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

V. évfolyam 1. szám

„Adventben az Úrjövet
hármas arculatát figyelhet-
jük meg:

- Az emberiség a bûn-
beesés óta várta a Messiás,
a Megváltó eljöttét, hogy
helyreállítsa a békét Isten
és az emberek között. Õ el-
jött... Ezt minden kará-
csonykor megünnepeljük;
erre az örömünnepre ké-
szülünk az advent során.

- Várjuk az Úr második,
dicsõséges világvégi eljöve-
telét is. Akkor mindenki
elõtt nyilvánvalóvá lesz,
hogy az Atya Neki adott
minden hatalmat az égen
és a földön (Mt 28,18)

- Az úrjövet harmadik
formája, amikor Megváltónk kegyelmével betér a szí-
vünkbe. A szentáldozásban egyesülhetünk Vele, lelki in-
dítást kapunk, és engedjük, hogy egyre inkább Õ dol-
gozzék bennünk, az Õ élete legyen nyilvánvalóvá éle-
tünkön.”

(Faághy Richárd: Adventi hajnalokon)
*

Mindenkinek szól a meghívás, hogy vegyen részt az
Egyház küldetésében. István atya távozásával egyház-
községünk közvetlenül is átéli a paphiány nehézségeit.
Ahogy azonban a Püspöki Szinódus már 1987-ben
megfogalmazta: „A Szentlélek folytatja az Egyház megfi-
atalítását azáltal, hogy az életszentség új energiáit sza-
badítja föl a hívõkben, és te-

Krónika

Kiálltuk az idõ próbáját. Legalábbis az elmúlt négy
évét. A szerkesztõség kis csapata 1996 novemberében
ült össze elõször, azzal a céllal, hogy behozza plébáni-
ánk lemaradását, vagyis hogy „nekünk is legyen plébá-
niai újságunk, ha már a szomszéd várnak, vagyis a Far-
kasrétnek van”. Azzal kezdtük, hogy címet találjunk,
olyat, amely megkülönböztet, amely tömör, és megje-
gyezhetõ. Hamar rátaláltunk a kézenfekvõ „Felsõkrisz-
tinára”. Arról is beszélgettünk, hogy mi legyen a lap-
ban, kiket kérjünk fel szerzõnek, s néhány hét múlva,
advent elsõ vasárnapján nap-

Ötödik évfolyam

A képviselõtestület lelkigyakorlatán Tihanyban, középen Korzenszky Richárd atya

(folytatás a 2. oldalon)(folytatás a 3. oldalon)
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vékeny részvételre serkenti õket. Ezt
tanúsítja többek között... a sokféle
feladat és szolgálat, amelyet hívõkre
bíznak és azok el is vállalnak.” Plé-
bániánkon már eddig is sokan, sok-
féle módon szolgálták az Egyházat.
Ebben a nehéz helyzetben azonban
még aktívabb részvételre van szük-
ség, amit egyre többen vállalnak.
Örömmel tapasztalták azok - a nem
túl sokak - akik az októberi rózsafü-
zér-ájtatosságra és litániára eljártak,
hogy az Oltáregylet és a Rózsafü-
zér imaközösség tagjai milyen lel-
kesen vezették az imádságot. De
hasonló elismerés illeti Szerdahelyi
Csongort és Takács Lászlót is, akik
nagy szeretettel és körültekintéssel
szervezték meg az egyházközség
lelkigyakorlatát, amely minden
résztvevõnek lelki megerõsödést je-
lentett. A Hernádi házaspár, Rita és
Tamás szintén fontosnak tartotta a
plébániai közösség szolgálatát, ami-
kor hat gyermekük nevelése mellett
vállalták a plébániai családpasz-
toráció vezetését. Köszönjük nekik,
s kövessük példájukat.

*
Fiataljaink Szende Ágnes és

Ritvay Zoltán vezetésével lelkesen
készülnek a decemberi Európai If-
júsági Találkozóra. November 15-
én tájékoztatót tartottak találkozó
programjáról, az elõkészületekrõl.
(lásd még cikküket) A szállást adó
családokat külön levélben hívták a
megbeszélésre, amelyhez az óvo-
dás hittanosok készítettek szép raj-
zokat. Igazán szép gesztus volt.

*
Egy ministráns kollégium „szer-

vezett élete” általában az elsõál-
dozást követõ években kezdõdik és
nagyjából az érettségit követõ éve-
kig tart, de vannak kollégiumok,
amelyek még elõbb feloszlanak. A
kivételek közé tartozik a Szent Er-
zsébet Kollégium, amely 1988-ban
alakult meg Babics Balázs és
Vasdinnyey Miklós dékánok vezeté-

sével. Az õ közösségformáló mun-
kájukat dicséri, hogy tagjai a mai
napig éltetik a kollégiumot, pedig
közülük többen már a mai kis- és
nagyobb iskolások dékánjai. Rend-
szeresen szerveznek közös progra-
mokat, vesznek részt lelkigyakorlat-
okon, és kedves szokásuk, hogy Er-
zsébet napon közös szentmise után
névnapi zsúrt tartanak, amelyre
egykori dékánjaikat is meghívják.

*
„Ne félj, mert megváltottalak,

neveden szólítottalak, az enyém
vagy...”

November 24-én sekrestyésünk
testvére, Rajkai István, akit Balázs
Béla püspök úr november 1-én, új-
misét mutatott be templomunk-
ban. Kérjük az Urat, adjon erõt, ke-
gyelmet szolgálathoz.

*
Advent a lelki elõkészület ide-

je. Az ünnepi készülõdésben szakít-
sunk idõt az önvizsgálatra, kien-
gesztelõdésre, „a göröngyök egye-
nessé tételére”.

*
A ministráns kollégiumok szo-

kásos adventi lelkigyakorlata de-
cember 8-9-én Nagybörzsönyben
lesz.

*
Megjelenésünk napján, decem-

ber 1-én 9 órától délután fél 6-ig a
Házaspárok lelki napja volt az Or-
szágos Lelkipásztori Intézetben. Re-
méljük minél több házaspár élt a ki-
engesztelõdés lehetõségével.

*
Templomunkban az elmúlt

évekhez hasonlóan adventben hét-
fõn, szerdán és szombaton reggel 6
órakor roráték lesznek. Igyekez-
zünk minél többen részt venni a
szombat esti szentmisék utáni zso-
lozsmán és gyertyagyújtáson is.

*
December 9-én a fél 11-es

szentmisén szolgáltatják ki a bete-
gek szentségét, amelyre elõzete-
sen jelentkezni kell a sekrestyében
vagy a plébánián.

*
Ugyancsak 9-én délelõtt rendezi

meg szokásos karácsonyi vásárát a
Karitász. Az árusításra szánt ajándé-
kokat, könyveket dec. 6-ig lehet le-
adni a sekrestyében. Minél többen
éljünk a jótékonykodás ezen lehe-
tõségével.

*
A Szkóla az idén is megtartja im-

már hagyományos Adventi áhíta-
tát, amelyre mindenkit szeretettel
vár december 23-án.

*
Az Oltáregylet megalakulása

óta nagy buzgalommal végzi felada-
tát, amelynek nyomait nap, mint
nap tapasztalhatjuk a templomban.
Sajnos, azonban kevesen vannak, s
az elvégzendõ feladat sok. Kérjük
ezért azokat a lányokat és asszo-
nyokat, akik szívesen áldoznának
egy keveset szabadidejükbõl, a
templom szolgálatára, keressék
Csiszér Istvánné Évikét.

