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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 5. szám

„Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységbõl a vétek,

Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.

Istenem, add, hogy ne ítéljek.
..”

Reményik Sándor: Ne ítélj

A Húsvét öröme után szomorú
két hónap köszöntött ránk. Szo-
morú, mert ismét elbuktunk. El-
buktunk, mert megint megbukott
az ország nagyobbik fele. Mert a
gonosz megkísértett szép szavak-
kal, ígéretek szirénhangjaival,
gúnnyal és gyûlöletkeltéssel, de
sértõdöttséggel, duzzogással, meg-
osztottsággal, egyéni hiúsággal is.
De félnünk mégsem kell, „...mert
te Uram megsegítesz és megvigasz-
talsz…” bennünket. Az elmúlt he-
tek a továbblépés útját is megmu-
tatták, csak helyesen kell vele él-

nünk.  És bár vannak, akik máris az „új király” kegyeit
keresik, mi ne feledkezzünk meg arról, amit kaptunk, s
amivel tartozunk. A Kárpát-medence magyarjai ismét
egy nemzetként tervezhették a közös jövõt, s ahogy
Makovecz Imre mondta: „ami nem sikerült Horthy Mik-
lósnak és Teleki Pálnak, az Orbán Viktornak részben si-
került”.

*

KrónikaFórum, a plébániai zsinat jegyében
Május 11-én  a képviselõtestü-

let plébániai fórumot rendezett.
Ezen a napon Márton atya hivata-
losan is meghirdette a plébániai zsi-
natot, amelyet a tervek szerint
2003-ban, a pünkösd elõtti pénte-
ken és szombaton rendezünk meg.
A fórum központi témája ebbõl fa-
kadóan a zsinatra való elõkészület,
annak megszervezése és lebonyolí-
tása volt. A közös gondolkodásban
sokat segített Szabados János, a
szentendrei Keresztelõ János egy-
házközség képviselõje. Náluk már
1999-ben megtartották a zsinatot,
s, mint a szervezési munkacsoport
tagja, beszámolt a tapasztalatokról.
Beszélt a sikerekrõl, de a kudar-
cokról is. A hasznos tanácsok mel-
lett segédanyagokat is kaptunk tõ-
le, sõt ígéretet is, hogy az elõkészü-
letek során rendszeresen konzultá-
lunk, s ha szükségét érezzük, segí-
tenek.

Az elõadást követõen arról szó volt, hogy is kezd-
jük a felkészülést. A tervek szerint júniusban a „Fel-
sõkrisztina” mellékleteként megjelentetünk egy tá-
jékoztatót. Ebben ismertetjük a zsinat célját, az elõ-
készület menetét, a munkacsoportokat, vezetõik
nevét, elérhetõségüket. A tényleges elõkészület a
Mindszenty- zarándoklattal, majd a plébániai lelki-
gyakorlattal indul. Ezt követõen a munkacsoportok-
ban folytatódik majd a munka, amelyet a zsinat két
napja zár le.

Idén is jól éreztük magunkat a majálison

(folytatás a 2. oldalon)(folytatás a 3. oldalon)
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A Lélek ott fúj, ahol akar, tapasz-
talhattuk az idén bérmáláskor is.
Spányi Antal püspök úr, aki jubileu-
mi ünnepségünk után két évvel is-
mét ellátogatott hozzánk, hogy kö-
zösségünk lelki épülésének is tanú-
ja legyen, 19 bérmálkozót avatott
nagykorú kereszténnyé, közöttük
felnõtteket, családanyákat és csa-
ládapákat. Szeretettel fogadjuk és
köszöntjük õket.

*
Május 4-én délelõtt rendeztük

meg az immár hagyományos plébá-
niai majálist. Bár ezen a napon volt
Esztergomban mártír bíborosunk
emlékmiséje és a Mindszenty -
emlékhely megáldása is, igen sok
család jött ki a hármashatár-hegyi
reptérre.

*
Az elmúlt évek sikerein felbuz-

dulva május 11-én plébániai fóru-
mot tartottunk, amelynek vezér-
gondolata a Márton atya által hiva-
talosan is meghirdetett plébániai
zsinat volt. A szépszámú és aktív
érdeklõdõ errõl és más ügyeinkrõl is
gondolatokat cserélhetett (lásd még
beszámolónkat).

*
Másnap, 12-én a 9 órai szentmi-

sén volt az elsõáldozás.
Az idén 23-an vehették
elõször magukhoz az Úr
testét és vérét. Miköz-
ben szeretettel köszönt-
jük õket, köszönjük szü-
leiknek, nagyszüleik-
nek, hogy elkísérték
õket az oltárhoz, felké-
szítõ hitoktatóiknak pe-
dig az áldozatos mun-
kát. Reméljük, közülük
sokan többen rendsze-
res áldozókká válnak.

*
Május 18-án az

észak-budai plébániák
képviselõtestületeinek
küldöttei nálunk tartot-
ták soros összejövetelü-

ket. Az ülésen Seidl Fidél templom-
atya ismertette plébániánk történe-
tét, majd Máron atya, Füredi Ivánné
és Hernádyné Szemere Rita mutatta
be életünket. Ezt követõen Müller
Ferenc kalauzolása mellett a vendé-
gek megnézték az urnatemetõt és
az új épületet. További terveinkrõl
Béres György szólt, majd a küldöt-
tek számoltak be az elmúlt idõszak-
ban plébániájukon történt esemé-
nyekrõl.

*
Lapzártánk után tartja

soronkövetkezõ ülését a képviselõ-
testület. A tervek szerint szó lesz
többek között a zsinat elõkészülete-
irõl, a plébánián az iroda és az új
közösségi terem kialakításáról, vala-
mint a képviselõtestületen belüli
munkamegosztásról. 

*
Június 23-án, vasárnap ünnepel-

jük templomunk búcsúját. Az ün-
nepi szentmise délelõtt fél 11 óra-
kor kezdõdik. Egész délelõtt, a
hagyományhoz híven kirakodóvá-
sár, játék és szeretetlakoma várja a
kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Kérjük, aki teheti, süteménnyel,
gyümölccsel vagy üdítõvel járuljon
hozzá a közös ünnepléshez.

