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

VII. évfolyam 2. szám

(folytatás a 2. oldalon)

Adventben és karácsonykor történt…

…hogy készítgettük, lelkünket az Úr érkezésére. Eb-
ben segítségünkre voltak közösségeink. 

*
Szerdahelyi Csongor, „Misszionáriusok között” cí-

mû, vetített képekkel illusztrált beszámolójából megis-
merhettük az indonéziai katolikusok életét és buzgósá-
gát, mellyel példát mutatnak nekünk „európai (magyar)
katolikusoknak”.

*
Advent minden napjára jutott szállás a Szent Család-

nak – több is, hála Hernádyné Szemere Rita buzgóságá-
nak és a családok önzetlen szeretetének.

Krónika

Szeretettel köszöntjük a kedves
Testvéreket a plébánia nevében víz-
kereszt ünnepén, a III. évezred har-
madik éve után.

Ezen a napon is hálát adunk a
Mindenhatónak segítségéért és az
elmúlt év minden kegyelméért. Kö-
szönetet mondunk mindazoknak,
akik 2003-ban imádságukkal, tevé-
kenységükkel segítették plébániánk
közösségi életét.

Az elmúlt esztendõ legjelentõ-
sebb eseménye plébániai zsina-
tunk volt. Erre azért vállalkoztunk,
hogy közösségünk élete megújuljon,
rendszeresebb, összefogottabb legyen. Arra töreked-
tünk, hogy minél több testvérünket bevonjuk plébáni-
ánk közösségi életébe. Sokan vettek részt a többhóna-
pos elõkészületekben, de nem elegen! Sajnos, nehe-
zen mozdulunk az ún. többlet eseményekre. Ilyen
például a nagyböjti lelkigyakorlat, az adventi elõké-
szület, a roráté szentmise, felnõtt és ifjúsági hittan és
ezeken kívül a meghívott, kiváló elõadók tanításai,
elõadásai. Nem munkáskerületben élünk, mégis ke-
vés az értelmiségi, esetleg magasabb szinten gondol-
kodó keresztény, aki nyilvánosan is vállalja egyház-
községünk életét a szentmisehallgatáson kívül. Csen-
destársak! Egyre fontosabb az egyházi közéletben
való minél nagyobb részvétel mindenki részérõl. Fel-
adatunk van – nem is kevés:

2003. évi 
lelkipásztori beszámoló

(folytatás a 3. oldalon)

A húsz éves Schola apraja-nagyja advent elsõ vasárnapján



2 2004. BÖJTELÕ

*
A reggeli roráték alkalmat adtak

önmagunk (kényelmünk) legyõzé-
sére és napunk megszentelésére.
Az ünnepi elõkészület része volt a
szombat esténkénti ünnepi zsolozs-
ma és elmélkedés is. Köszönjük a
Scholának a zsolozsma vezetését.
Akik nem siettek el a szentmise
után (bár többen ezt tették … talán
az ünnepi forgatag miatt….), azok -
többek között - azt is megtudhat-
ták, hogyan kapcsolódhatnak a Bib-
liában szereplõ állatok (kakas, ga-
lamb, szamár és bárány) az adventi
készülethez.

*
Gitárosaink adventi áhítatát, -

amelyre megtelt a templom - az
énekek mellett Rubovszky György,
piarista diakónus elmélkedései és
Szabó Tamás püspök atya gondola-
tai tették még emelkedettebbé.

Másnap, december 21-én este,
híven hagyományához, a Schola
tartott zenés áhítatot, örömet sze-
rezve a szépszámú hallgatóságnak. 

*
Mint minden évben, ezúttal is

kevésbé volt népszerû a templom-
takarítás. Hála azonban a lelkes
asszonyoknak és az egy szem mi-
nistránsnak, János vezetésével délre
már ragyogott a templom. És, hogy
nem lehetetlen évente két alkalom-
mal egy délelõttöt e célra szánni, mi
sem mutatja jobban, annál mint-
hogy volt egy néni, aki a város má-
sik végérõl jött el takarítani, mond-
ván: valamikor itt élt és kötõdik eh-
hez a templomhoz.

*

Reméljük, hogy a kellõ adventi
elõkészület után minden család ré-
szesült a karácsony kegyelmében és
boldogságában.  Szenteste délután-
ján a fiatalok pásztorjátékkal ked-
veskedtek a gyerekeknek, méltán
aratván nagy sikert.

*
Szent Család vasárnapján ebben

az évben öt jubiláló házaspár kér-
te házasságuk megáldását, egyben
annak megerõsítését. Ketten arany-
, ketten ezüstlakodalmukat ünne-
pelték 2003-ban, egy házaspár pe-
dig házasságkötésük tizedik évfor-
dulóját. Reméljük, jövõre még több
jubiláló kéri majd a Jóisten további

kegyelmét frigyükre.
*

Január 13-án, az öku-
menikus imahétre való
felkészülés jegyében dr.
Reuss András, az Evangéli-
kus Egyetem professzora
tartott elõadást „A modern
kor kihívásai a keresztény
egyházakkal szemben –

ahogy  egy evangélikus teológus lát-
ja” címmel. 

A közeljövõ programjai:
Az ökumenikus imahét az idén

január 18 – 25-ig tart. A részletes
programot lapunk is közli. Kérünk
mindenkit, hogy részvételével és
imádságával segítse a keresztény –
keresztyén egység létrejöttét.

Vízkereszt után, a farsangi idõ-
szakban szokás a lakások megáldá-
sa. Hívjuk plébániánk papjait és
kérjük tõlük ezt az áldást hajlékunk-
ra és családunkra (20 + G  + M +
B + 04)!

*
Véradás lesz a plébánián január

18-án 8-13 óráig. Kérjük, minél
többen iratkozzunk fel, hogy ilyen
módon is segítsük rászoruló ember-
társainkat.

*
Január 24-én (szombaton) az es-

ti mise után (kb. 18.30-kor) képvi-
selõtestületi ülés lesz. 

*
A Budai Egyházközségek Farsan-

gi Bálját - immár ötödik alkalommal
– 2004. február 14-én az ELTE új,
lágymányosi épületében tartják. A
bál fõvédnökei: Erdõ Péter bíboros,
Esztergom-budapesti érsek és Mádl
Ferenc a Magyar Köztársaság elnö-
ke. Jegyek a sekrestyében kapha-
tók.