*
Mint ismeretes az idén Budapes-

ten lesz a taizé-i Európai Ifjúsági
Találkozó. Eddig -sajnos- a 91-es
találkozóhoz képes kevesebben vál-
lalkoztak arra, hogy szállást adjanak
a hozzánk érkezõ fiataloknak. Még
nem késõ! Jelentkezési lap a temp-
lomban, a sekrestyében vagy a plé-
bánián kapható. „...mert nem kap-
tak helyet a szálláson...”

*
Ebben az évben is „Szállást ke-

res a Szent Család”. A Szent Csa-
lád képével a családok meglátogat-
ják egymást. A lánc célja, az adven-
ti elõkészület segítésén túl az is,
hogy a plébánia családjai közelebb
kerüljenek egymáshoz. Bõvebb in-
formáció a hirdetõtáblán olvasható.
Jelentkezni még lehet Béres
Györgynél (tel: 246-1703)

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

December 8-án tartja 
soron következõ ülését 

a képviselõtestület.
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világot látott elsõ tizenkét oldalas
kiadványunk, amelyet mi „szülõk”
mindig újságnak tartottunk, és mél-
tatlankodtunk, mikor Márton atya a
hirdetésekben rendszeresen értesí-
tõként emlegette. 

Azóta huszonháromszor jelen-
tük meg, általában idõben. Egy lap-
szám maradt ki, a 2000. évi Te
Deumkor, mert akkoriban a plébá-
nia jubileumi könyvén dolgoztunk,
amelyet nyugodt szívvel nevezhe-
tünk a „Felsõkrisztina” ünnepi, bõ-
vített kiadásának. Így büszkén álla-
píthattuk meg legutóbbi szerkesztõ-
ségi ülésünkön, hogy a rendszeres-
ségen nem esett csorba. 

Ami a tartalmat illeti, a szerkesz-

tõség csak részben lehet elégedett.
Nagy várakozással indítottuk útnak
az elsõ lapszámokat, abban bízva,
hogy több testvérünk ragad tollat és
osztja meg a lapon keresztül elkép-
zeléseit, terveit és falajánlásait a kö-
zösséggel. Ezzel szemben idõrõl
idõre általában ugyanazok a mun-
katársak gazdagítják anyagaikkal a
lapot. Nem baj, a lehetõség tovább-
ra is adott. És mostantól e-mail cí-
münk is van…

Ami a formát, illetve a küllemet
illeti, az bizony még javulhat. Fény-
képeink minõségében, reméljük,
már e számtól érezhetõ változás
történik. 

Nagy fogadalmakat nem tettünk
az ötödik évfolyam megkezdése al-

kalmából, de azt elhatároztuk, hogy
igyekszünk korábbi lapzártával e-
sélyt adni a körültekintõbb szer-
kesztésnek.

Szerdahelyi Csongor

Mikor István atyát elhelyezték,
anélkül, hogy kaptunk volna helyet-
te új káplánt, kissé elárvultnak érez-
tük magunkat. Aki tehette, próbált
kisegítõ után nézni, és október vé-
gére eredmény is született. A vasár-
nap esti egyik szentmisét, a hat órá-
sat már Gável Henrik atya mondja. 

A fiatal lelkipásztor 1968-ban
született Budapesten. Szülei négy
fiúgyermeke közül õ a legidõsebb.
A VI. kerületi Szondi utcai Szent
Család plébánia templomban volt
ministráns, a pesti piaristáknál érett-
ségizett. 1987-ben jelentkezett kis-
papnak. Egyévi ceglédi katonai
szolgálat után a Központi Szeminá-
riumban kezdte meg kispap éveit.
Korábbi káplánunk, Sándorfi István
ugyanakkor ugyanitt harmad éves
volt. A lehetõséggel élve Gável
Henriket fõpásztora a következõ
tanévben Rómába küldte. Itt a Pá-
pai Német-Magyar Kollégium nö-
vendékeként hat éven át a jezsuiták
vezette Gergely Egyetemen tanult.
1993-ban az Örök Városban, az Il
Gesu jezsuita templomban szentel-
ték diakónussá és egy évvel késõbb
pedig, 1994. június 25-én idehaza
pappá. Tanulmányai befejezéséhez

még egy évet Rómában töltött.
Alapvetõ hittanból, vagyis funda-
mentális teológiából szerzett szakli-
cenciátust. 

Rómát nagyon megszerette,
mint mondta, „fél szívét otthagyta”.
Szíve másik felével azonban 1995-
tõl megkezdte káplán éveit elsõ ál-
lomáshelyén, a Pestszentlõrinci Fõ-
plébánián, Varjú Imre plébános
mellett. Öt év elteltével újabb fel-
adatot kapott: a 2000/2001-es tan-
év elején kinevezték a Központi
Szeminárium prefektusának. A pre-
fektus a kispapok elöljárója tanul-
mányi és fegyelmi kérdésekben. 

A Központ Szeminárium, ami
Pesten, az Egyetemi templom mel-
lett található az egykori pálos kolos-
torban, a magyar egyház egyik köz-
ponti intézménye. Ötven kispap
készül itt a papi hivatásra a külön-
bözõ hazai egyházmegyékbõl, vala-
mint a határon túli magyar terüle-
tekrõl: Felvidékrõl, Erdélybõl, Kár-
pátaljáról és a Délvidékrõl. 

Henrik atya fõ feladata tehát
most a kispapok hivatásának egyen-
getése, de a lelkipásztori munka to-
vábbra is lételeme. Heti szabadnap-
jának délutánjait is ennek szenteli.

Korábbi állomáshelyének családkö-
zösségeit „lelkivezeti”, valamint ha-
vonta egyszer diákmisét tart a Váci
utcai katolikus általános iskola nö-
vendékeinek. Ehhez társul mostan-
tól a felsõ-krisztinavárosi új elfog-
laltsága: a hatos misét õ mondja, az
ötösön pedig gyóntat. 

Sz.Cs.

Új kisegítõnk: Gável Henrik a prefektus

„Egyengessétek az Úr útját”
(Keresztelõ Szent János)

A Felsõkrisztina Katoli-
kus Kör

következõ elõadása 
templomunkban

December 11. kedd, 18.30
Tarjányi Zoltán
a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Professzora
A szentmise titkai

(folytatás az 1. oldalról)

Az Apor Vilmos Idõsek Klubja
dec. 21-én, pénteken adventi
klubdélutánt tart 15 órai kezdet-
tel, melynek részletes programját
a késõbbiekben hirdetjük.
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A Plébánia új képviselõtestületé-
nek elsõ közös lelkigyakorlata no-
vember 9-11 között volt a tihanyi
bencés apátságban. Célja 1998 óta
immár negyedszer ugyanaz volt: az
itthoni környezetbõl néhány napra
kiszakadva lélekben és szóban Is-
tenre és egymásra figyelni, hogy fel-
ismerjük egyéni és közös küldeté-
sünket a plébánia életében. Ezúttal
dr. Korzenszky Richárd bencés per-
jel atya vállalta, hogy elmélkedései-
vel,  gondolataival segítségünkre
lesz ebben. A képviselõtestület
mintegy felén kívül részvett a Plébá-
nia 15 más tagja is.

A szó – lelkigyakorlat – nem fe-
jezi ki jól azt, amit Tihanyban „csi-
náltunk”. Nem gyakorlat volt ez,
sokkal inkább feltöltõdés, kapcso-
latteremtés. Richárd atya sem egy-
szerûen „vezetett” minket, hanem
egy-egy címszó köré csoportosítva
kérdõ- és felkiáltó jeleket adott ne-
künk, amelyek megállásra, töpren-
gésre késztettek minket. 

