. 

Sz. Cs.

Új püspököt kapott egyházmegyénk

A teremtés Isten ujjongása.
Állatok és növények,
Patakok és tavak, 
Fák és felhõk
Isten szerelmi vallomásai
az emberekhez.
Bármit teremtett Isten,
az embereknek teremtette.
Bármit tett Isten, az
az ujjongása örökké tartó
örömének
örökké tartó jóságának
örökké tartó szeretetének.

Fordította: dr. Bori Zsuzsa

IRODALOM
A. L. Balling
SZERELMI VALLOMÁSOK

Megkezdõdött a szerzõdéskötés
a korábban elõjegyzett és az ezután
megváltandó urnahelyekre. Az
adás-vételi szerzõdések kötése
folyamatos, az eddig megszokott
idõpontokban, hétfõn 9-12, pén-
teken 9-12 és ½ 5-½ 6 között vár-
juk az érdeklõdõket a plébánia
irodájában, vagy napközben a 356-
00-89-es telefonszámon adunk
felvilágosítást. Néhány újságban
képes hirdetést jelentettünk meg,
számítva a nem egy-
házközségünkhöz tartozók jelen-
tkezésére is.

Jó ütemben haladnak a
kivitelezési munkálatok, a határidõ
tartásával minden jel szerint nem
lesz probléma, és reméljük, hogy az
urnatemetõ június 24-i hivatalos
megnyitására és megáldásra az
egész épületrõl el lehet távolítani a
falfirkákat is. 

Kérjük továbbra is kedves
híveinket, hogy az urnahelyek
megváltásával segítsék vételár-
hátralékunk törlesztését, hogy
mielõbb már új templomunk
felépítésére gyûjthessünk.

Müller Ferenc

Urnatemetõ

Összejöveteleink alatt
(háromhetenként szombat
délután négytõl fél hétig) az
elmúlt három hét lelkigyakorlatos
anyagának a kérdéseire
próbálunk válaszolni a saját gon-
dolatainkat megosztva egymás-
sal. Majd imádkozunk egy-
házközségünk lelki
megújulásáért. Kérjük az Urat,
hogy a fiatal és a középkorú
híveket rázza fel a közömbösség-
bõl, alakuljanak újabb és újabb
engesztelõ, könyörgõ imacsopor-
tok. Imádkozunk papjainkért: a
jó Isten áldását és a Szentlélek
ajándékait kérjük számukra. Papi
hivatásokért könyörgünk, Pió
atyákért, Aranyszájú Szent
Jánosokért, Szent Antalokért.
Gondoltál valaha arra, milyen jó
lenne egy olyan gyóntató, aki a
lelkedbe lát? Ha igen, jöjj és csat-
lakozz a Boldog Pió imacso-
porthoz! Imádkozunk érte! 

(D. K.)

Boldog Pió imacsoport
Jelmondat:

„Adjatok hálát min-
denkor mindenért!”
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Alexandriai Szent Katalin
A középkor egyik legismertebb

és legkedveltebb szentje a legenda
szerint királyi család sarjaként a III.
század végén az afrikai Alexandriá-
ban született. A mûvelt és szépsé-
ges, de meglehetõsen hiú király-
lányt egy remete térítette meg, aki
Krisztust, mint igazi võlegényét mu-
tatta meg neki. Az utolsó nagy ke-
resztényüldözés elrendelõjének,
Maxentius császárnak szemrehá-
nyást tett a keresztények elleni ke-
gyetlenkedései miatt, akit érveivel
annyira sarokba szorított, hogy az
kora ötven legnevesebb tudósát
hívta össze, hogy vitában szálljanak
szembe Katalinnal. De a fiatal lány
érveinek hatására mindannyian ke-
resztény hitre tértek. A császár
bosszúból máglyára küldte a tudó-
sokat, a bálványimádást továbbra is
megtagadó Katalint pedig börtönbe
vetette. Az egyik legenda elmeséli,
hogy a börtönben angyalok szolgál-
tak neki, egy másik szerint Krisztus
egy fehér galambbal mennyei ele-
delt küldött neki, sõt egyes legen-
dák szerint maga Jézus Krisztus láto-
gatta meg. Állhatatosságával a csá-
szárnét is megtérítette, akit férje
ezért halállal büntetett. Ezután a
császár felajánlotta neki, hogy le-
gyen a felesége. Mivel Katalin ezt
visszautasította, Maxentius elrendel-
te, hogy törjék kerékbe. De egy an-
gyal összetörte a kínzókereket, így
Katalint végül lefejezték. Testébõl
vér helyett tej folyt. Holttestét an-
gyalok vitték nyughelyére, a Sínai-
hegyre, ahol tiszteletére az utókor
kolostort épített.