„Ó, mennyire becses az idõ! Bol-
dogok, akik jól ki tudják használni,
mert az ítélet napján parányi életé-
vel mindenkinek el kell számolnia a
leghatalmasabb Bíró elõtt…..” Test-
véreim, kezdjünk el ma jót cseleked-
ni, mert semmit sem tettünk ez idá-
ig.” – A szeráfi  atya, szent Ferenc
szavai szóljanak most hozzánk en-
nek az új évnek kezdetén. Valóban,
semmit sem tettünk mind ez ideig
vagy csupán keveset…”

Pio atya breviáriuma (részletek)
Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Lapzártáig megérkeztem,
avagy a jövõ elkezdõdött!

Az egész család 
– szüleim, két bátyám és nõvérem

nagy örömére – megszülettem! 
2003. május elsõ szombatjától

vagyok én is köztetek 
és nagyon igyekszem, 

hogy növekedésben és huncutság-
ban is gyorsan utolérjelek Titeket!

Sziasztok!
Somorjai Noémi Anna 

Az idõsek klubja karácsonyi klubdélutánján
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a zsinat határozatainak megvalósí-
tása, kibontása, életünkbe való be-
építése; feladatok vállalása. Ezen
feladataink Zsinati könyvünkben
megtalálhatók. A továbbiakban is
kell a munkát vállalók segítsége,
felnõtteké, fiataloké egyaránt.

A plébánia lelki életérõl:
Az elmúlt esztendõben 44 gye-

reket kereszteltünk, 7-tel többet,
mint 2002-ben. Esküvõ 26 volt,
temetés pedig 140. Mindössze 51
meghalt testvérünk volt szentsé-
gekkel ellátva, ez 36%. A család-
tagok lelkiismeretei kötelessége
gondoskodni arról, hogy idõs, be-
teg rokonaik ne haljanak meg
szentségek nélkül. Sajnos, az is
elõfordult több esetben, hogy adó-
zó testvéreink nem részesültek
egyházi temetésben. A gyerekek,
unokák nem tartották fontosnak,
hogy egyházunk temesse el a nagy-
papát, a nagymamát vagy a szülõt.
Az elmúlt évben 65 testvérünk ré-
szesült a betegek szentségében
az adventi idõben.

A felnõtt hittan keretében ne-
ves elõadóink voltak, így pl.
Nemeshegyi Péter, Ferencz Csaba,
Tomka Ferenc, Török József, Szõke
János. A kedd esti elõadások ha-
gyományát a jövõben is szeretnénk
folytatni.

Énekkarunk az elmúlt eszten-
dõben ünnepelte fennállásának
20. évfordulóját. Jubileumi zarán-
doklatuk volt a Délvidéken, ahol
sok helyen felléptek.

Gitáros együttesünk templo-
munkban, más együttesekkel
együtt adott hangversenyt.

A nagyböjti lelkigyakorlatot An-
tal János, békásmegyeri plébános
úr vezette, az adventi elõkészüle-
tet pedig Repcsik Gyula újmisés.

Zsinatunk befejezõ ülését Beer
Miklós váci megyéspüspök úr is
megtisztelte. Ezen a befejezõ ülé-
sen, sajnos, nagyon kevesen voltak
jelen, mintegy 120-an. 

Templomunkban mondta

aranymiséjét Greksa Ferenc atya,
korábbi káplánunk.

Novemberben megáldottuk a
Bürök utcában lévõ Szent Márton
kápolnát, amelyet a Polgármesteri
Hivatal hozatott rendbe, mivel a
fõváros a tulajdonosa a kis kápol-
nának.

Az immár hagyományos majáli-
sunk jól sikerült a Hármashatár-he-
gyen. Idén ez május elsején lesz.

Ami az anyagi ügyeket illeti:
Bevételeink. Az elmúlt évben a

testvérek 7 millió forintot tettek
a perselyekbe. Gyûjtéseink a kö-
vetkezõk voltak: katolikus iskolák-
nak 296 ezer forint; a jeruzsálemi
keresztény intézményeknek 180
ezer forint; péterfillér 120 ezer fo-
rint, misszióknak 250 ezer forint, a
karitásznak 230 ezer forint.

Karitászunk 820 ezer forinttal
gazdálkodott, ebbõl 730 ezer fo-
rintot adott a rászorulóknak.

Az egyházközségi hozzájáru-
lás – nevezzük egyházi adónak,
ami természetesen önkéntes Ma-
gyarországon – 8 millió forint
volt. 7,2 millió forintot adtak a
kedves Testvérek az új templomra.
10 millió forintot pedig törlesztet-
tünk adósságunkból a fõegyház-
megyének.

Nagyobb kiadásaink voltak a
papság, az alkalmazottak (kántor,
sekrestyés, takarító, irodavezetõ,
háztartásvezetõ) fizetése – 3 millió
forint.

A templom és a plébánia egyre
növekvõ közüzemi kiadása 3,5
millió forint volt. Központi hozzá-
járulás 500 ezer forint, a biztosítá-
si díj pedig 190 ezer forintot tett
ki.

Az elmúlt évben sok felújítást
végeztünk és sok új dolgot vásárol-
tunk. Így pl. 100 darab széket 500
ezer forintért. Két új ablakot készí-
tettünk 750 ezer forintért. A litur-
gikus tér rendezésére 100 ezer fo-
rintot költöttünk. Hat új konvektor
került a templomba, illetve a plé-
bániára 450 ezer forint értékben.

Énekkarunk új ruhát kapott, öltö-
zõszekrényekkel együtt 250 ezer
forintért. A plébániai csatorna-
rendszerét is felújítottuk 400 ezer
forintért. A plébánián található mi-
nistráns- és cserkésztermet, vala-
mint az alagsort felújítottuk 300
ezer forintért. Praktikus, új szõnye-
geket vásároltunk a templomi és a
plébániai bejáratokhoz 210 ezer
forintért.

Ebben az esztendõben szeret-
nénk megerõsíteni a templom te-
tõszerkezetét tartó oszlopokat, va-
lamint egy Szent Márton dombor-
mûvet készíttetni a Bürök utcai kis
kápolnába, ahol jelenleg csak egy
egyszerû képecske található.

Köszönetet mondunk a plébá-
nia papságának, a plébános és
káplán atyáknak. A nálunk szolgá-
latot teljesítõ Veres András és Sza-
bó Tamás püspök atyáknak és
Goják János professzor úrnak. A
plébánia munkatársainak:
Schimmer József kántor úrnak, Raj-
kai János sekrestyésnek. Az ének-
kar vezetõjének, Tõkés Tündének.
A hitoktatóknak: Matolcsy Kálmán
atyának, Komáromi Jánosnak,
Hartmann Tibornénak, Lukách
Krisztinának, Horváth Imrénének.
A gitárosok vezetõjének, Madocsay
Ákosnak; Vajna László cserkészpa-
rancsnoknak, ministránsaink dé-
kánjainak. A karitász munkatársai-
nak, különösen Füredi Ivánnénak
és Kövesárki Annának. Horváth
Lászlónénak, Marosi Gabriellának
és Müller Ferencnek gazdasági és
építési ügyekben végzett munkáju-
kért. Köszönjük a templom és az
urnatemetõ takarításában résztve-
võk munkáját is.