Az elsõ – péntek esti – elmélke-
dés címszava a „béke” volt. Pax –
minduntalan elénk került a kolos-
torban járva. Vajon van-e béke a vi-
lágban, van-e béke bennünk? Hol
keressük? Szent Pál így ír a Róm
14,17-ben: „Isten országa ugyanis

nem étel és nem ital, hanem igaz-
ság, béke és öröm.” Isten országa az
ami: igazi cél. Az önismeret eszköz
lehet ennek elérésében. Tudnom
kell válaszolni arra a kérdésre, hogy
mi jó van bennem? Ha felismerem
értékeimet, akkor meg tudom talál-
ni helyemet a közösségben, ame-
lyet különbözõ emberek alkotnak.

A szombati három elmélkedés
címszavai az „igazságosság”, a „krí-
zishelyzetek” ill. a „hol vagyunk”
voltak. Benne élünk a világban,
amely éhezi, szomjazza az igazsá-
got. Jézus, aki a harmóniát hozza
vissza az életbe azzal, hogy a bete-
geket gyógyítja, a szegényekkel és a
társadalomból kivetettekkel szóba
áll, magához vonz mindenkit. Meg-
térésre, életünk átalakítására szólít
fel minket. Sónak és kovásznak kell
lennünk, különben nem mondhat-
juk, hogy egyházban élünk. Ez ma a
legtöbb esetben a világ értékrendjé-
vel való szembenállást jelent, azon-
ban csak a helyesen kirakott útjelzõ
táblák fognak minket Isten országá-
hoz elvezetni.

A Szentírásban több krízishely-
zet leírása megtalálható. Ezek lé-
nyegében rólunk szólnak – olyan
mindennapos történetek, amelyek-
ben nem egyszerû megtalálni, hogy

hogyan lehet úrrá lenni a helyzeten.
Ilyen például a kánai mennyegzõ
vagy a csodálatos kenyérszaporítás
esete. Az emberi lehetõségek korlá-
tozottak, de ha számítgatás nélkül
odaadjuk Jézusnak, amink van
(mint a vizet a mennyegzõn vagy az
öt kenyeret és két halat a Tibériás
tónál), akkor õ megtalálja a módját,
hogy kivezessen bennünket a szá-
munkra megoldhatatlannak tûnõ
helyzetekbõl. Biztosak lehetünk ab-
ban, hogy Jézus csak olyant kér,
amire képesek vagyunk, nekünk vi-
szont vállalni kell a bizonytalant
(mint Péter apostol, amikor kilépett
a bárkából, hogy Jézushoz menjen
a vízen). A szentírási történetek is
arról gyõzhetnek meg bennünket,
hogy életünk krízishelyzeteit az em-
berekkel együtt, Jézus segítségével
lehet legyõzni.

A szombati utolsó beszélgetés-
ben Richárd atya a lelkigyakorlat
helyszínérõl, az ottani egyházköz-
ség mindennapjairól mesélt. Tihany
szláv eredetû szó, jelentése: csönd.
A félsziget mindig is egyfajta elszi-
geteltségben élt a környezetéhez
képest. Jó volt látni, hogy ez a csen-
des hely mennyire pezsgõvé válik
azáltal, hogy szellemi központ tud
lenni. A lelkigyakorlat elsõ estéjén
belecsöppentünk a tihanyi „Tetõtéri

„Rendet nem rakni, hanem tartani kell...”
Képviselõtestületi lelkigyakorlat Tihanyban

Korzenszky Richárd atya

Elmélyülten...
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esték” novemberi elõadásának vé-
gébe. Az országosan ismert (és elis-
mert) meghívottak hónapról hónap-
ra több száz érdeklõdõt vonzanak a
kolostor tetõterébe. Ezúttal dr. Papp
Lajos szívsebész tartott elõadást hi-
vatásról, életvédelemrõl, felelõsség-
rõl. A mintegy négyszáz (!) hallgató
az ország minden részébõl érkezett.
(Itt jegyzem meg, hogy legköze-
lebb, 2001. december 7-én 17 óra-
kor dr. Bod Péter Ákos lesz a meg-
hívott vendég.) Szombaton a ben-
cés öregdiákok – mintegy 150-en –
gyûltek össze. A találkozó egyik
programpontja Erdélyi Zsuzsanna
Kossuth-díjas néprajzkutató elõadá-
sa volt. A zsúfolásig megtelt apátsá-
gi templomban beszélt a magyar
népi imádságokról, illetve több évti-
zedes gyûjtõmunkájáról. Ide tarto-
zik az is, hogy szállásunk a két éve
elkészült, minden kényelemmel el-
látott vendégházban volt. Itt nem-

csak aludni tudtunk kényelmesen,
hanem a kolostor életét nem zavar-
va, magunk között magunkról be-
szélgetni is.

A vasárnapi, utolsó elmélkedés
összefoglalta az eltelt másfél napot.
A Miatyánk sorain végighaladva
imádkoztunk is és egyben Richárd
atya gondolatait követve tudatosí-
tottuk magunkban, hogy mit
kell(ene) tennünk Isten országa el-
éréséhez. Próbáljunk magunkban
és környezetünkben rendet terem-
teni, hogy aztán béke fakadjon be-
lõle. A sok-sok versidézet, amit Ri-
chárd atya az elmélkedéseibe illesz-
tett, arra ösztönöz, hogy jobban
észrevegyem a „kiáltók” szavát, hi-
szen a költõi pontos megfogalmazás
irányt mutathat helyzetfelismerés-
ben, a krízisekbõl való kilábalásban.

A lelkigyakorlat számomra leg-
felemelõbb része az a negyed óra
volt, amit péntek este, sötétben, az

altemplomban, I. András király sír-
ját körülállva töltöttünk. Szemünk
lassan szokott hozzá a homályhoz.
Ugyan késõ estére járt, de az al-
templom ablakán kevés fény beszû-
rõdött. Fokozatosan ismertük fel a
templomot több, mint 900 éve tar-
tó oszlopokat; a sírt, amelyhez
nemcsak magyarok, hanem
határontúliak is nagy számban za-
rándokolnak, amely ékes bizonyíté-
ka annak, hogy nekünk nem kell
Európába „tartani”, mivel ott va-
gyunk; Az oszlopok fölötti boltívek
kövekbõl állnak. Ezeket úgy kellett
összecsiszolni, hogy jól simuljanak
egymáshoz. Csak együtt képesek
arra, hogy tartani tudják a rájuk ter-
helõdõ roppant tömeget. Nekünk,
a képviselõtestület tagjainak és a
Plébánia híveinek is együtt kell mû-
ködnünk, hogy Isten országa meg-
valósuljon bennünk és köztünk.

Kovács Ádám

Nyugállományba vonulásom
egybeesett azzal a boldog idõpont-
tal, amikor befejeztem az általános
iskolát. Az aktív, rendszeres minist-
rálástól vonultam vissza. Sajnos,
amint ez már lenni szokott, nyugál-
lományba vonulásom nem volt tel-
jesen önkéntes, hanem elõtte finom
biztatást kaptam arra, hogy adjam
már át megszerzett elõjogaimat a fi-
atalabbaknak, mert akárhogy is szé-
pítjük a dolgot, kiöregedtem. Mint
ministráns. De mivel már akkor is
volt gerontológia, ezért idõnként
kaptam meghívást egy-egy asszisz-
tenciás nagymisén való részvételre,
ahol hasznosíthattam idõskori ta-
pasztalataimat. Így ministráns pá-
lyám kiteljesedett, mert akolitus,
majd turifer, sõt a végén még cere-
monár is lehettem. Mindez Sztálin
(elvtárs) halálának évében kezdõ-
dött.