*

Közeledik a nyár, s a különbözõ
közösségek már megszervezték
vagy most szervezik nyári program-
jukat. Amint a plébániai fórumon
már elhangzott, az idén is szervez
napközis tábort a Karitász. A hívek
aktivitásának köszönhetõen kiala-
kult az a csapat, amelyik mûködteti
majd a tábort, illetve foglalkozáso-
kat vezeti. Amit még kérünk: süte-
mény és friss gyümölcs (lehetõleg
naponta) a gyerekek számára, vala-
mint olyan társas- vagy egyéb játék,
amit nélkülözni tudunk. A táborral
kapcsolatos minden információ a
hirdetõtáblán megtalálható.

*
A tanév végén hálát adunk az

Úristennek a kegyelmekért, me-
lyekben részesített az év során, a
„megúszott dolgozatokért és felelte-
kért”, a sikerekért és a tanulságos
kudarcokért is. A felvételizõkért és
vizsgázókért még szorítunk és
imádkozunk. 

Minden kedves hívõnknek, fia-
talnak és kevésbé fiatalnak jó pihe-
nést kívánunk. Legyen mottónk a
nyárra is: „Ha imádkozni akarsz, ne
várj alkalmasabb idõre, mert akkor
Istent várakoztatod meg.” (Morzsák
I.)

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Elsõáldozás, 2002.
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A fórum második részében
egyéb dolgainkról esett szó. Müller
Ferenc a képviselõtestület mûszaki
bizottságának tagja tájékoztatást
adott a plébánián megüresedett la-
kás felújításáról s arról, hogy az át-
alakítás során újabb (ill. nagyobb)
közösségi helyiséget tudunk kialakí-
tani. Márton atya hozzáfûzte, hogy
ha az erre benyújtott pályázaton
nem is nyerünk, a felújítást minden-
képpen elvégezzük.

Plébániánk anyagi helyzetérõl
számolt be a gazdasági bizottság ve-
zetõje, Horváth Lászlóné, hangsú-
lyozva, hogy az új épületünk vásár-
lásához kapott hitel törlesztése igen
lassan halad.

Plébániánk családpasztorációs
felelõse, Hernádyné Szemere Rita
arról beszélt, hogy az utóbbi évek-
ben - hála az áldozatokat is vállaló
aktív társainknak -megélénkült a
plébánia élete. Röviden bemutatta
különbözõ közösségeinket (pl. Ba-

ba Klub, Ovis Hittan, Házasok Kö-
re) és beszélt a tervekrõl is, mint
például a jegyesoktatás megszerve-
zése, a fiatal házasok patronálása.

Béres Györgyné a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola ta-
nára mutatta be ezután az immár
több, mint 10 éves intézményt, ki-
emelve az iskola nevelési célkitûzé-
seit és azoknak a mindennapokban
való megjelenését.

Végezetül Lukách Krisztina hit-
oktatónk ismertette a nyári tábor
tudnivalóit. Hangsúlyozta, hogy
nem követelmény, hogy a táborra
jelentkezõ gyerek hittanos legyen,
templomba járjon, sõt még az sem,
hogy „jó legyen”. Tehát biztassunk
mindenkit (pl. a szomszéd nyaranta
csatangoló gyerekét), hogy jelent-
kezzen a három hét valamelyikére.
Ugyanakkor kérte mindazokat, akik
bármi módon segíteni tudják a tá-
bort, anyagilag, esetleg foglalkozá-
sok tartásával, étkeztetésben való
segítséggel, jelentkezzenek Füredi

Ivánnénál, a Karitász vezetõjénél. És
természetesen az idén is várják és
elõre is köszönik a hívek gyümölcs
és süteményadományait.

A csaknem háromórás fórumon
40-50 hívõ vett részt. Szinte min-
den témához volt hozzászóló, kér-
dezõ. Természetesen leginkább a
zsinat érdekelt mindenkit. Volt, aki
már konkrét javaslatokkal, ötletek-
kel érkezett, amelyet írásban, mint
megfontolásra érdemest át is adott.
Az ilyen aktivitásra lesz szükség a
következõ egy év során, hogy „ a
plébánia úgy váljon nagyközösség-
gé, hogy otthont teremtsen az egyé-
nek és közösségek számára… A plé-
bániát akkor érzik sokan saját közös-
ségüknek, akkor alakul ki a világiak
kapcsolata papjukkal és egymással,
ha minél többen részt vesznek aktív
munkájukkal a plébánia életében,
építésében.” (Zsinati Könyv)

Köszönjük mindenkinek az aktív
részvételt

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Bérmálás utáni csoportkép. 
Spányi Antal püspök, Lambert Zoltán esperes, városmajori plébános és Márton atya a bérmálkozottak körében
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Másodszor élhettem át Csíksomlyó pünkösdi csodá-
ját. Azt a sokszor és sokak által leírt, de igazából megfo-
galmazhatatlan érzést, amit a szent hegyen többszázez-
red magammal átérezhettem. Most mégis egy sokkal ré-
gebbi - 1968-ban történt- élménnyel szeretném kezde-
ni, mert bennem az akkori és a mostani érzések egy
életre összefonódtak. Akkor nem pünkösd volt, hanem
húsvét. Még hideg volt és hó mindenütt. Sétáltunk Csík-
szereda utcáin, a Somlyót is megnéztük alulról, a Kegy-
templom hûvös volt és csendes. A csoda akkor nem itt
érintett meg, hanem kicsit távolabb a Békás-szorosban.

Ma már röstellem, de addig Trianon csak egy törté-
nelemlecke volt nekem, akár a tatárjárás vagy az 1848-
49-es szabadságharc. Aztán ott ráfeküdtem az érintet-
len hóra, felettem összehajoltak a hegyek. Az Oltárkõ a
lemenõ naptól vöröses fényt vert vissza. Elkezdtem sír-
ni, és sokáig nem tudtam abbahagyni. Katartikus él-
mény volt. Azóta mást jelent nekem Erdély, a Felvidék,
Kárpátalja és Vajdaság. Ezzel az érzéssel mentem aztán
harminc évvel késõbb Csíksolmlyóra, majd az idén új-
ra.