Megköszönjük a kedves Hívek
mindennemû támogatását templo-
munk, plébániánk felé. Isten fizes-
se meg minden adományukat!

Vízkereszt napján még egyszer
áldásos új esztendõt kívánunk Is-
ten kegyelmével minden testvé-
rünknek.

Györgydeák Márton plébános

(folytatás az 1. oldalról)
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Az Úr engem kettõs hivatással
ajándékozott meg. Kétféle módon
evangelizálni:

- a zenén keresztül, a zenélés-
sel, a zenével;

- a neveléssel, emberformálás-
sal.

A két hivatás csodálatosan
egyesült a kórusvezetõi ill. énekta-
nári tevékenységben. 

Annak idején, miközben mu-
zsikusnak készültem, egyre erõ-
sebb vágyat éreztem, hogy segít-
sek azokon az embereken, akik
körülöttem vannak. Éreztem, kö-
zelebb kell õket vinnem az Úris-
tenhez. 

Az iskolában, ahol tanítani
kezdtem, a gyerekek hamar felfi-
gyeltek arra, hogy itt valaki más-
ként van velük, mást ad és tanít
nekik, mint szokás volt az iskolák-
ban az 1970 – 80 – as évek Ma-
gyarországán. A zenei igényesség,
a mûvészi munka is nagyon sokat
jelentett nekik, de ezen túl kezd-
tek érdeklõdni az élet dolgai iránt.
Látva az érdeklõdést, felajánlot-
tam, hogy aki szeretne, délutánon-
ként jöhet beszélgetni. Így délutá-
nonként, a tanítás után sorban áll-
tak a folyosón, hogy egyéni beszél-
getésben számoljanak be életükrõl
és kérdezzenek mindenrõl, így
többek között a hitrõl is, amirõl
oly keveset hallottak. Igyekeztem
megismerni õket, és felfedeztetni
életükben a Jóisten jelenlétét és
személyes szeretetét. Kirándul-
tunk, táboroztunk. Aztán jöttek a
megtérések. Egyre többen keresz-
telkedtek meg, lettek elsõáldozók
és bérmálkoztak. Hálásak voltak
azért, hogy igazi értékeket kaptak,
igényes szeretetet tapasztaltak.
Láttam, hogy a gyerekeknek szük-
ségük van arra, hogy törõdjenek
velük, szinte éhezik, hogy értékek-
kel táplálják õket, sõt, hogy köve-
teljenek tõlük. Én pedig szinte
szomjaztam, hogy minél többeket

vezethessek az Úristenhez. Látva
az akkori iskolák szörnyû állapotát,
a nevelés óriási hiányait (hogy
nem gyermekközpontúak; a neve-
lõk nem tudják mire, miért és ho-
gyan neveljenek; nem a teljes em-
bert akarják kialakítani...), 1987 –
ben megérett a – látszólag õrült –
tervem, válaszul az akkori hiá-
nyokra: egy új iskolatípust fogok
létrehozni. Elkezdtem a harcot az
új gyermekközpontú nevelõiskolá-
ért a hivatalos fórumokon. 1988
tavaszán leutaztam Pannonhalmá-
ra és az öregotthonban arra kér-
tem a beteg nõvéreket: imádkoz-
zák ki az új iskola megszületését.
Nem sokkal hazaérkezésem után
levelet kaptam: egy peremkerület
helyet adna az új intézménynek.
Így, csodálatos módon 1988 – ban,
még a rendszerváltás elõtt meg-
kezdhette mûködését a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola, egy
„szeretetmû Jézus Szíve és Szûz
Mária Szeplõtelen Szíve tisztele-
tére és dicsõségére; Mária oltal-
mába és a Magyar Ifjúság szolgá-
latára ajánlva”.

Bár csak augusztusban hirdet-
hettük meg a szeptemberi iskola-
kezdést, mégis sokan jelentkeztek,
jelezve, milyen óriási az igény az
ilyen, „más szellemiségû”, alterna-
tív iskolára. Akkor ez volt az elsõ
és még egyetlen. 

Meglepõ módon azt kell mon-
danom, akkor könnyebb volt. A
kommunista rendszerben, ha vala-
ki olyat hirdetett, amit „nem volt
szabad” az már önmagában is kü-
lönleges, érdekes és vonzó volt. 

Ma, amikor „mindent szabad”,
amikor tömegével alakultak egy-
házi, alapítványi és magániskolák a
legkülönbözõbb programokkal,
egy kórusiskola önmagában már
nem számít rendkívüli újdonság-
nak.

De mai életünkben már egé-
szen más problémákat, hiányossá-

gokat látok, ezért a válaszoknak,
az evangelizálás módjának is más-
nak kell lennie. Talán sokkal ko-
molyabbnak, igazabbnak, felelõ-
sebbnek. Nagyobb a kihívás.

Pár gondolatot szeretnék mon-
dani a ma evangelizációjáról.

Mai világunkban az emberi
szétesés jelei elemi erõvel jelen-
nek meg. Így van ez az iskolai ta-
pasztalatban is! A figyelem szinte
teljes hiánya; a dolgokban, csele-
kedetekben való jelenlét hiánya; a
lemondásra, valaminek elviselésé-
re való képtelenség; a fontos és
mellékes dolgok közti különbség-
tétel képességének gyengesége
(hogy súlya van dolgoknak, sza-
vaknak, értékeknek...); az elköte-
lezõdésre való képtelenség, mind –
mind az emberi szétesés intõ jelei. 

Hiányzik a belsõ rend. A fe-
gyelmi bázis gyengeségéhez az
akarat gyengesége társul.

Ha a szent, az isteni irányultság
megélése elvész az életébõl, az
ember szétesik, elveszíti önmagát,
önmaga lényegét! A közepét veszí-
tett ember szétesik!

A rohanó, a „sok mindent” haj-
szoló, de a „mindent” elveszítõ
ember sehol sincs igazán jelen.
Zaklatott. Képzelete, memóriája
telve van feldolgozatlan, agresszív
ingerek tömegével. Siet, semmit
sem csinál igazán, semmiben nem
mélyed el, nem igényes önmagá-
val, pillanatról pillanatra él, mindig
csak a felszínen van. 