A körülményeket el kell mesél-
nem az érthetõség kedvéért. Abban
az idõben a szentély sokkal kisebb
volt a Felsõ-Krisztinavárosi Plébá-

niatemplomban, így ott eleve keve-
sebb ministráns fért el. A másik,
fontosabb ok az volt, hogy a Máso-
dik Vatikáni Zsinat elõtt más volt a
ministránsok feladatköre. A minist-
ráns egyrészt képviselte a résztvevõ
híveket, mondta helyettük a latin
szöveget, másrészt tennivalója is
volt bõven. A ministrálás munkaori-
entált tevékenység volt, nem repre-
zentáció, és mivel kitöltötte sze-
gény ministráns teljes idejét, ezért
kaphatott egy kisegítõt a baloldali
ministráns személyében, aki szintén
fontos funkciót látott el. Csak a
nagymisén jelent meg összesen
négy ministráns, ahol a két „lógós”,
a két fölös személy nemcsak díszítõ
elem volt, hanem ott tanulta meg a
ministráns szakmát.

Ünnepi nagymisén persze felvo-
nult az egész ministráns had, már
amennyi a szentélybe befért, de ez
luxus volt, vagyis a pazarlás öröme.

Mi, ketten a bátyámmal a vasár-

napi kilenc órás diákmisét teljes ter-
jedelmünkkel elfoglaltuk, mint ál-
landó ministránsok. Ez felmérhetet-
len tekintélyt biztosított nekünk a
ministráns társadalomban, amit
nem lehetett idõtlen idõkre kisajátí-
tani. Nyugállományba vonulási
döntésünket azonban megkönnyí-
tette az, hogy nemrég távozott a
plébániától Kornél atya, a diákmi-
sék lelkésze. Õ ugyanis adott arra,
hogy miséin a gyermeksereg állan-
dóan guruljon a nevetéstõl, míg a
hagyományos illemszabályok meg-
követelték, hogy a ministráns min-
den körülmények között komoly
maradjon, mint egy temetési ló. Ezt
a produkciót kevesen tudták szol-
gáltatni, és ezzel idõnként még a
felnõttek csodálatát is kivívtuk. De
hát az idõk változnak, egyszer fenn
és egyszer lenn, s minden elmúlik
egyszer, fõként az e-világ dicsõsége.
Amen.

Frivaldszky Sándor

Nyugalmazott ministránsok
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Talán többeknek ismerõsen
cseng a név. Õ cserkészcsapatunk
névadója. Bencés szerzetes volt a
múlt században, s amellett költõ,
nyelvmûvelõ. Kortársai nagyon sze-
rették és tisztelték. Népdalait ma is
élvezet olvasni. Nagy Szótár címen
etimológiai szótárt szerkesztett, me-
lyet az irodalomtörténet nagyra be-
csül.

Minden évben halottak napja
környékén ki szoktunk menni a Ke-
repesi-temetõbe, és felkeressük sír-
ját. Emellett szeretnénk egyre job-
ban megismerni õt, és ezt a gyö-
nyörû sírkertet. Több alkalommal
vezettek végig minket a nagy mau-
zóleumokon. (Korábban én sem
tudtam, hogy itt nyugszik Kossuth,
Batthyány, Deák, Jókai, Ady, Vörös-
marty, Arany, Munkácsy, Erkel,
Csontváry és még sorolhatnám.

Nemhiába hívják Nemzeti Panteon-
nak!) Egyik évben több csapatban
jártuk végig a sírkertet. Mindenki-
nek fel kellett keresni jó néhány sír-
emléket: válaszolni kérdésekre, s
térkép segítségével továbbmenni. A
kisebbek talán ekkor hallottak elõ-
ször több nagy hazánkfiáról is.

Idén csak a nagyobbakkal men-
tünk ki a temetõbe, s helyeztünk el
egy koszorút a sírra. Azonban elõzõ
este a plébánián egy vetélkedõt
rendeztünk mindenkinek Czuczor
életérõl. Verseket hallottunk tõle,
megpróbáltuk kitalálni a jelentését
olyan szavaknak a Nagy Szótárból,
amelyeket ma már nem is isme-
rünk. A legnagyobb sikert a népdal-
ok aratták. Minden csapat kapott
egy Czuczor írta szöveget, amit elõ
kellett adnunk egy általunk ismert
népdal dallamára. Íme az egyik:

Újonc-állításkor

Faluháza gádorában
Muzsika szól éjféltájban
Hej tán azért muzsikálnak
Hogy menjünk el katonának.

Hazám, hazám édes hazám
Te vagy az én szülõanyám
Egy országom egy királyom
Éltemet tinektek szánom.

Dallamra elõkerült a „Boci, boci
tarka” is, de az idei nyári tábori
kedvencünk a „Mikor mentem ha-
zafelé” se maradt ki. Az elõadás
módjáról csak annyit, hogy köny-
nyesre nevettük magunkat. A végén
természetesen a jutalom se maradt
el. 

Vajna Balázs

Minden évben meggyújtanak egy
lángot karácsony elõtt Betlehemben,
Jézus születése helyén. Innen viszik el aztán az egész
világba, s lesz egyre nagyobb fényesség a Földön. Eb-
ben segítünk mi, cserkészek is. A lángért Bécsbe me-
gyünk, ahová repülõgépen érkezik. Itthon aztán ösz-
szegyûlünk kis lámpásainkkal, és házról-házra visszük

a fényt. Mindig nagy öröm, hogy sze-
retettel fogadnak, és együtt ünnepel-

hetünk egy kicsit.
Idén december 23-án, vasárnap délelõtt visszük a

lángot. Kérjük, hogy a sekrestyében jelentkezzenek
december 21-ig név, cím és telefonszám megadásá-
val!

Betlehemi láng

Czuczor Gergelyre emlékeztünk

2001. november 10-én borult
reggelre ébredtünk, ráadásul csí-
põs, hideg szél fújt. Szerencsére
autóval mentünk ki Szentendrére.
A Péter-Pál templomot nagy-nehe-
zen megtaláltuk, mivel kocsival
szinte nem is lehetett megközelíte-
ni.

10 óra körül kezdtek a többiek
is gyülekezni. 11 gitáros együttes
vett részt a találkozón az ország
minden tájáról, sõt, még a Felvi-
dékrõl is.

A napot Dax nyitotta meg, utá-
na 3 csoport következett: Kecske-
métrõl, Rákosfalváról és Szentend-
rérõl.

Ezután jöttünk mi. Szerintem

mindenki izgult, de próbáltuk lep-
lezni ezt. Elõször Feri bemutatta a
Felsõ-Krisztinavárosi Gitáros Együt-
test, és egyben meghívott minden-
kit közelgõ adventi áhítatunkra.
Majd öt, templomunkban már is-
mert, saját szerzeményû dalt ját-
szottunk el. Nagyon jó érzés volt
hallani (legalábbis nekem) a nagy
tapsot, amit utána kaptunk.

Miután megbeszéltük a mások-
nak észrevehetetlen, apró hibáin-
kat, meghallgattuk a többieket: a
kaposváriakat, a felvidékieket és a
többi budapesti együttest.

A mûsor után a helyiek egy kis
agapéra invitálták a társaságot.
Evés közben beszélgettünk a többi-

ekkel, majd búcsúzás elõtt címet
cseréltünk.