Már tele volt a hegy, mire zarándokcsoportunk oda-
ért. A lábunk alá nézve kerestük a zetelaki keresztalját,
kedves házigazdánkat. Amikor rájuk találtunk, Felsõ-
Krisztinavárosi Plébániánk keresztjét és nemzeti zász-
lónkat éppen megtámasztottuk a zetelaki zászlókhoz,
amikor egy örvendezõ hang kiáltotta a mikrofonba:
Nézzétek magyarok! Glória van a Nap körül! Velünk a
Szûzanya!

Felnéztünk az égre, többszázezren egyszerre. Anya-
országi és erdélyi, felvidéki és kárpátaljai, vajdasági és a
világ minden részébe
szétszóródott magya-
rok. Együtt néztünk
fel, és egyszerre lát-
tuk a csodát.

A nap körül fé-
nyes gyûrû, glória
volt. Több mint egy
órán keresztül világí-
tott. Mondhatnak
persze tudományos
magyarázatokat me-
teorológiai fényje-
lenségrõl, ezek bizo-
nyára igazak is. Ne-
künk akkor ez a lát-
vány jel volt, fényes
csoda. Velünk volt a
Szûzanya.

Pongrácz Judit

Csíksomlyó csodája

Június 24-én ünnepli az Egyház Keresztelõ Szent Já-
nos születését. Ez egyben templomunk búcsúnapja is.
Kevésbé ismert azonban az, hogy a nyáron egy másik
Keresztelõ János-ünnep is van. Augusztus 29-én vérta-
núságáról emlékezünk meg. Ezt a napot korábban Ke-
resztelõ Szent János fejevételének vagy fõvételének is
nevezték. Ez az ünnep ihlette Babits Mihály alábbi ver-
sét.

SZENTJÁNOSFÕ

Ki tud tréfásan és könnyedén beszélni?
Kedves társaim, kik küszködtök és vergõdtök
a könnyû szóért! sziklákat cepelünk
keblünkben, és táncolni kell! Óh milyen Salomé
bírna táncolni itt!?
A véres Föld, mint egy szentjánosfõ,
táncol a légi Sors ölében, noha még
élet, élet van benne! Meg-megrándul,
kínlódik, s néha szédületén
pillanatnyi villanás
fut át: a véres fõ Salomé vad ölében
az eljövendõ Krisztusról álmodik.

IRODALOM



52002. TE DEUM

Áprilisban, a választás két for-
dulója között, a budapesti plébá-
niák küldöttei a  városmajori kis-
templomban gyûltek össze, hogy
a Jubileumi Engesztelõ Gyalo-
gos Zarándoklat elõkészületei-
rõl tanácskozzanak.  A tanácsko-
zást megnyitó Lambert Zoltán
atya a zarándoklat hármas céljá-
ról beszélt. Emlékezni, és egyben
megõrizni, amit Mindszenty pél-
daként ránk hagyott: a felelõs-
ségtudatot, a bátor helytállást és
a hazaszeretetet. Tanúságot tenni
hitünkrõl, egyházunkról, a Szûz-
anyáról. Közösen imádkozni.

A zarándoklatra egy kis füze-
tet is megjelentetett a rendezõ
városmajori és máriaremetei plé-
bánia. A szerzõ dr. Mészáros Ist-
ván, többek között arról szólt,
hogy tiszteljük Mindszentyt, de
ahhoz, hogy tudatosabban kö-
vessük, ismernünk kell alakját.
Ezt szolgálja a kiadott ismertetõ.
Majd feltette a kérdést: miért
fontos ma, 2002-ben a mártír
bíboros? Erre a zarándoklat mot-
tójául választott idézet ad felele-
tet: „Ha ezren és százezren kiált-
ják, hogy Istent akarjuk, akkor ta-
lán meghallják, és figyelembe ve-
szik. Isten nélkül nincs tízparan-
csolat, tízparancsolat nélkül

nincs erkölcs.” Folytatva a gon-
dolatot hangsúlyozta: Mind-
szenty védte a tízparancsolatot,
magyarázta a krisztusi erkölcsöt.
Védte az alapvetõ emberi sza-
badságjogokat, az emberi élet
méltóságát akkor, amikor azt ’45
után lábbal taposták. Védte a ka-
tolikus iskolákat, a keresztény
mûveltséget.

Amikor tiszteljük, és követen-
dõ példaképül választjuk, elég,
ha a következõ kérdésekre ke-
ressük a választ:

Kell-e ma védeni a tízparan-
csolatot? Kiállunk-e mellette?

Szükség van-e ma magasabb
erkölcsiségre, alapvetõ emberi
szabadságjogokra, az emberi élet
védelmére, az emberhez méltó
életre? Ki kell-e állni érte? Kiál-
lunk-e érte?

Védeni kell-e ma a katolikus
iskolákat?

Ma, a kommunizmus után, a
globalizáció és szektásodás korá-
ban mennyire tudunk a katolikus
egyház igaz tanításához hûek
maradni?  Mennyire érvényesül
életünkben a katolikum és a
hungarikum?

Mindezeket gondoljuk át, ami-
kor szeptember 14-re programot
készítünk magunknak és csalá-

dunknak!
A technikai lebonyolítással

kapcsolatban a szervezõk el-
mondták, hogy a zarándoklat a
katolikus iskolák bázisán szerve-
zõdik, de nagyon számítanak a
plébániák részvételére, s kérik,
hogy lehetõleg a plébániák hívei
együtt zarándokoljanak. Gyüle-
kezés szeptember 14-én 7 órától
a Városmajorban, indulás 8 óra-
kor, szentmise Máriaremetén 12
órakor. Kérik, hogy zászlókat,
táblákat hozzunk magunkkal.
Szóróanyagot (énekrendet) a
helyszínen kapunk a rendezõk-
tõl. Aki nem tudja az utat végig
gyalog megtenni, annak segítsé-
get adnak, de elõre kell jelezni.
Lehetõség van útközben is csat-
lakozni, illetve aki a gyaloglást
nem bírja, csatlakozhat a zarán-
doklathoz Máriaremetén is. A hi-
giéniai feltételek a Városmajor-
ban és Máriaremetén is biztosít-
va lesznek, útközben ivóvizet
biztosítanak.