Azt kell mondjam: a kommu-
nizmus sok kárt okozott, ennél
többet csak az okozott, ami utána
jött. Ezzel fölvenni a harcot csak
egy radikálisan más életstílus
vonzó bemutatásával, a gyerekek
elé élésével lehet. A jézusi életstí-
lussal.

És muszáj, különben elveszünk!
Jézus erre hív. Nem a sötétség mi-
atti panaszkodásra, hanem a sötét-
ben való világításra. 

Városmajor 2003. október 25.
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De nagyon fontos, hogy életstí-
lusunk legyen:

– radikálisan más (mert ha
ugyanaz, mint a világé vagy zagy-
va, kicsit ilyen – kicsit olyan vagy
megalkuvó: nem hat);

- látható, (só vagy kovász...)
mert, ha nem vagyunk a gyerekek
között, nem hat;

- vonzó, mert, ha örömtelen,
nem sugárzó, nem boldog vagy
nem következetes, nem ér sem-
mit. Csak ha eleven, élményszerû,
és hiteles.

És kevés az, ha – mégoly nagy-
szerû – magánvállalkozás.

A nevelés tehát az iskolában:
közösségben élni a „lét evange-
lizációját”. 

Ha egy család a kölcsönös sze-
retet egységében és az élet tisztel-
tében él, a létével lesz prófécia a
társadalom számára. Nem sirán-
koznunk kell, hanem létünkkel
evangelizálni. Mert ma csak a lét
evangelizációja hat igazán. Elõbb
lenni kell, aztán tenni! 

A nevelés gyümölcs. Közös

gyümölcs. Kettõnké: a Szentlélek
és Te, mint munkatárs. A csodát a
Szentlélek teszi. A mi dolgunk a
hûség. De fa nélkül nincs gyü-
mölcs! Nekünk nem a gyümölcsre
(minél nagyobb eredményességre)
kell törekedni, hanem fát ültetni és
hozzá a hûséget adni! A fa: a ben-
sõséges szeretet-kapcsolat a
Pásztorral, a jóban járás, a jót te-
vés. 

És itt azt kell mondani: Nem az
számít Istennél, amit csinálsz, ha-
nem az, amit szenvedsz érte, a hû-
ség és a szeretet, amivel teszed. 

Példa erre II. János Pál pápa.
Belül rend van benne, szeretõ rá-
hagyatkozás, a Gondviselésbõl él:
és eredményes. Nem rohan, nem
kapkod, nem a nagy erejének,
nem kicsattanó egészségének kö-
szönheti a hihetetlen csodát, amit
véghezvisz. Hanem az odaadottsá-
gának, Istennel való bensõ, igaz,
hûséges egységének. Általa Isten
mûveli a csodát.

Nagyon kell a mi megtérésünk,
belsõ rendezettségünk. 

A passió és a misszió össze-
függ. 

Jézus látszólag a kereszten a
legpasszívabb, pedig akkor éli a
legaktívabban az Atyával való egy-
séget. A misszió látszólag a sürgés,
a tevékenység, pedig az igazi 
misszió inkább gyümölcs, a ben-
sõ egység, a passió gyümölcse. 

Isten rajtunk keresztül is cso-
dát szeretne mûvelni! Meghív. 

Krisztus szüntelenül hív. 
Nevelõnek lenni szüntelen vá-

laszadást jelent. A nevelõ, a peda-
gógus vagy evangelizátor nem fõ-
név, hanem cselekvést jelentõ ige!

Szüntelen történés, a szüntelen
hívásra való szüntelen igent mon-
dás! Így leszünk jó és boldog neve-
lõk. S az odaadottság jele az: hogy
a kötelességemet teszem, figyelve
a Mesterre: mit kíván, hol vár, ho-
vá küld.

Legyünk hát odaadott embe-
rek, mert Isten rajtunk keresztül
ma is csodát szeretne mûvelni!
Itt, Budapesten is.

ifj. Sapszon Ferenc

Régi adóssá-
gunkat törlesztjük
az alábbi levél
k ö z l é s é v e l .
H a r t m a n n
Tivadarné, Klári-
ka, lelkes satóg-
apostolaink egyi-
ke, rendszeresen
küldi lapunkat Er-
délybe. Közel egy
éve a köszönet és
jókívánságok so-
rai mellett egy ja-
vaslatról is írt
György István
szõkefalvi plébá-

nos úr. Két képet is küldött, melyek közül az egyik a
Szõkefalvi Plébániatemplomot ábrázolja, a másik pe-
dig Vida Zoltán festményét a „Szõkefalvi Kedves
Asszonyról”, amely a szõkefalvi világtalan látnok tulaj-
donában van.

Kedves Hartmann Tivadarné!
Szeretettel mondok köszönetet ez alkalommal is kedvessé-

gének, hogy rendszeresen küldi a „Felsõkrisztina” folyóiratot.
Nagyon érdekesnek és jónak találom. Lenne egy ötletem,
amennyiben megvalósítható. Szeretném, ha a Keresztelõ Szent
János tiszteletére épült templomok fõoltárképét rendre lekö-
zölnék. Érdekelne,
hogy van-e olyan ol-
tárkép még valahol,
mint a mi templo-
munkban.

Amennyiben ez
lehetséges lesz, én is
szívesen elküldöm a
mienket, sõt ha kell,
a másokét is.

Kívánok boldog
Karácsonyt és áldott
új esztendõt mind-
nyájuknak.

Szeretettel: 
István atya

Levél Szõkefalváról
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A Magyar Katolikus Családegyesület idén tizedik
alkalommal rendezte meg családkongresszusát,
amelyen férjemmel, Tamással együtt immár másod-
szor vehettünk részt.

Az elsõ két napot Máriabesnyõn a Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban töltöttük, ahol
napközben különbözõ elõadásokat hallhattunk a
magyar és az európai családok helyzetérõl, a gene-
rációs problémákról és a házastársi hûségrõl. Estén-
ként pedig a szentségimádás után kiscsoportos meg-
beszélésen találkozhattunk más egyházközségek
családreferenseivel, hogy megismerjük egymást,
megbeszéljük az elõadások témáit, ill. megosszuk
egymással tapasztalatainkat.

A harmadik, egyben zárónapon a résztvevõk a

Gödöllõi Szent István Egyetem dísztermében gyûl-
tek össze. Több mint ezren érkeztek erre a napra,
hogy részt vegyenek a „hûség ünnepén”. Köztük
olyan jeles személyiségek, mint Erdõ Péter és Paskai
László bíborosok, Mádl Dalma asszony, Lábady Ta-
más volt alkotmánybíró, Harrach Péter az ország-
gyûlés alelnöke és Pulay Gyula államtitkár.