Nagyon fárasztó nap volt, de
szerintem egy nagyon jól sikerült
találkozót hagytunk magunk mö-
gött. Sõt, felmerült egy újabb, tava-
szi találkozó terve is. Úgy legyen!

Bódy Kati

Milyen is volt a szentendrei gitáros találkozó?
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Halottak

1.Tóth Tiborné sz.Takács Ilona (75)
2. Dr.Székely Géza (83)
3. Szondy István (69)
4. Horváth Lajosné sz.Fodor Margit (76)
5. Szabó József (91)
6. Dr.Karsai Gyula (81)
7. Bán Ferenc (77)
8. László Sándorné sz.Guttmann Izabella (80)
9. Horváth Miklós (87)
10. Kovács Aurél (86)
11. Marosán Józsefné sz.Kázmér Livia (79)
12. özv.Benyó Istvánné sz.Bognár Julianna (93)
13. Dr.Szentpétery János (91)
14. Wehly György (77)
15. özv.Cholnoky Tiborné sz.Bajó Sára (89)
16. Fischer Ágoston (84)
17. Gulner Elemérné sz.Székely Edit (80)
18. Dr.Baranyai Attila Ágoston (84)
19. Weber Jenõ (72)
20. Csegezy Leventéné sz.Takács Mária (86)
21. Sallai Károly (87)
22. Luczky Józsefné sz.Mersics Jusztina (84)
23. Jekl Ferenc (81)
24. Dr.Frits Miklósné sz.Szombathelyi Gizella (91)
25. Székely Károlyné sz.Tóth Mária (80)

26. Dr.Gyires Béláné sz.Simai Magda (81)
27. Sulyok Endréné sz.Weisz Magdolna (94)
28. Pásztóy Andrásné sz.Weszely Edit (77)
29. Dr.Pataki Zoltánné sz.Móricz Livia (74)
30. Kormányos Józsefné sz.Szendrényi Emília (91)
31. Gabona Lajosné sz.Orosz Marianna (52)
32. Kah Henrikné sz.Dvorak Éva (81)
33. Szakálos Istvánné sz.Tringli Margit (79)
34. Schön Bence (12)

Keresztelõk

1. Császti Karolina (1998.)
2. Bódi Zsolt Kristóf (1997.)
3. Ratkovics Kinga Ibolya (2000.)
4. Mocsáry Tamás János (2000.)
5. Somorjai Márk István (2000.)
6. Nagy Bernadett (2000.)
7. Tamás Bence (2000.)
8. Vágner Barna (1999.)
9. Bálint Fülöp (1997.)
10. Csilling Eszter (1999.)
11. Tóth Patrick Viktor (2000.)

Az év utolsó három hónapjában templomunkban
nem volt esküvõ.

A 2000. év negyedik negyedévének anyakönyve

Adventben minden hétfõn, szerdán és szombaton reg-
gel 6-kor roráte szentmise lesz.

Minden szombaton este a 6 órai szentmise után ünne-
pélyes gyertyagyújtás és zsolozsma.

December 21-én 
19 órakor a Tamási Áron Általános Iskola és Német
Két Tannyelvû Nemzetiségi Gimnázium karácsonyi
ünnepsége a templomban.

December 22-én 
19 órakor gitáros áhítat.

December 23-án 
19 órakor egyházzenei áhítat.

December 24-én 
délután 3 órakor pásztorjáték.

Ünnepi miserend:

December 25-én, karácsony napján:
éjféli szentmise, fél nyolc, kilenc óra, fél tizenegy, ti-
zenkét óra, öt óra, hat óra.

December 26-án. Szent István vértanú ünnepén:
fél nyolc, kilenc óra és este hat óra.

December 30-án 
fél tizenegykor jubiláns házaspárok megáldása.

December 31-én este hat órakor év végi hálaadás.

Január 1-én:
fél nyolc, kilenc óra, fél tizenegy, öt óra, hat órakor.

Advent, karácsony és újév templomi eseményei

Tisztelt Szerkesztõség!
A Veni Sancte-re megjelent lapszámban Szent

Adalbertrõl megjelent rendkívül pontos ismertetéshez
kapcsolódva megemlítem, hogy Szent Adalbertrõl a
XI. kerületben 1938-ban a Brassó út és a Sasadi út kö-
zött az Euchrisztikus kongresszus és a Szent István ha-

lála 900. évfordulója évében teret neveztek el. Ez a
tér 1953-1999 között a Kilátó tér nevet viselte. Erede-
ti nevét ekkor kapta vissza.

Tisztelettel 
Dr. Mészáros Imre
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Nyilvánvaló, hogy a fenti kérdés-
re a templomba járók körében nem
lehet az a válasz, hogy „nem”, de
hogy „nem eléggé” az – valljuk be –
egyértelmû. Hiszen azon túl, hogy
vasárnaponként mint olvasmány,
szentlecke és evangélium „részlete-
ket” hallunk, s a szentbeszédbõl út-
ravalót kapunk belõle, vagy akár al-
kalmanként egyénileg vagy közös-
ségben olvassuk azt, elmélkedünk
felette, igen fontos a kapcsolatos
tudnivalók rendszerbe foglalása, is-
mereteink felfrissítése s a bibliaku-
tatás és segédtudományai (régészet,
nyelvészet, írástörténet, stb.) leg-
újabb (sokszor nem is a legújabb)
eredményeinek a megismerése.
Hogyan reagáltunk például ismerõ-
seink, kollégáink körében vagy akár
templomi közösségünkben arra az
egy-két hónapja hallott-olvasott
blõd hírre, hogy átírják, újra írják a
Bibliát? 

Nos, a felnõtt hittan (mely min-
den második kedden van) témája
ebben a „tanévben” a Bibliával (s
azon belül is elsõsorban az újszö-
vetségi könyvekkel) kapcsolatos
„háttér-ismeretanyag”. Az eddigi
órákon Márton atya az újszövetségi
szent könyvek emberi megbízható-
ságáról beszélt, melyek – sugalma-
zott voltuk teljes mellõzésével is –
hiteles történeti dokumentumok,
hiszen: 1/ egykorúak (Szent Pál né-
hány levele pl. bizonyítottan Kr. u.
50-60 között, a János-evangélium
100 táján keletkezett), 2/ szavahi-
hetõk (szemtanúk írták, más törté-
neti források is megerõsítik) és 3/
szövegük (szinte teljes) épségben
fennmaradt, hiszen a másolatok na-
gyon is frissek. Például a János
evangélium részletét tartalmazó ún.
Rylands-papirusz 120 elõtt készült,
s ismerjük az újszövetségi szerzõk
és könyvek 150 táján készült jegy-
zékét (katalógusát) is – ez az ún.
Muratori-töredék. 31 olyan, szent-
írási szöveget tartalmazó papiruszt,

mint kincset õriznek múzeumaink,
melyek bizonyítottan a 2-3. század-
ban keletkeztek, stb., stb. (csak ösz-
szehasonlításul: az Odüsszeia meg-
írása és a ránk maradt elsõ kézirat
lemásolása között legalább 1600 év
telt el!). Márton atya egy külön órát
szánt a szövegváltozatok kérdéskö-
rének ill. a kapcsolatos szövegelem-
zési-szövegkritikai kutatásoknak, az
akkori szóhasználatok, jelképek,
szokások megismertetésének, meg-
értetve egyrészt az apró szöveg-el-
téréseket magyarázó emberi moti-
vációs-pszichológiai hátteret,  más-
részt azt is, hogy az eltérések sok-
szor éppen a szerzõ szemtanúi hite-
lességét bizonyítják. Szó volt még
sok mindenrõl, pl. az írásos rögzí-
tést megelõzõ ill. kísérõ (száj)ha-
gyomány fontosságáról, a fordítások
történetérõl és nehézségeirõl Ezek
ismertetése nem lehet célja e rövid
beszámolónak. E kis „ízelítõ” írás
alapján ugyanakkor talán jobban
tudatosul bennünk, hogy a bibliai
múltnak hitünket-életünket megha-
tározó eleven valósággá kell válnia,
következésképp személyesen kell
felvennünk a kapcsolatot az olva-
sott anyaggal. Ehhez viszont igen
nagy segítség a szakember (és/vagy
a szakkönyv) útmutatása, de fõleg
ezen vallási-hitbeli-intellektuális
igényünk egymás problémira-két-
ségeire-tudásvágyára szeretettel-
odafigyeléssel reagáló közösségben
való megélése. Ez is olyan feladat,
melyet egy magát értelmiségi egy-
házköz(ös)ségnek nevezõ hívõ-cso-
portosulásnak az eddigieknél jóval
intenzívebben kell magára vállalnia.