Minél többen vegyünk rész a
zarándoklaton, imádkozzunk a
mártír bíboros boldoggá avatásá-
ért, s kérjük a Szûzanya és az õ
közbenjárását a Pannonia
Sacráért.

B.Gy.

„Isten nélkül nincs tízparancsolat, tízparancsolat nélkül nincs erkölcs”
Jubileumi Engesztelõ Gyalogos Zarándoklat 2002.

Három éve Csíksomlyóra, ta-
valy Rómába, most nyáron pe-
dig Lengyelországba zarándokol
az énekkar apraja-nagyja, elõ-
reláthatólag közel ötven fõ. Az
ötnapos út során - július 4-8.
között - felkeressük a lengyelek
világhírû nemzeti kegyhelyét,
Czestochowát, ahol a híres „Fe-
kete Madonna” kegykép elõtt
szentmisén veszünk részt és
éneklünk, elzarándokolunk a
pápa szülõvárosába,

Wadowicébe és korábbi székvá-
rosába, Krakkóba. Számos ma-
gyar emlékkel is megismerke-
dünk. Lelki és idegenvezetõnk
egy fiatal lengyel szerzetespap,
Burbela Grzegorz, vagyis Ger-
gely atya lesz. Õ az Isteni Ige
Társasága (verbiták) missziós
rendnek tagja. Másfél éve él
Budapesten. Misszionárius, aki
nem Afrika, Ázsia vagy Latin-
Amerika egzotikus tájait válasz-
totta missziós tevékenysége

színhelyéül - legalábbis egy öt-
éves ciklusra -, hanem hazán-
kat. Jól tette. Sajnos a magyar-
ság vallási élete misszionáriusok
iránt kiált, és õ e hívást meghal-
lotta. Ahogy meghallotta kéré-
sünket is és elvállata zarándok-
utunk elõkészítését és vezeté-
sét. Elsõ szóra. Elõre is köszö-
net érte. Utunkról részletesen
szeptemberi, veni sancte-i szá-
munkban számolunk be.

Sz. Cs.

Schola zarándoklat a pápa szülõföldjére
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A május 11-i plébániai fórumon
Márton atya meghirdette a plébáni-
ai zsinatot, melynek idõpontjául a
képviselõtestület 2003 pünkösdje
elõtti hét végét jelölte ki. Többek-
ben felvetõdhet a kérdés, mi a zsi-
nat célja, mit is jelent a plébániai
zsinat a hívõ számára?

A zsinat célja, ha tömören akar-
juk meghatározni, a plébánia, mint
közösség életének áttekintése, a jö-
võbeli célok, feladatok meghatáro-
zása. 

„A plébánia elsõsorban nem
struktúra, terület vagy épület, ha-
nem inkább Isten családja, testvéri-
ség, amelynek egy a lelke, családi
testvéri befogadó ház, a hívõk kö-
zössége” (Christifideles Laici) A plé-
bániai közösség akkor él, ha tagjai

szeretetkapcsolatban vannak egy-
mással. A plébánia nagy közössége
csak akkor tud élõ és hatékony len-
ni, ha több kisebb közösség mûkö-
dik benne, pl. imacsoportok, kar-
itász-csoport, szkóla, fiatalok és
idõsebbek különbözõ csoportjai,
házasulandók és házasok körei. A
világiak joga és egyben kötelessége
is, hogy felelõsséget érezzenek egy-
házközségükért, hogy dolgozzanak
annak megújulásáért. Küldetésük-
höz tartozik, hogy részt vegyenek a
plébánia evangelizációs munkájá-
ban keresztény tanúságtételükkel is,
de a gyermekek hitre nevelésében
(hitoktatás), a liturgia szebbé tételé-

ben, közös ünnepek, rendezvények
létrehozásában is. Különösen fontos
az élõ plébániai közösség ma és az
elkövetkezendõ években, amikor
hosszantartó paphiányra kell felké-
szülnünk. 

Természetesen, a közösség nem
magától alakul ki, mint ahogy „.. a
közösségi ember sem születik meg
magától, hanem erre nevelni kell. A
fejlõdés lépcsõfokait végig kell
járni…” (Zsinati könyv 3324). Eh-
hez szükséges, hogy a plébánia tag-
jai barátként forduljanak egymás fe-
lé, törekedjenek egymás személyé-
nek, szükségeinek és igényeinek
megismerésére, ismerjék és alkal-
mazzák a közösségépítés eredmé-
nyes és elfogadott módszereit és
hasznosítsák a lelkiségi mozgalmak
eredményeit (ZSK 3526) 

A következõ kérdés pedig:
hogy kell egy plébániai zsinatot
„csinálni”?

Az elsõ, amit tudnunk kell, hogy
a zsinat nem cél, hanem eszköz,
amely abban segít, hogy feladatain-
kat pontosabban meg tudjuk hatá-
rozni, hogy ebben a „befogadó
házban” mindenki megtalálja azt a
közösséget, amelyre vágyik, és hogy
a ma még nem hívõk számára is
vonzása legyen a katolikus közös-
ségnek.

A második, hogy bár zsinat csu-
pán néhány nap, az elõkészület, a
tartalmi munka közel egy évig fog
tartani. Szerencsénkre már több

plébániai közösség járt elõttünk
ezen az úton, így nem kell nekünk
mindent kitalálni. 

Legfontosabb a lelki elõkészü-
let, amely során a Szentlélek Úris-
ten segítségét kérjük vállalkozá-
sunkhoz. Ezt szolgálja majd a szep-
temberi Mindszenty-zarándoklat és
a plébániai lelkigyakorlat.

A következõ feladat a különbö-
zõ munkacsoportok létrehozása.
Az õ feladatuk lesz, hogy a plébánia
életének különbözõ területeit érin-
tõ kéréseket, kérdéseket, javaslato-
kat összegyûjtsék, rendszerezzék,
összejöveteleket szervezzenek,
ahol lehetõség nyílik majd a közvet-
len gondolatcserére is. Mindehhez
elengedhetetlenül szükséges vala-
mennyiünk nem csak lelkesedése,
de folyamatos aktivitása is. A mun-
kacsoportokon belül esetenként al-
csoportok is alakulhatnak. Ezúton is
kérjük mindazokat, akik szívesen
vennének részt egy-egy csoport
munkájában, jelentkezzenek a sek-
restyében.