A számos elhangzott értékes elõadásról, gondo-
latról beszámolni a lap nyújtotta szûk keretek között
szinte lehetetlenség. Ezért a kongresszust bevezetõ
gondolatokat emelném ki, melyek azonban nem-
csak e három nap „programját” fogalmazzák meg,
hanem - nap mint nap megélve õket - életfeladatun-
kat is.

Hernádyné Szemere Rita

X. Jubileumi Családkongresszus
Máriabesnyõ – Gödöllõ, 2003. november 6-8.

„Ünnepre jöttünk.

Ünnepeljük a hûséget,
Isten ajándékát, mert megtapasztaltuk,

hogy jó hûségesnek lenni. A hûséges Isten a saját
képmására teremtett minket, s ha a hûség mellett
döntünk, akkor válunk a körülöttünk változó világ-
tól igazán szabaddá, függetlenné. Tudjuk és valljuk,
hogy a hûség jövõnk biztosítéka, az öröm az élet
forrása. A „holtomiglan, holtodiglan” nélkül nem
volna értelme családot alapítani, de még a családi
életre készülni sem.

Ünnepeljük a reményt,
mert van reményünk. Tudjuk és valljuk,

hogy a remény forrása Krisztus: „Krisztus – Európa
reménye”, s az európai családok csak a mellette
való döntéssel válhatnak igazán hûségessé.

A hûséget és a reményt ünnepelve
hálát adunk Istennek azért, hogy immár ti-

zedik alkalommal gyûlhetünk össze, hogy felmér-
jük erõinket, megismerjük egymás gondjait és örö-
meit, hogy ösztönzést, erõt és megerõsítést kap-
junk családjainkért vállalt hûséges szolgálatunk-
ban.”

2003. november 29-én tartot-
tuk a fiatal házasok találkozóját a
plébánián. Immár hagyományos-
nak mondható a rendezvény, hi-
szen másodszor hívták a házaspá-
rokat közös beszélgetésre. A téma
a házasságápolás volt. A szervezõk
szomorúságára idén is csak keve-
sen tudtak részt venni a progra-
mon. Talán az 5-8 éve házasságot
kötött párok már nem érzik fiatal
házasoknak magukat?

A plébános úr köszöntõ szavai
után, Somogyiné dr. Petik Krisztina
pszichológus vezette az estét. Az
játékos bemutatkozást követõen,
kíváncsi volt, hogy mit várnak a
résztvevõk a találkozástól. Az öt
család sokféle elvárást fogalmazott
meg a programmal kapcsolatban,

így a vezetõ ehhez igazította mon-
danivalóját. Nem az elõadás, ha-
nem az együtt gondolkodás és a
közös megoldáskeresés dominált.
A házasságápolás hatalmas téma-
körén belül a kommunikáció felé
szûkítettük a tréninget. A csoport-
ban való beszélgetés lehetõséget
adott egymás tapasztalatainak,
problémáinak megismerésére, és
rádöbbentette a jelenlévõket, hogy
milyen hasonlóak a nehézségek
egy-egy alakuló családban. A részt-
vevõk nyitottságának és õszintesé-
gének köszönhetõen, jó hangula-
tú, vidám estét tölthettünk együtt,
feszélyezettség, képmutatás nél-
kül. Az õszinte beszélgetés számá-

ra mindenképp elõnyös volt a kis
létszám. 

Kötetlen beszélgetéssel és
agapéval fejeztük be az együttlé-
tet. 

A résztvevõk megfogalmazták
igényüket egy olyan fórumra, ahol
alkalmuk lenne hasonló házaspár-
okkal megismerkedni a plébánia
közösségén belül, hiszen kiderült,
bár mindannyian ebbe a templom-
ba járunk szentmisékre, mégis alig
ismerjük egymást.

Köszönjük Hernádyné Szemere
Ritának, hogy ismét megszervezte
ezt a találkozót és azt a rengeteg
munkát, amivel segíti a családok
bekapcsolódását a plébánia közös-
ségi életébe.

Magó Kinga

CSALÁD ROVAT

Fiatal házasok találkozója
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Házasságkötésünk óta lakunk
a templom tövében, és elsõ lá-
nyunk születésekor kapcsolód-
tunk be a plébánia életébe. Bár
férjem a kerületben született és
Greksa Feri bácsi idején ehhez a
közösséghez tartozott család-
jával, késõbb a belvárosba és a
Rókusba követték az atyát. Ma-
gam Kecskeméten nõttem fel, ott
indult vallásos neveltetésem a pi-
arista templomban. Gimnázium-
ba kerültem fel Budapestre, de
nem találtam olyan befogadó,
nyitott plébániai közösségre az
egyetemi évek alatt, mint a Fel-
sõ-Krisztinában. Itt sikerült elõ-
ször a gyerekek révén a baba
klubban, majd a baba-mama tor-
na vezetésével aktívan részt ven-

ni a plébánia életében. Kincsõ
(5) és Boróka (3) a gyermek hit-
tan és a kórus révén kezd bele-
nõni a közösségbe.

Hernádyné Szemere Rita lelkes
munkájának köszönhetõen tavaly
bekapcsolódtunk egy család cso-
portba és részt vettünk immár
másodszor a Szent Család kará-
csonyi „szálláskeresésében”.

Ákos angol-történelem szakos
tanári végzettséggel jelenleg a
médiában dolgozik, én testneve-
lõ tanár vagyok a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és
Gimnáziumban. 

Tevékeny közösségi élettel ta-
lálkoztunk itt, reméljük, gyerme-
keink és mi is részesei lehetünk a
jövõben is.

CSALÁDTÓL CSALÁDIGBemutatkozik a Szócska család, 
Szócska Ákos, Magó Kinga, Szócska Kincsõ, Szócska Boróka.

Abban az idõben voltam kisdi-
ák, amikor az iskolákban  nem ta-
níthattak hittant. Cserkészet he-
lyett Úttörõ Szövetség  mûködött.
A felsõ tagozatosok a piros nyak-
kendõs úttörõk, az alsósok pedig a
kéknyakkendõs kisdobosok
voltak.

Édesanyám és nagyszüleim ott-
hon tanítottak nekünk  hittant. Egy
alkalommal nagymama Árpádhází
Szent  Erzsébetrõl mesélt. Nagyon
megragadott engem Erzsébet jó
szíve és a rózsacsoda. Rögtön vé-
leményt is nyilvánítottam:

– Jó kisdobos lett volna abból a
Szent  Erzsébetkébõl.

– Miért mondod ezt kislá-
nyom? – kérdezte  nagymami
megdöbbenve. Éreztem, hogy
nem  mer nevetni

– Azért – feleltem nagy komo-
lyan –, mert kisdobos órán tanul-
tuk, hogy a kisdobos, ahol tud, se-
gít.