Szende Ákos

Ismerjük-e a Bibliát?
Pilinszky János

A fényességes angyal is
Emlékezés egy világháborús kará-
csonyra

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

akár, a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
õ is a földre lépett.

IRODALOM

Szeretettel várunk mindenkit
december 22-én, szombaton es-
te 7 órakor kezdõdõ áhítatunkra,
hogy együtt énekeljünk, imád-
kozzunk karácsony küszöbén.

Gitárosok

Hirdetjük a híveknek, hogy gyûj-
tünk gyermekotthonok részére
gyermek és ifjúsági könyveket,
használt, de még jó játékokat.

December 9-én, vasárnap kará-
csonyi vásárt rendezünk, 9-13 óra
között a plébánia hittantermében,
melyre várjuk ép, tiszta ajándéktár-
gyak felajánlását. A vásár bevételé-
bõl szeretnénk gazdagabbá tenni
patronáltjaink karácsonyát. A fenti
gyûjtések határideje december 6.,
helye: sekrestye, plébánia Karitász
helysége

Idén is karácsonyi süteménycso-
magokkal szeretnénk megajándé-
kozni kerületünkben Ievõ két szoci-
ális otthon lakóit A süteményeket
kérjük december 15-én szomba-
ton, vagy 16-án vasárnap a sekres-
tyében vagy az irodában szívesked-
jenek leadni.

Füredi Ivánné

KARITÁSZ HÍREK
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Immár több mint tíz éve Szent
Márton püspök ünnepén a Tamási
Áron Általános Iskola és Német Két
Tannyelvû Nemzetiségi Gimnázium,
a korábbi Mártonhegyi Iskola alsós
kisdiákjai tanítóikkal, szüleikkel,
testvéreikkel és néhány lelkes fel-
sõssel, gimnazistával lampionos fel-
vonulást szerveznek a Bürök és
Kempelen Farkas utcák keresztezõ-
désénél álló Szent Márton kápolná-
hoz. A kápolna mögötti kis téren
meghallgatják a római katonatiszt-
püspök legendáját, énekelnek,
majd a kis lampionokban világító
mécseseket leteszik a kápolna lép-
csõire, és úgy mennek vissza a kö-
zeli iskolába, hogy egy-egy pohár
forró tea és pogácsa mellett beszél-
gessenek, örüljenek az együttlét-
nek. A gyerekek heteken át szorgal-
masan készítik kis lampionjaikat, ra-
gasztják, festegetik, színezik azokat,
hogy a „hegy” névadójának ünne-
pén minél szebbek legyenek. A Ta-
mási iskola tanítónõje, Pávai
Sándorné, Piri néni 11 éve, 1990-
ben - még kicsit félve, „saját szakál-
lára”- szervezte meg egy Németor-
szágból hazatért család javaslatára
az elsõ Márton-napi lampionos fel-
vonulást, de 1992 óta az iskola ve-
zetésének teljes támogatásával szer-
vezi és lelkesíteti a gyerekeket, a
szülõket és a tanári kart, hogy ily

módon emlékezzenek meg a kör-
nyék névadójának, Szent Márton-
nak ünnepérõl.

Az idén november 11. vasárnap-
ra esett, így a felvonulást másnap,
12-én tartották. Most is, mint min-
den évben, a résztvevõk letették
mécseseiket a kápolna lépcsõire. A
szinte elfeledett, kicsiny, mûemlék
jellegû épület gyertyafényben
úszott egész kora este. És ebben az
ünnepi „kivilágításban” még rosz-
szabbul esett látni szomorú állapo-
tát. Az utcáról már szinte nem is
venni észre, annyira benõtték a
bokrok. Elõtte egy villanyoszlopon
meghajlott, pléh reklámtáblák ékte-
lenkednek. Vakolata ázik, mállik,
olyannyira, hogy több helyen kilát-
szik alóla a kõ, amibõl ezelõtt több
mint száz évvel a szorgos sváb szõ-
lõsgazdák felépítették. Ahol pedig
még ép a vakolat, ott falfirkák, ké-
szítõik szerint „mûvészi graffitik”
csúfítják. A kápolna szinte teljesen
üres, berendezése az évek során
lassan eltûnt. Csak néha-néha, na-
gyobb ünnepeken díszítik fel szor-
gos kezek néhány csokor virággal
vagy egy-egy szál gyertyával.

Szomorú, hogy akkor, amikor az
egyházközség, többek között a
mártonhegyi hívek egyházközsége
is, milliókat költ felújításra, tízmilli-
ókat remél az új templom felépíté-

sére, akkor pár százezer forintot és
egy kis odafigyelést nem tud (vagy
akar?) áldozni a terültén lévõ Szent
Márton kápolnára, ami a mostani
plébániatemplom felépítése elõtt
már ötven évvel elõdeink szorgal-
mas munkájából Isten dicsõségét és
Szent Márton püspök erényeit hir-
dette.

V.M.

Márton-nap a Mártonhegyen

Segítségre szorul

Az Új Ember 1954. június 13-i számában, az elsõ oldalon olvasható:

A felvétel 1956 húsvétján készült
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A Felsõkrisztina Katolikus Kör
vendége volt Veres András püspök

Veres András püspök úr ezúttal,
mint a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkára látogatott el
hozzánk, hogy tájékoztatást adjon a
magyar egyház helyzetérõl és fel-
adatairól. Bevezetõ köszöntõjében
a kör vezetõje, Szerdahelyi Csongor
arra kérte, hogy saját munkáján ke-
resztül mutassa be, mivel foglalko-
zik a konferencia, s melyek a ma-
gyar egyház elõtt álló legfontosabb
feladatok.

A Püspöki Konferenciáról meg-
tudtuk, hogy 1830-ban jött létre,
megelõzve minden más európai
püspöki konferenciát. Mûködése
nem volt folyamatos, hiszen a szoci-
alizmus évei alatt az ÁEH megszab-
ta tevékenységét, vagyis az állam
direkt módon beavatkozott az egy-
ház belügyeibe. A Püspöki Konfe-
rencia a Magyarországon élõ összes
katolikus püspöknek a testülete,
amely kiegészül egy fõvel,
Miklósházy püspök úrral, aki a nyu-
gati szórványban élõ magyar katoli-
kusok püspöke. Összesen 23 tagot
számlál e testület, amely minden
évben négyszer ülésezik rendesen
és évente egy alkalommal tart egy
plusz ülést, amelyen gazdasági
ügyeket tárgyal meg. A konferencia
része a választott tagokból álló ún.