Alexandriai Szent Katalinról a
korai középkorban keletkezett,
majd a XIV. században kiegészített
legendák hitelességét lehetetlen
igazolni. Mindez azonban nem von

le semmit abból a ténybõl, hogy a
középkor egyik legkedveltebb
szentje volt. Különös tisztelet vette
körül a német nyelvterületen és
Franciaországban. Olyan neves mû-
vészek, mint Fra Angelico, Lucas
Cranach, Caravaggio és kevésbé is-
mert mesterek ábrázolták mûvei-
ken, többnyire attribútumaival, a
kerékbetöréskor történt csodára
emlékeztetõ, karddal, pálmaággal
kezében és kerékkel lábainál. A
svájci Wallis (Valais) tartomány, a
párizsi egyetem és többek között a
könyvtárak, teológusok, filozófu-
sok, rektorok, ügyészek, jegyzõk,
bányászok, bognárok, molnárok,
fazekasok és a párizsi divattervezõk
védõszentje. Magyarországon tisz-
telete különösen a bányavidékeken
terjedt el, a felvidéki Körmöcbánya,
Selmecbánya és Nyitrabánya, vala-
mint az erdélyi Nagybánya közép-
kori templomainak volt védõszent-
je. Nekünk, budaiaknak talán a leg-
ismerõsebb a Tabáni Alexandriai
Szent Katalin Plébániatemplom.

Sienai Szent Katalin
Bár templomunkban nincs

Sienai Szent Katalin ábrázolás, mi-
vel mostanában, április 29-én
ünnepli õt egyházunk, így illendõ
róla is megemlékeznünk.

Alexandriai Szent Katalinnal el-
lentétben õ létezõ történelmi sze-
mély volt, a középkori Európa egyik
legjelentõsebb, történelemformáló
egyénisége. Az itáliai Sienában szü-
letett 1347-ben. 1365-ben lépett
be Szent Domonkos harmadrend-
jébe. Aszkétikus életet élt, sok láto-
mása volt. Az 1374-es pestisjár-
ványban odaadóan ápolta a bete-
geket. Õ volt az, aki 1376-ben rá-
bírta XI. Gergely pápát, hogy térjen
vissza Avignonból Rómába. Az
1378-as nyugati egyházszakadás
megoldásán fáradozott, immár Ró-
mában, ahova VI. Orbán kívánságá-
ra költözött. Egyik látomásában
Krisztus stigmákkal jelölte meg õt és
töviskoronát nyújtott át neki. Az is-
teni gondviseléssel foglalkozó Dia-
lógus címû könyve nagy megbecsü-
lésnek örvendett. 1380. április 29-
én halt meg, teste a domonkosok
római fõtemplomában, a Santa
Maria sopra Minervában nyugszik.

Számos legenda övezi, de -talán
a történelmi tények ismeretének
köszönhetõen- jóval kevesebb is-
mert, mint Alexandriai Szent Kata-
lin esetében.

Sienai Szent Katalin a domonkos
harmadrendiek, a mosónõk és a
haldoklók védõszentje, Róma vá-
rospatrónusa és Olaszország fõpat-
rónusa. A számos közép- és újkori
ábrázoláson (Fra Angelico, Ghirlan-
daio stb.) attribútumai a lángoló
szívbõl kinövõ kereszt a stigmák és
a töviskorona.

Tisztelete Európában és Magyar-
országon kevéssé terjedt el, igazi
olasz nemzeti szentnek számít.

Vasdinnyey Miklós

A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
III. évfolyam, 4. szám 2000. húsvét

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

Akiknek nevét templomunkban olvashatjuk