Kalászi Mária

ELSÕ TALÁLKOZÁSOM
Szent Erzsébettel

Scholás generációk a 20 éves jubileumon
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Egyházunkban sokféle szolgálat
van, s tudjuk, hogy közülük Isten
elõtt nem feltétlenül (sõt, egyáltalán
nem) az a legkedvesebb, ami látvá-
nyos. Nos, ilyen szolgálat a kántoré,
hiszen szertartásainkon az õ látha-
tatlan, de hallható „vezetésével” mé-
lyül el és kap nemcsak érzelmi, de
legtöbbször kegyelmi töltõdést a
pap és a hívek szentmise alatti „pár-
beszéde”, egyedülálló módon segít-
ve a hívek áldozati cselekményekbe
való bekapcsolódását. Schimmer Jó-
zsef kántorunk hangját és orgonajá-
tékát ismerjük és szeretjük ugyan,
róla viszont keveset tudunk, sokan
csak akkor látjuk, mikor az elsõ reg-
geli szentmisén elõresiet áldozni,
hogy idõben visszaülhessen az orgo-
na mellé.

Mióta is szolgálsz templo-
munkban?

1988 óta. Az akkori plébános és
egykori szemináriumi kispaptársam,
dr. Nagy Imre hívására jöttem és
vállaltam a kántorságot. 1951 óta is-
mertük egymást. Ha csak kettõnk
életútját, viszontagságos sorsát idé-
zem fel, eszembe jut a portugál
közmondás: „Isten egyenesen ír
görbe vonalakon”. Többek elõtt is-
mert, hogy én magam is papi pályá-
ra készültem. Az akkori idõkre jel-
lemzõ, hogy a papi pályára vezetõ
úton iskoláim – mielõtt bármelyiket

is befejezhettem volna – sorra meg-
szûntek: elõször a szombathelyi
premontrei gimnázium 1948-ban,
majd a szombathelyi kisszeminári-
um 1951-ben, ugyanott a Teológiai
Fõiskola és Szeminárium 1952-ben.
Ekkor kerültem a Központi Szemi-
náriumba, de az 56-os forradalom
ill. az azt követõ – sokunknak bör-
tönt is jelentõ – megtorló intézke-
dések miatt itt sem fejezhettem be
tanulmányaimat. Kiszabadulásom
után – bár a teológiai tanulmányo-
kat sikerült befejeznem – az egy-
házmegyében teljhatalommal intéz-
kedõ állami megbízott („bajszos
püspökök”) megakadályozta, hogy
papi szolgálatba léphessek, mert
nem voltam hajlandó a szerinte ál-
talam elkövetett „népellenes bûnö-
ket” a tõle megkívánt módon jóvá-

tenni. 
Érdeklõdésem az egy-

házzene iránt fiatal diák
koromban kezdõdött. Ezt
észrevette és az elõrehala-
dáshoz segítséget kívánt
adni az akkori szemináriu-
mi rektor, aki többedma-
gammal külön zeneórákra
járatott egy ismert szom-
bathelyi zongoratanárhoz.
Elõrehaladásom annyira si-
keres volt, hogy a nyári va-
kációban szülõvárosom-
ban, Sárváron már több al-

kalommal orgonáltam a szentmisé-
ken, litániákon – bár az orgonape-
dált alig értem el a lábaimmal. Az
elsõ teológiai évemet záró inde-
xembe a jeles érdemjegy mellett
énektanárom (Radvány Mihály teo-
lógiai tanár és egyházkarnagy) ezt a
megjegyzést tette: „önálló kántor-
kodásra képesítõ gyakorlattal ren-
delkezik”. A késõbbiek során alkal-
mam volt elvégezni a Budapesti
Kántorképzõt és megszerezni a kán-
tori oklevelet. Most is örömmel és
hálával gondolok kiváló – országo-
san is ismert – tanáraimra: Harmat

Artúrra, Werner Alajosra, Pantol
Mártonra és Gergely Ferencre.

Hogyan alakult személyes sor-
sod?

Fizikai munkásként dolgoztam,
majd fröccsöntõ szakmunkás let-
tem, közben levelezõ tagozaton el-
végeztem a technikumot, késõbb
mint mûvezetõ, sõt mint fejlesztõ
mérnök dolgoztam. Az iskolából
hozott ill. esti nyelvtanfolyamokon
tökéletesített nyelvtudásom (fõleg a
német) révén technológiai fejlesz-
tés, gépbeszerzés és hasonló témák-
ban még nyugatra is többször elju-
tottam – de csak szolgálati útlevél-
lel.

Nehéz volt megélni a hívõ civil
életet akkoriban?

Lehet, hogy „szerencsém” volt,
de tulajdonképpen nem. Tény,
hogy – másokkal ellentétben – gyors
„elõremenetelrõl”, kiemelt anyagi
juttatásról szó sem lehetett, de a
magamfajtáknak címzett „had’ dol-
gozzon” megengedõ kijelentés kö-
vetkeztében még a legsötétebb
idõkben is megvolt a mindennapi
kenyerünk. Féltékenységbõl eredõ
piszkálódások, párttitkári fúrások
persze voltak, de hát a – ha külön-
leges szaktudást nem is, de a gon-
dosságot és alaposságot, no meg az
akkor még kevesek által birtokolt
nyelvtudást igénylõ – munkát vala-
kinek el kellett végezni. No meg
számomra lelki-szellemi pótlékként
ott volt a zene, a kántorizálás meg
az énekkarvezetés, az idõbeli-fizikai
többletterhelés ellenére kellõ vi-
gaszt nyújtva a kisebb-nagyobb
megpróbáltatások kompenzálására.
Több helyen, a Vizafogón, a Roko-
lya utcában, Kelenföldön, sõt hosz-
szabb ideig Érsekvadkerten is vol-
tam kántor, de mûszaki munkakö-
röm mellett is sok helyen végeztem
esetenként kisegítést, helyettesítést.
Mikor szegény Halász Imre 1987

Kántorunk, Jóska bácsi
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õszén elhunyt, feleségem, Cilike lett
a sekrestyés, s így jómagam is, mint
kántor egyre gyakrabban helyettesí-
tettem Cser Pista barátomat, hogy
aztán 88 húsvétja óta – immár közel
16 éve! – fõállásban itt szolgáljak.

Szolgálatod felöleli a II. Vatiká-
ni zsinat utáni korszakot. Hogyan
látod a liturgikus megújulás hely-
zetét, a népénekek és a gregorián
viszonyát? Kérdezem ezt, mert
nemcsak a kórus-emelvény fizikai
helyzeténél fogva, de képzettsé-
gednek s fõleg sok éves tapasztala-
todnak köszönhetõen jó „rálátá-
sod” van az eucharisztiát ünneplõ
hívekre ill. a liturgikus cselekmé-
nyekre. 