Állandó Tanács, amely áll az elnök-
bõl, helyettesébõl, a titkárból és egy
választott tagból. Jelenleg ezt a tes-
tületet Seregély István elnök, egri
érsek, Paskai László bíboros, Bosák
Nándor püspök, és Veres András tit-
kár alkotja. Õk havonta üléseznek.
A titkárság feladata a konferencia
kiszolgálása, elõkészítése, majd pe-
dig a konferencia döntéseinek vég-
rehajtása.

E rövid bevezetõ ismertetés után
a püspök úr rátért a címben megfo-
galmazott témára: Milyen a katoli-
kus egyház helyzete ma Magyaror-
szágon?

Elsõ gondolatként arról beszélt,
hogy új korszak kezdõdött tíz évvel
ezelõtt. A kommunista diktatúra
minden eszközzel ki akarta irtani az
egyházat. Kezdetben nyílt terrorral,
majd az egy ún. puha diktatúrával.
Mindkettõ az egyházak ellehetetle-
nülését tûzte ki célul. Minden igye-
kezetük ellenére mindez nem sike-
rült, s - Szent Sebestyénhez hason-
lóan - a katolikus egyház megsebez-
ve, lenyilazva, tönkretéve, de sebe-
ibõl gyógyulgatva újra itt van szolgá-
lattételre. Ezért nagyon fontos min-
den hívõ számára annak a lelkület-
nek az elsajátítása, amit a püspök úr
úgy fogalmazott meg, hogy nem az
elszenvedett sérüléseket taglaljuk,
panaszoljuk, hanem a jézusi külde-

tés értelmében a kereszt-
áldozatot is vállalva végez-
zük azt a missziós külde-
tést, amelyre Jézus az egy-
házat rendelte. A vértanúk
áldozata erõsíti a mai egy-
házat feladatainak ellátá-
sában. 

Az egyház életében
bekövetkezett változás el-
sõ jele az 1990. február
12-én megszületett a lelki-
ismereti és vallásszabad-
ságról szóló törvény,
amelynek alapján az egy-
ház visszanyerte szabad

mûködését.  Az eltelt idõszakban
megmutatkoztak a törvény gyenge-
ségei is, amelynek alapján elszapo-
rodtak a különbözõ alapon álló
szekták egyházak. A szekták egy ré-
szét a nyugati demokráciákban el-
sõsorban ember és családellenessé-
gük miatt nem engedik mûködni. A
törvény módosítására tett javaslatot
azonban a parlament a szocialisták
és a szabad demokraták „jóvoltá-
ból” nem szavazta meg az idén. Ör-
vendetes viszont, hogy helyreállt a
diplomáciai viszony a Vatikán és
hazánk között még az elsõ pápalá-
togatás elõtt, és a Szentatya már
olyan államba érkezett, amelyben
mûködõ nunciatúra volt. Ma az ál-
lam és az egyház kapcsolata törvé-
nyileg rendezett, ami nem kis do-
log. 1997-ben születet meg a meg-
állapodás a Magyar Köztársaság és a
Vatikán között a Katolikus Egyház
közszolgálati és hitéleti tevékenysé-
gének (elsõsorban az oktatás,
egészségügy és a szociális tevékeny-
ség) finanszírozásáról, ill. néhány
vagyoni kérdésrõl. Ez nem egy kon-
kordátum, amely minden területet
rendezett volna, ugyanakkor nagy
jelentõségû, mert az egyházi intéz-
mények mûködését ez a megálla-
podás tette lehetõvé. Az már vi-
szont sajnálatos, hogy ezt követõen
két hónapon belül olyan törvények
születtek a parlamentben a – Horn-
kormány idejében (B.Gy.) -, ame-
lyek a megállapodás végrehajtását
ellehetetlenítették. A ’98-as kor-
mányváltás utáni idõben komoly
munkával sikerült olyan törvénymó-
dosításokat elérni, amelyek szüksé-
gesek voltak a korábbi megállapo-
dás végrehajtásához. Az egyházak
visszakérhették azokat a korábban
birtokolt intézményeiket, amelye-
ket funkcióra kértek vissza. Tehát
nem minden elvett javát igényel-
hette vissza az egyház, s ez azért lé-
nyeges, mert a médiumokban ez a
kérdés erõsen eltúlzott és negatív

Az Egyház helyzete és feladatai
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megvilágításban jelent meg. Az is
kiderült, hogy az igényelt ingatla-
nok visszaadása elhúzódik, ami az-
zal a következménnyel is jár, hogy
mire majd azok az egyház birtoká-
ba kerülnek teljesen lelakottak, ki-
fosztottak lesznek.

Ezután az oktatás helyzetérõl
szólt a püspök úr. A korábbi 8 gim-
názium helyett napjainkban 280
közszolgálati oktatási intézménye
(óvoda, ált. iskola és gimnázium)
van a katolikus egyháznak. Ezeken
túl szakmunkásképzõ intézeteket,
fogyatékos gyermekek nevelését
végzõ intézmények is mûködnek,
így ezekkel együtt közel 50 ezren
tanulhatnak a katolikus egyház által
fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben. 1992-ben létrejött a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem, és
mellette 13 katolikus fõiskola is mû-
ködik, közöttük az Apor Vilmos Ta-
nítóképzõ Fõiskola Zsámbékon és a
Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola
Esztergomban. A felsõoktatási intéz-
ményekben közel tízezer hallgató
tanul, hitéleti oktatásban ezen belül
24,5 %-uk részesül.

A kulturális területrõl szólva a
püspök úr elmondta, hogy az egy-
házak ma múzeumokat, könyvtára-
kat, levéltárakat tarthatnak fenn.

A szociális és egészségügyi terü-
leten eddig csak a visszakapott in-
gatlanjait használhatta az egyház er-
re a célra. Most a Széchenyi- terv
lehetõséget adott, hogy megfelelõ
föltételekkel építhet szociális ottho-
nokat. Jelenleg 65 szociális otthon
mûködik és kb. ötezer fõt lát el. Van
két egészségügyi gyermekottho-
nunk is, vakok intézete, ill.
Ipolytölgyesen a fogyatékos gyer-
mekek intézete, valamint a Szent
Ferenc Kórház és az Irgalmasok kor-
háza. De ami még fontosabb, és eb-
ben az egyházközségben is igen ha-
tékonyan mûködik, a plébániai ka-
ritász csoportok hálózata. Ennek
munkájában több, mint hatezer fõ
vesz részt rendszeresen.

A fentiek szemléltetik hogy az

egyház és az állam milyen kapcso-
latban van egymással. Ehhez még
hozzá kell tenni, hogy a pápa ki-
mondott utasítása szerint papok és
szerzetesek pártpolitikai tevékeny-
ségben nem vehetnek részt, hiszen

nekik a lelki gondozás a feladatuk.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy
más katolikus emberek ne vegye-
nek részt a politikában, sõt az köte-
lességük is. Hiszen feladatunk az,
hogy a társadalom építésében részt
vegyünk, azt minden ember javára,
a keresztény értékrend szerint igye-
kezzünk alakítani, formálni a tõlünk
telhetõ módon.