Terveink szerint hét munkacso-
portot hoznánk létre:

1 Evangelizációs munkacsoport:
(vezetõ: Szende Ákos)

Ide tartozik a hitoktatás, közös-
ségeink (ovis hittan, babaklub, mi-
nistránsok, cserkészek, szkóla, gitá-
rosok, felnõtt közösségek,) lelkisé-
gek.

2. A keresztény család munka-
csoport (vezetõ: Hernádyné
Szemere Rita)

Területei: jegyesoktatás, család-
csoportok, csonka családok paszto-
rálása, vegyes házasságok, gyerekek
a családban, idõsek a családban,
krízishelyzetben lévõ családok segí-
tése.

3. Liturgikus munkacsoport: (ve-
zetõ Szauer Tibor)

Cél, hogy a liturgia valóban ün-
neplés legyen és valódi találkozás
Krisztussal. „A liturgia az Egyház
szívverése. Ezért nem mindegy, mi-
lyen egyházközségünk liturgikus éle-
te, mennyire valósul meg a tevékeny

ZSINATRA KÉSZÜLÜNK

Úrnapi körmenet 2002
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részvétel a hívek részérõl, mennyire
élõ a liturgiánk” (szentendrei Ke-
resztelõ Szent János egyházközség
zsinata). A vizsgálandó területek:
szentségek, szentelmények, a
szentmise, a liturgikus év, ének és
zene az egyházközségben, a liturgi-
kus tér, zsolozsma, az oltáregylet te-
vékenysége.

4. Karitász munkacsoport (veze-
tõ: Füredi Ivánné)

Területei: Karitász, mint közös-
ség, idõsek és betegek pasztorálása,
hátrányos helyzetû családok segíté-
se, segélyezés, táboroztatás.

5. Ökumenikus munkacsoport
(Vezetõ: Sapszon Ferencné
Homonnay Márta)

Cél, feltárni a kapcsolattartás
újabb lehetõségeit és ápolni a már
létrejött kapcsolatokat.

6. Mûszaki-gazdasági munkacso-
port: (vezetõ: Horváth Lászlóné)

Feladata, hogy felmérje az egy-
házközség helyzetét, adottságait, le-
hetõségeit és esetleges hiányossága-
it, s ezek alapján meghatározza a
tennivalókat, hogy biztosítva legye-
nek az eszközök is az elõzõ csopor-

tok munkájához. („nemcsak igével
él az ember”).

7. Média munkacsoport: (vezetõ
Szerdahelyi Csongor)

Célja, hogy a média adta lehetõ-
ségeket hitbeli céljaink megvalósítá-
sához minél szélesebb körben al-

kalmazzuk (kommunikáció, tájé-
koztatás, oktatás, evangelizáció).

A hívek véleményének, javasla-
tainak összegyûjtésére kérdõíveket
fognak az egyes munkacsoportok
készíteni, de lehetõség lesz a szó-

beli vagy más írásos javaslattétel-
re is. Ezek alapján készítik el majd a
munkacsoportok azt az írásos do-
kumentumot, amit majd a zsinat
két napján megvitatnak.

Kérjük tehát egyházközségünk
minden tagját, hogy aktívan, elköte-

lezetten és felelõsséggel vegyen
részt a következõ egy év munkájá-
ban.

B.Gy.

Úrnapi körmenet 2002

Június elsõ reggelén 7 órakor
cserkészek népes kis csapata
gyûlt össze a Batthyány téren.
Hátunkon kisebb-nagyobb háti-
zsákkal indultunk tavaszi por-
tyánkra. Hála a korai indulásnak
már 9-kor kitett bennünket a
busz a Kétbükkfa-nyeregnél, hogy
nekiinduljunk a Pilis-tetõ megmá-
szásának. Egy jó mászás után meg
is érkeztünk elsõ célunkhoz, ahol
mindenki kipihenhette magát egy
kicsit. Fel lehetett menni a csúcs-
ra, valaki a reggelijét pótolta,
megint mások a rét virágainak
meghatározásában merültek el.
Így indultunk el lefelé
Pilisszentkeresztre. Útközben
megcsodáltuk a panorámát: még
az Erzsébet-kilátót is fel lehetett
fedezni a János-hegy tetején! Ki-
érve a faluból egy kis szurdokban
folytattuk utunkat, ahol az ebédet

is elköltöttük, majd nekivágtunk
aznapi utolsó emelkedõnknek. Itt
aztán már végképp magunkra
voltunk hagyatva, mert jelzés
csak néha, mutatóba tûnt fel. De
azért megérkeztünk Királykútra,
felvertük sátrainkat, fát gyûjtöt-
tünk, és tüzet raktunk. Míg ké-
szült a parázs a szalonnasütéshez,
a tábortûzi számokat találtuk ki.
Minden õrs húzott egy címet és
egy stílust: komédia - lepkevadá-
szat, tragédia - fogorvos, mese -
rajzszög, dal - papa. Innentõl a
fantáziánkra volt bízva, mit talá-
lunk ki.

A nyugodalmas éjszaka után
hideg reggelre ébredtünk. Gyors
reggeli torna, reggeli, sátorbon-
tás, összepakolás, és már kapasz-
kodtunk is fel a Prédikálószékre.

Kifújtuk magunkat, megnéztük a
Börzsöny csúcsait, aztán tovább-
indultunk. A Vadálló-köveknél
még gyönyörködtünk a tájban, de
aztán nehezebbre fordult a so-
runk. Ugyanis a nagy hátizsákok-
kal a meredek hegyoldalon lefelé
a térdünk alig bírta az ereszke-
dést. De ezt is túléltük. Dömös
határába érve elkezdtünk sietni,
hogy még elérjük a buszt. Jól is
tettük, mert az egész délelõtt fe-
nyegetõ felhõkbõl el kezdett sze-
metelni az esõ. A buszon még jó-
kat játszottunk, míg egyesek a két
nap fáradalmait rögtön alvással
„gyógyítgatták”.

Így jártuk meg a Pilist és a Vi-
segrádi-hegységet. Jókedvûen,
újabb emlékekkel tértünk haza, s
várjuk az újabb találkozást, a nyá-
ri tábort.