Az egyházi zene elsõdleges sze-
repe a liturgia szolgálata, tehát az
nem autonóm „mûvészkedés”, nem
érzelemre ható, hatásvadász virtuóz
produkció. Következésképp nem
egyszerûen szépnek kell lennie, ha-
nem – akár a pompás hangzat rová-
sára – azt a tartalmat kell, hogy hor-
dozza, amire szolgál. 

Mikor e cikk bevezetõ monda-
tait Veled egyeztettem, bizonyára
ezért is tiltakoztál, hogy orgonajá-
tékodat „szép”-nek mondjam, mi-
nek eredményeképp végül is e mi-
nõsítõ jelzõ ki is maradt ebbõl az
interjúból.

Igen! Elõször is, mert játékom
semmivel sem szebb, mint Európá-
ban és a világon játszó több ezer –
akár jobb, akár rosszabb körülmé-
nyek között zenélõ – kántoré. Má-
sodszor, mert kollégáimmal együtt
megfogadtam Szent Pál figyelmez-
tetését: „énekeljetek, ne csak szív-
vel, de értelemmel is!” (1Kor
14,15), azaz vallom, hogy az Istent
dicsõítõ, kérõ vagy hálaadó éneke-
inkben hitünk liturgikus cselekmé-
nyekben megnyilvánuló lényegének
mindig tükrözõdnie kell. Az persze
külön adomány, ha mindez magas
mûvészi-esztétikai szinten valósul
meg, de alapkövetelmény nem le-

het. Hogy a magam gyakorlatából
vegyek egy példát: az áldoztatás
alatti ill. utáni csendben, vagy a mi-
se végén csak akkor játszom a való-
ban nagy zeneszerzõk orgonamûve-
ibõl, ha azok hangulatilag is harmo-
nizálnak a liturgiával. Ezért nem rit-
kán jómagam inkább az arra az al-
kalomra elõírt ének dallamára rög-
tönözök valami odaillõt. Ide tartozik
az is, hogy általában az egyes zenei
irányzatokat sem lehet kizárásos
alapon megítélni, s kijelenteni pél-
dául, hogy mi, fiatalok, már nem
szeretjük a régit. A fa-hasonlat itt is
alkalmazható: van gyökér, van törzs,
de vannak, sõt kellenek új ágak, új
hajtások – melyek léte azonban a
gyökér (esetünkben ez a gregorián)
s a törzs (azaz a hittel átitatott tradí-
ció) nélkül elképzelhetetlen, lényegi
életadó szerepük hiányában pedig
az új ágak (a stílusok) elszáradó, le-
nyesendõ korcsok. Plébániánk hívõ
közössége is kezdi egyre inkább
megérteni a liturgia lényegét, s
nemcsak innen föntrõl lehet tapasz-
talni, hogy a lelkesebb (de hogy el
ne bízzuk magunkat: még mindig
nem elég lelkes) hangzás mélyebb
liturgikus lelkületet takar. Emlék-
szem, mikor ide kerültem, a Roko-
lya utcai vagy fõleg az érsekvadkerti
hívek lelkes énekléséhez hasonlítva
az itteni ének mennyire sápadtnak
tûnt. Pálmai Péter atya, Tünde ill. a
szkóla áldásos tevékenységén, no
meg az egyre tudatosabb hitéleten
túlmenõen talán nekem is van némi
szerepem a hívek aktivizálódásában
– elsõsorban azzal, hogy az éneke-
ket nemcsak vasárnap, de gyakran
már hétköznap is kivetítem.

A kántori „munkád” része a te-
metés is ...

Igen! Ha nem kérdezel rá, ma-
gam is szóltam volna róla. Komoly,
felelõsségteljes és egyre fontosabb
evangelizációs feladat és lehetõség.
Évente 150-170 temetésen kántor-
izálok, s valóban, a szentelmények
kegyelemközvetítõ hatásába vetett

mély meggyõzõdés és fegyelmezett
odafigyelés kell ahhoz, hogy a te-
metések – ne csak a gyászolók sze-
mében, de jómagam számára is –
minden alkalommal többet jelent-
senek rutinszerûen ismétlõdõ mun-
kánál. Itt is – mint az élet minden
területén – igyekszem tisztessége-
sen és a pillanatnyi cselekmény által
megkövetelt méltó módon (konkré-
tan: hitbeli meggyõzõdéssel) eljárni,
akár észre veszik, akár nem.

Gondolom, 70 éven felül azért
nem könnyû mindez...

Egyelõre bírom. Feleségem, Cili-
ke – s ezt nem elsõsorban az interjú
végi „kötelezõ” köszönetnyilvánítás
mondatja velem – végig mellettem
állt. Odahaza – mivel leányom és
unokáim nem élnek velünk – ket-
tõnknek zongorázom, legtöbbször
Bachot és Mozartot. Ilyenkor az is
eszembe jut, hogy mint legtöbbünk-
nek, tanulságul szolgáló élményeim,
történeteim azért még bõségesen
maradtak. Meggyõzõdésem, hogy –
nemcsak 56-tal vagy az azt megelõ-
zõ évtizeddel kapcsolatban – még
sok mindenrõl lehetne és kellene
szólni. Például arról, hogy milyen
sokan vágytak akkor és vágynak az-
óta is reményre, jó szóra és vigasz-
talásra éppen azoktól, akiket akkor
meghurcoltak és félreállítottak.

Szende Ákos
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A Szuverén Máltai Lovagrend,
védõszentje Keresztelõ Szent János.
Érthetõ tehát, hogy a más néven
johannitának is nevezett lovagok
templomaikat is az õ oltalmába
ajánlották. A Felsõkrisztina legutób-
bi számában megismerhettük a lo-
vagrend soproni templomát. Most
pedig látogassunk el Bécsbe és ke-
ressük fel testvértemplomunkat, a
Keresztelõ Szent János tiszteletére
emelt Malteserkirchét.

A Bécsbe látogató turisták közül
szinte mindenki végigsétál az ope-
rától a Stefansplatzig húzódó ele-
gáns sétálóutcán, a híres
Kärtnerstraßén. Viszonylag kevesek-
nek tûnik fel azonban nagyjából az
utca közepén, a házak sorába bele-
simuló kicsiny, egyszerû templom, a
Malteserkirche. 