Az egyház és a társadalom kap-
csolatáról beszélt ezután a püspök
úr. Az elnyomás évei alatt a keresz-
tény emberekkel szemben, ha nem
is kimondva, de egyfajta szimpátiá-
val viseltetett a társadalom. Ez nap-
jainkban megváltozott. Kialakult
egy egyházellenesség, melynek
sokféle oka lehet, de a püspök úr
leginkább a 40 éves hamis történe-
lem-oktatást, valamint a hitoktatás
hiányát okolja. Ezek eredménye,
hogy több olyan generáció él ma,
akik nem rendelkeznek sem él-
ménnyel, sem egészséges felfogás-
sal egyházról, hitrõl, Istenrõl, vallás-
ról. Az Isten utáni vágy azonban él
bennük, s ez ad teret a szekták ter-
jedésének. És itt jelentkezik a ma-
gunk felelõssége: vajon mit teszünk
mi azért, hogy azokat az embereket
is megszólítsuk akik valamilyen ok

miatt nem hallottak még Istenrõl.
Beszélt arról, hogy ki kell használni
az oktatás lehetõségeit, hogy kinek-
kinek a maga területén kell tanúsá-
got tennie. De megemlítette a kor-
szerû tömegkommunikációs eszkö-
zök adta lehetõséget is, a Katolikus
Rádiót, a televíziót, de a reklámok-
ban rejlõ figyelemfelkeltõ hatást is.
A tennivalókról elmondta, hogy az
egyház missziós küldetést kapott,
minden ember felé hirdetnie kell az
Evangéliumot, minden ember felé
nyitottnak kell lenni. A tömegegy-
ház gondolatával le kell számolni,
ugyanakkor nem szabad bezárkóz-
nunk, gettósodunk, bár vannak akik
az egyházat a magánszféra keretei-
be szeretnék szorítani. Vannak bíz-
tató jelek, mint a szerzetesrendek
újjáéledése vagy az, hogy ha kis
mértékben is, de nõ a papi hivatá-
sok száma is. Szép számmal jöttek
létre az országon belül a különbözõ
lelkiségi mozgalmak, amelyek a
maguk sajátos karizmájával igye-
keznek közösségeket teremteni. Az
is biztató, hogy a fiatal értelmiség
között nõ az érdeklõdés az Isten és
az Egyház iránt. Fontosnak tarja a
családok közösségeit a plébániá-
kon, s a papság jövendõbeli egyik
legfontosabb feladatának a csalá-
dok támogatását tarja.

Püspök úr elõadását azzal a gon-
dolattal zárta, hogy az Egyház bár
emberek alkotják, nem emberi in-
tézmény, hanem isteni, a Lélek az
aki éltet és vezet ma is bennünket,
s ha tudunk figyelni a Lélek irányí-
tására és minden ember komolyan
veszi, aki ennek az egyháznak tagja
hogy hitét mind mélyebben élje
meg, akkor a jövõben is mutatni
fogja azt, hogy az Egyház elpusztít-
hatatlan közösség.

Béres György

A képeken látható örökmécs és
szenteltvíztartó templomunk új

tárgyai, Baska György iparmûvész
alkotásai. (Lásd elõzõ számunk.)
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Szent András apostol

Templomunk jobb oldali ablak-
sorának 8. ablaka Szent András
apostol, vértanút ábrázolja, akirõl a
héten, november 30-án emlékezett
meg az Egyház. András apostolról
több helyen is említést tesznek az
evangéliumok, így életének Jézussal
együtt töltött szakaszát jól ismerjük.
Testvérével, Péterrel egyszerû ha-
lászként Kafarnaumban lakott, és
Jánossal, valamint Jakabbal együtt
Keresztelõ Szent János tanítványai
voltak. A Jordán mellett találkoztak
Jézussal. „A kettõ közül, aki János
szavára követte, az egyik András
volt, Simon Péter testvére. Reggel
találkozott, testvérével, Simonnal, s
szólt neki: Megtaláltuk a Messiást,
vagy más szóval a Fölkentet.” Õk
négyen voltak Jézus elsõ követõi,

akiket késõbb a Genezáreti-tó part-
ján halászbárkáik mellõl szólított el
az apostoli munkára. A csodálatos
kenyérszaporításnál õ hívta fel Jézus
figyelmét arra, hogy csak öt kenye-
rük és két haluk van. Említi még
Márk evangélista Krisztusnak a világ
végérõl mondott szavainál, vala-
mint János Jézus halálának megjö-
vendölésénél. Utoljára az Aposto-
lok Cselekedeteiben olvashatunk
róla: Jézus mennybemenetele után
a több tízzel õ is visszatért Jeruzsá-
lembe. Késõbbi sorsának kutatása-
kor csak az ókeresztény írókra és a
legendákra hagyatkozhatunk. Ezek
szerint Kis-Ázsiában és Görögor-
szágban térített. Patraszban szenve-
dett vértanúhalált, Kr. u. 60 körül X,
egyes források szerint Y alakú ke-
reszten. Az elõbbit a XV. század óta
nevezik András-keresztnek.

Számos legenda terjedt el sze-
mélyérõl. A legismertebb szerint
Patraszban Aegeas helytartó felesé-
gét, Maximillát térítette keresztény
hitre, ezért kellett vértanúhalált hal-
nia. A helytartó X alakú keresztre
feszíttette, de még két nappal felfe-
szítése után, a kereszten is prédikált
a népnek. Amikor a kereszten függõ
apostolt kínozni akarták, akkor a
pribékek keze azonnal megbénult,
amint hozzáértek. A helytartó ezek
után megõrült, Maximilla pedig
tisztességesen eltemette az apos-
tolt.

Szent András apostol a keleti
egyház egyik legkedveltebb szentje.
Õt tekintik Bizánc alapítójának, a
IV. században holttestét is itt, a
Hagios Aposztolosz székesegyház-
ban helyezték örök nyugalomra.
Tisztelete innen terjedt át Oroszor-
szágra is. Szent András apostol a
mai napig Görögország és Oroszor-
szág védõszentje. A nyugati egyház-

ban kevésbé jelentõs személye, en-
nek ellenére többek között Skócia,
Burgundia, Szicília, Alsó-Ausztria,
Nápoly, Ravenna és Bordeaux patró-
nusa. A halászok, halkereskedõk,
kötélverõk, hentesek, vízhordók és
egyes vidékeken a bányászok oltal-
mazója. Az évszázadok során attri-
bútumával, az X alakú kereszttel
ábrázolták.

Magyarországon tisztelete még a
nyugati egyházhoz képest is arány-
lag kevéssé terjedt el, a legismer-
tebb nevét viselõ helység a Buda-
pest közelében található Szentend-
re, aminek plébániája azonban
nem az õ oltalma alatt áll. Legin-
kább a Felvidéken tisztelték: a Kas-
sai Egyházmegye védõszentje, vala-
mint több település viseli nevét.
Alakja többek között a Szent Koro-
na nyugati részén is megjelenik, va-
lamit a középkori Felvidék több
szárnyas oltárán. Az Esztergom-bu-
dapesti Fõegyházmegyében egyet-
len templom viseli titulusát,
Szentendre-Izbégen. November 30-
i ünnepéhez több népszokás tarto-
zik, ezek túlnyomó többsége a há-
zassági jóslással kapcsolatos. Egyik
igen különös szokás szerint a lányok
egész napos böjt után belerúgva a
disznóól oldalába, megtudhatják
férjhezmenetelük idõpontját. Ahá-
nyat röffen bent a disznó, annyi év
múlva kötnek házasságot. Az And-
rás vagy másképp az Endre név az
évszázadok során igen népszerû
volt mind Magyarországon, mind
Európában; 3 magyar király is visel-
te ( I. András 1046-60, II. András
1205-35 és III. András 1290-1301),
de érdekes módon a pápák között
egy sem volt, aki felvette volna
apostol elõdje, Szent Péter testvér-
ének, Szent Andrásnak nevét.

Vasdinnyey Miklós
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