Vajna Balázs

Erõt próbáló nyári kaland
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A napokban nyolcvanadik születésnapját ünneplõ Gantin bíboros 1981 adventjében a Felsõ-Krisztinavárosban.
Jobbján Lékai László bíboros prímás, balján pedig Illyas József kalocsi érsek, 

akinek budapesti lakása plébániánk épületében volt.
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A kereszténységnek azok voltak
az igazi tanúi, akik hitvallásukat vé-
rükkel pecsételték meg. A keresz-
tény vértanúság õsmintája Jézus
Krisztus. Róla állítja a Jelenések
könyve (1,5), hogy õ a „hûséges ta-
nú”. Saját magát életében is így jel-
lemezte: „arra születtem s azért jöt-
tem a világba, hogy tanúságot te-
gyek az igazságról” (Jn 18,37). Amit
Jézus tanított és aminek mondta
magát, azért vállalta a halált. Nem
dacból, hanem küldetéséhez való
hûségbõl és az Atya iránt való enge-
delmességbõl. Igazolta és bemutat-
ta, hogy a földi élet nem a legna-
gyobb érték, hanem arra való, hogy
általa kiérdemeljük az örök életet.

Ha pontosabbak akarunk lenni,
még hozzá kell fûzni, hogy Jézus ta-
núskodása nem egyszerûen az igaz-
ságnak szólt, hanem annak az igaz-
ságnak, amely mögött a mennyei
Atya állt. 

Krisztus azt akarta, hogy tanú-
ságtétele folytatódjék egyházában.
Apostolait ezzel küldte a világba:
„Tanúim lesztek, kezdve Jeruzsálem-
tõl egészen a föld határáig” (ApCsel

1,8). Bátorításul még ilyeneket
mondott: „Aki megvall engem
az emberek elõtt, azt én is
megvallom Atyám elõtt” (Mt
10,32). Tanúságtételre mindig
lesz alkalom, mert ha õt ül-
dözték, tanítványai is ki lesz-
nek téve hasonló sorsnak (Jn
15,20). De ne azoktól félje-
nek, akik megölik a testet, de
a lelket nem tudják megölni,
hanem attól, aki a testet és a
lelket kárhozatra vetheti (Mt
10,28).

A vértanúságban van pozi-
tív és negatív elem. Pozitív
elem a tanúskodás a hit, a ke-
resztény erény és a Krisztus-
hoz való hûség mellett, s a ta-
núskodásra az alkalmat a hely-
zet adja. Ezért állapította meg

már Szent Ágoston, hogy valakit
nem az tesz vértanúvá, hogy mit
szenvedett el, hanem az, hogy mi-
lyen okból vállalta a szenvedést és a
halált. Vértanú tehát az, akit megöl-
nek, mert nem akarja megtagadni a
hitét vagy aki ragaszkodik erkölcsi-
ségéhez vagy aki úgy gyakorolja a
szeretetet, hogy védelmezi a gyen-
gét az erõszakkal szemben. Erre vo-
natkozik Krisztus szava: „Nincs na-
gyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja barátaiért” (Jn 15,13). A
vértanúságban a pozitív elem tehát
nem az, hogy valaki keresi a halált,
hanem az, hogy ragaszkodik a ma-
gasabb értékekhez. A keresztény
életet a hit, a remény és a szeretet
határozza meg. Itt mind a három
kifejezésre jut. Csak az tudja az
igazságot, az Isten ügyét és a feleba-
ráti szeretetet mindennél elõbbre
helyezni, aki hitében elfogadja Is-
tent mindenhatónak, az élet szer-
zõjének és igazságos bírónak. Ez a
hit nem elméleti tudás, hanem sze-
mélyes magatartás, amelyet színez
az a tudat, hogy Krisztus kitaposta

elõttünk az erények útját, s különö-
sen akkor van velünk, ha vele
együtt vállaljuk a keresztutat. 

A pozitív elemek mellett látjuk
meg a negatív elemek értékét is a
vértanúságban. A vértanú nem
harcban esik el, hanem elfogadja a
halált. Ebben döntõ mozzanat az
odaadás, az áldozatvállalás, az Isten
iránt való engedelmesség és a biza-
lom, nem pedig a csak azért is. A
vértanúságban az ember nem maga
akar nagy lenni, hanem az eszmét
és az ügyet tartja nagynak. Ebbõl is
következik, hogy az igazi áldozat
vállalása vallásos tett. De ehhez
még egy szempont hozzájárul. Ha
ebben benne van a tanúskodás
Krisztus mellett, akkor különös mó-
don vonatkozik rá az õ szava: Nél-
külem semmit sem tehettek (Jn
15,5). Ezért amikor az egyház vala-
kirõl megállapítja, hogy halála való-
di vértanúság volt, akkor ez a szem-
pont döntõ szerepet játszik. A ke-
gyelem arra képesíti az embert,
hogy Krisztust kövesse, ne pedig sa-
ját érdekét vagy indulatát. 

Az egyház kezdettõl fogva érté-
kelte a vértanúságot. Tudták, hogy a
vértanúságban kézzelfoghatóvá vá-
lik a kegyelem ereje és kifejezõdik
az igazi emberi nagyság. A vértanú
átéli hitének értékét, felülemelke-
dik a múlandóságon és kimutatja az
erkölcsi rend erejét. Ezért kifelé is
van hatása. A tettekben megnyilvá-
nuló tanúskodás másokba is bátor-
ságot önt. Az elsõ keresztény száza-
dok hitvédõi úgy tekintették a ró-
mai üldözések vértanúságát, mint
erkölcsi csodát, amely hozzájárult a
keresztény vallás igazolásához. 

Isten országának szüksége van
az erények hõsies gyakorlására.
Amíg vannak hõsök, amíg az igaz-
ságnak és a szeretetnek vannak ta-
núi, addig a gonoszság nem tud el-
hatalmasodni a földön.

Gál Ferenc: A vértanúság keresztény értékelése
Részletek a professzor úr Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából 1997 õszén

a budai ciszterci gimnáziumban elmondott beszédébõl.
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A Szûzanya, égi Édesanyánk és
Közbenjárónk tisztelete áll a
Schönstatti Családmozgalom kö-
zéppontjában.

Ezt a mozgalmat 1914-ben ala-
pította Josef Kentenich atya, aki a
Szûzanya kegyelme által már a XX.
század elején felismerte, hogy a
modern, felgyorsult világban az em-
bereknek megújulásra van szüksé-

gük. Ez a lelki
megújulás, va-
gyis az erõs,
szabad, felelõs-
ségteljes és sze-
retni tudó em-
ber kialakítása
csak a nevelés-
önnevelés útján
v a l ó s í t h a t ó
meg. Ehhez
kérte Kentenich
atya a Szûzanya
segítségét, hogy
- egészen felajánlva neki önmagát,
igazi anyaként gondoskodjon neve-
lésérõl és lelki fejlõdésérõl.

Tanítványait is arra buzdította,
hogy lépjenek szeretetszövetségre a
Szûzanyával, tekintsék õt példaké-
püknek és nevelõjüknek, aki segít
kialakítani bennük Krisztus vonása-
it. Arra indította õket, hogy a Szûz-
anya által megerõsítve gyõzzék le
önmagukban a rosszra hajló termé-
szetet, kövessék õt minél hûsége-
sebben kötelességteljesítéssel, áldo-
zathozatallal és imával; szenteljék
meg életüket és adják át magukat
igazán Istennek.

Kentenich atya Schönstattban
egy elhagyott kápolnában Mária-
kegyhelyet hozott létre, ahol kiala-
kította a közösség lelki-szellemi
központját. Így a Szûzanya „odate-
lepedve” a közösségbe segíti a meg-
újulni vágyókat és közvetíti számuk-
ra a kegyelmeket.

1914 óta a mozgalom a világ
több, mint 30 országában terjedt el.
Mindenütt nemzeti (ún. leány-)
szentélyek épültek, hogy ott is árad-
hasson a kegyelem. 1947-ben in-

dult el a mozgalom egyik ágaként a
Schönstatti Családmozgalom. Ez
mára az egész Schönstatt alapja.
Ugyanis a Szûzanya anyai-nevelõi
mûködésére és kegyelmeire ko-
runkban leginkább a családi ottho-
nokban van szükség és lehetõség.
Hiszen a család az „új ember” sze-
mélyiségének bölcsõje. A schön-
statti családok otthonukba hívják
Máriát, házi szentélyt építenek ne-
ki, ahol a család összegyûlhet közös
imára. Az Õ jelenléte megszenteli
házukat, házasságukat és gyerme-
keiket, õk pedig az életszentségre
törekedve szeretnék megújítani a
világot és az egyházat.

A Magyar Schönstatti Család-
mozgalom központja:

Gódány Róbert és Rita
8272 ÓBUDAVÁR
Fõ utca 11.
Tel.: (87) 479 014

A Budapesti Régió vezetõi:
Endrédi István és Cecília
Tel.: 282 38 75

Mária, a család Anyja és Ki-
rálynõje, kérünk Téged! Élj és
mûködj a mi családunkban is! Jöjj
hozzánk, hozd el nekünk Krisz-
tust és segíts nekünk, hogy a há-
zasság szentségének kegyelmébõl
élhessünk!

Légy Anyánk és Nevelõnõnk!
Alakítsd családunkat a názáreti
Szent Család példájára házi egy-
házzá, a hit, az otthonosság és a
biztonság helyévé! Hadd legyünk
egyek a szeretetben és hadd le-
gyünk türelmesek és megértõk
egymással! Adj erõt, hogy a sza-
badság és a tisztaság, az öröm és
a béke légkörét tudjuk ápolni!

Alakíts minket, szülõket olyan
apákká és anyákká, akik minde-
nek elõtt példájukkal mutatják az
utat! Segíts, hogy védjük az indu-
ló életet és mindegyik gyerme-
künket elfogadjuk olyannak, ami-
lyen! Segíts, hogy szolgálhassuk
mindegyik gyermekünknél azt a
hivatást, melyet Isten helyezett a
szívébe!

Segíts, hogy Hozzád hasonló-
an mi is készséges igent mond-
junk Isten akaratára! Adj világos-
ságot sötét óráinkban, erõt a nél-
külözésben, vigasztalást a szenve-
désben!

Segíts, hogy házunk szentéllyé
váljon, ahonnan szeretet, béke és
öröm sugárzik, hogy a jövõ egy-
házának építõkövei lehessünk! A
család Anyja és Királynõje, Ne-
ked szenteljük magunkat. Áldd
meg és védelmezd családunkat!
Ámen

PÁLYÁZAT
Kedves Gyerekek!

Ha egy esõs nyári délutánon éppen nincs mit csinálnotok,
unatkozás helyett rajzoljátok le vagy írjátok meg nekünk

legszebb nyári élményeiteket!
Az elkészült mûveket szeptember végéig adjátok le a sekrestyében!

A legjobb alkotásokat jutalmazzuk!!!
A legszebb fogalmazásokat megjelentetjük újságunkban,

a rajzokból pedig kiállítást rendezünk.

CSALÁD ROVAT

A majálison mindig süt a nap
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Január, február és március hónapokban 33 testvérünket
temettük el. 
1. dr. Hajduné sz. dr.Kling Katalin (57)
2. Scharf Aladárné sz.Herboly Gizella (96)
3. Kónya Józsefné sz.Karkuska Mária (85)
4. Simó László (92)
5. Fogarasy Katalin (63)
6. Csucsi Gyuláné sz.Kerényi Rózsa (56)
7. Fehér József (92)
8. Bódiné Szénási Klára (67)
9. Balasa Ágoston (93)
10. Kõtelki Henrikné sz.Schuster Cecilia (80)
11. Limbeck László (60)
12. Bódis Jánosné sz.Németh Ilona (90)
13. özv. Horváth Sándorné sz.Balczer Magdolna (75)
14. dr. Tiborcz-Szegi Oszkár (91)
15. Nagy Ferencné sz.Cseppán Mária (79)
16. dr. Zetelaky Tamás (82)
17. Mikolay Miklós (88)
18. özv. dr. Török Pálné sz.Zwirschtz Ilona (98)
19. Tamás Károlyné sz.Sztrapek Ilona (83)
20. Erdey-Grúz Tiborné sz.Habán Mária (89)
21. Szmetena Aranka (103)
22. Lengyel Lajosné sz.Steiner Katalin (79)
23. Dobrovolny Anna (89)
24. Tihanyi Ferenc (86)
25. özv. Dérci Lászlóné sz.Lukács Margit (77)
26. Dr. Lóránt Ferencné sz.Seidl Margit (93)
27. Erlich Ferenc (74)
28. Jakopovits Ilonka (100)
29. Vidák János (82)
30. Szöllõsi Mihály (81)
31. dr. Bárczi Zoltán (34)
32. Szentgróti János (88)
33. dr. Takács Zoltán (87)

Az év elsõ 3 hónapjában a templomban 9 keresztelõ és
egyetlen egy esküvõ volt.
1. Lakatos Réka Petra (2001)
2. Müller Ferenc Ágoston (2001)
3. Lits Levente Tamás (2001)
4. Lits László Áron (2001)
5. Takács Kinga Borbála (2001)
6. Szauer András (2001)
7. Kovács Benedek Áron (2002)
8. Papp Dániel (2001)
9. Károlyi Péter József (2001)

Esküvõ:
Csáti Zsolt Ferenc - Kovács Beatrix

2002 májusában õexellenciája Spányi Antal esztergom-
budapesti segédpüspök úr a következõ testvéreinket
részesítette a bérmálás szentségében.
1. Bajzik Edina
2. Bartányi Réka
3. Bóné Zoltán
4. Brunecker Éva
5. Galambos Katalin
6. Kovács Dániel
7. Kovács Mária
8. Lendvai Ákos
9. Ludányi Zsuzsanna
10. Pataki Lõrinc
11. (Pollák) Kis Petra
12. Szabó Sándor Lajos
13. Szerdahelyi Miklós
14. Szinyei-Merse Kálmán László
15. Varga Rita
16. Vásárhelyi Rita
17. Vetõ Miklós
18. Vihar Levente

A 2002. év elsõ negyedévének anyakönyve

Az idei évben is folytatja plébá-
niánk a mûszaki, felújítási munkála-
tokat. A plébániaépületben, a je-
lenlegi irodával szemben található
kis lakás már tavaly megüresedett,
amit eddig átmeneti raktárként
használtunk. 

A lakáshoz egy elõtér, egy WC,
egy kamra, egy konyha és egy szo-
ba tartozik. A felújítás és átalakítás
után az elõtér és a szoba mûködik
majd irodaként. A jelenlegi iroda

egy közös használatú külön helyi-
ségként, vagy egy további hittante-
remként is szolgálhat, de a tanács-
teremmel is összenyitható lesz.

A munkálatok a sekrestyés lakást
is érintik. A felújítással az elõtere
megnõ, ahonnan elérhetõ lesz a
konyha is, így komfortossá válik. 

Az átalakítás után a már említett
elõtéren keresztül a konyha közvet-

lenül a folyosóról is megközelíthetõ
lesz, így mindenkinek a rendelkezé-
sére állhat. Jó szolgálatot tesz majd
a nyári gyermek-táborok, diákmise
utáni agapék és - a hála Istennek
egyre gyakoribb - egyéb rendezvé-
nyek, vendéglátások alkalmával. 

A munkálatok anyagi kiadásait
remélhetõleg jelentõsen csökkenti a
Széchenyi-tervhez beadott pályáza-
tunk kedvezõ elbírálása.

Müller Ferenc

A plébániai iroda átalakítása
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

V. évfolyam, 5. szám 2002. Te Deum, következõ lapzárta: 2002. augusztus 25.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.
Lapunk megjelenését a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja.

Egy találkozóról…
2002. április 27-én a RÉKA

(Rákosfalvai Éneklõ Katolikusok) gi-
táros összejövetelt rendezett a
Rákosfalvai Plébánián, ahova min-
ket is meghívtak, s mi saját dalain-
kat összeszedve, néhány külön pró-
ba után szívesen indultunk útnak. A
jelenlévõ hat gitáros csoport (pasa-
rétiek, újpest-kertvárosiak, veres-
egyháziak, dunadogdányiak, Pipó
József…) adott elõ néhány dalt egy-
másnak, s családias hangulatban
töltöttünk együtt egy kellemes dél-

utánt. Megpróbáltuk elkerülni a
koncert-jelleget, és szolgálatként
adtuk át egymásnak szerzeménye-
inket, lelkesedésünket. Külön cél
volt a gitáros együttesek közelebbi
ismerkedése, ami meg is valósult
meghívásokon, kotta-cseréken ke-
resztül is. Többek között az ese-
ményrõl készült CD-felvétel is azt
szolgálja, hogy a közös énekléssel
zárult eseményt megtartsuk emlé-
kezetünkben, ami egyébként sem
lesz nehéz.

Szenkovits Lili

Köszönjük, a RÉKA együttesnek 
(Rákosfalvai Éneklõ KAto-likusok), 
hogy elfogadták meghívásunkat, 

és templomunkban 2002. május 19-én 
a „gitáros-szentmisén” szolgáltak. 

Isten áldjon Benneteket!

Hirdetjük a kedves testvérek-
nek, hogy a nyári szünet elõtti
utolsó „gitáros” szentmise 2002.
június 23-án, a nyári szünet után
az elsõ „gitáros” Szentmise 2002.
szeptember 8-án lesz.

A húsvéti ünnepeket évek óta
körünkben töltõ Msgr. Anthony
Stark a „The Ransomer” címû an-
gol katolikus folyóirat ez évi negye-
dik számában beszámol plébáni-
ánk életérõl, egykori tulajdonunk
visszavásárlásáról, templomépítési

elképzeléseinkrõl, kiváló építésze-
ink terveirõl. Az angol pap meg-
gyõzõdése, hogy leendõ templo-
munk Budapest egyik legszebb
épülete lesz… A nagyheti szertar-

tások mellett sem megy el szó nél-
kül: hatvan ministráns és énekka-
ros fiatal vette körül az oltárt min-
den alkalommal, s a hívek is annyi-
an vettek részt az ünnepi liturgiá-
kon, hogy sokan kiszorultak a tem-
plomból.

Angolul tanulók figyelmébe

GITÁROS SAROK