A János rendi lovagok a XIII. szá-
zad elején telepedtek meg Bécs-
ben. Elsõször egy 1217-bõl szárma-
zó oklevél tesz említést „a Szent Já-
nos Rend testvéreinek házáról”.
Feladatuk, mint mindenfele Euró-
pában, a betegek ápolása, a szegé-

nyek patronálása és a keresztes
hadjáratokra indulók felkészí-
tése, ellátása volt. 1265 körül
építették fel elsõ kápolnájukat
Keresztelõ Szent János tisztele-
tére, aminek helyére 1340 kö-
rül gótikus templomot emel-
tek.  A ma látható épület en-
nek helyére épült; szentélye
XV. századi eredetû. A XVIII.
században barokkizálták, majd
1806 és 1808 között a hom-
lokzatot Louis de Montoyer,
belga építész (1749-1811) ter-
vei szerint alakították át empi-
re stílusban. (Montoyer több
épületét láthatjuk az osztrák
fõvárosban, õ tervezte a
Hofburg híres Zeremoniensaal-
ját és kápolnáját, de a szom-
szédos Albertina átalakítása is
tervei szerint történt.) A Máltai
templom e XIX. század eleji át-
alakítása során nyerte mai for-

máját, kicsiny tornyát és a négy
pilaszterrel tagolt, timpanonos,
klasszicizáló homlokzatát ekkor
építették. A bejárat felett jól látható
a máltai kereszt.

Belépve a mûértõ turistákat egé-
szen más látvány fogadja, mint ami-
re az épületen kívül számítottak. Az
empire-klasszicista homlok-
zattal ellentétben, a szentély
megõrizte eredeti gótikus stí-
lusát, az egyhajós, bordás
mennyezetû templom öt-
szög záródású szentélye még
a XV. századból való, csak-
úgy, mint mérmûves ablakai.
A klasszicista fõoltár barokk,
1730-ból származó, Jézus
Jordánban történõ megke-
resztelkedését ábrázoló ké-
pét a „bécsi Schmidt”-nek
nevezett Johann Georg
Schmidt (1685-1748) festet-
te, akinek alkotásaival Alsó-
és Felsõ-Ausztria, valamint
Csehország legjelentõsebb
barokk templomaiban talál-

kozhatunk. A falakon mindenütt a
máltai lovagok osztrák priorjainak
címerét láthatjuk. Megfordulva az
ugyancsak címerekkel ékesítetett
karzaton a XVIII. századi barokk or-
gonában gyönyörködhetünk, ame-
lyen a mai napig rendeznek kon-
certeket. A templom belsõ tere ne-
mesen egyszerû, szinte puritán, hû-
en tükrözve a lovagrend szellemisé-
gét. 

Ahhoz, hogy a gótikus szentélyt
kívülrõl is láthassuk, a közeli
Johannesgasse és a Kärtnerstraße
sarkán álló egykori „Johanneshof”
épületébe kell belépnünk. A ház
udvarának egyik oldala e templom
szentélye.

Testvértemplomunk, a bécsi
Malteserkirche az osztrák fõváros
nem feltétlenül legjelentõsebb és
legismertebb mûemlékei közé tar-
tozik. És talán éppen ebben rejlik
varázsa. A nyári hõségben, a nagy-
város forgatagában, a tülekedõ tu-
risták rohamában mindig csendes,
imádságra, elmélyülésre alkalmas
hely –  a belváros kellõs közepén –,
ahová bármikor betérhetünk rövi-
den imádkozni vagy egyszerûen
megpihenni városnézésünk során.

Vasdinnyey Miklós 

Testvértemplomunk, a máltai lovagrend bécsi temploma
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Halottak

1. Gulyás Tiborné sz.Keszthelyi Sára (78)
2. Borsányái Kálmánné sz.Vörös Rozália (86)
3. Suri Attila (41)
4. Lexáné sz. Regéczi Márta (85)
5. dr. Vadász Istvánné sz.Csala Ilona (87)
6. Ábrahám Károlyné sz.Istvánffy Magdolna (67)
7. Csúcs Sándor (90)
8. Tóth Kálmánné sz.Zgólay Gabriella (71)
9. Gorzó Ferencné sz.Dezsõ Ilona ( 91)
10. Rosta Tibor (67)
11. Sághy Gyula (89)
12. Kázsmér Vince (91)
13. Berzai Károly (80)
14. dr. Keller József (76)
15. Kissné dr.Tóth Ágnes (50)
16. Gaál Rozália Mária (95)
17. Matúz Lászlóné sz.Kondor Ilona (80)
18. Vitályos Lászlóné sz.Kovács Emília (75)
19. dr. Szerõczei Zoltánné sz.Halmai Irén (70)
20. dr. Schmieder Antal (69)
21. Laskó Mihályné sz.Tallacz Mária (101)
22. Novák Sándor (63)
23. Mitterpacher Tivadarné sz.Rezi Julianna (87)
24. Benkõ Lászlóné sz.Molnár Irma (90)
25. Kovács József (81)
26. Simon Tamásné sz.Peltzer Izabella (81)
27. Oláh Jenõné sz.Janicser Paula (88)
28. Hegyi György (71)

29. Surányi János (46)
30. dr. Wolff János (84)
31. Faddi Jolán (90)
32. Csekõ Árpádné sz.Farkas Margit (96)
33. Förster Ferencné sz.Móritz Ilona (76)
34. Kõkúti Jenõné sz.Gombos Ilona (91)
35. Molnár Józsefné sz.Bukor Borbála (78)
36. Takách József (83)
37. Kovács Imre József (78)

Kereszteltek

1. Glück Anna (2002.)
2. Kara Zsófia (2003.)
3. Boronkai Gáspár (2003.)
4. Pajer Barnabás (2003.)
5. Imre András Ferenc (2003.)
6. Kovács Márton Soma (2003.)
7. Kádár Jeromos Izsák (2003.)
8. Folly-Ritvay Bíborka Mária (2003.)
9. Csapody Ádám (2003.)
10. Hortobágyi Anna Mária (2003.)
11. Barresi Rebecca 

Esküvõ

1. Füredi András – Székely Katalin

A 2003. év negyedik negyedévének anyakönyve

Többéves hagyomány, hogy min-
den év adventjében a plébániai csalá-
doknál „keres szállást a Szent Család”…

Mit jelent ez a titokzatos szálláskere-
sés?

A „Szent Ccsaládot” advent kezde-
tén a plébános úr vagy a káplán atya vi-
szi az elsõ családhoz, végül az utolsó
vendéglátó karácsonykor a plébániára
viszi vissza a közben számos családot
megjárt szobrot vagy képet. 

A Szent Családot elõre megírt forga-
tókönyv szerint hosszabb-rövidebb
imádság, éneklés után fogadják a ven-
déglátók, akik a következõ délután vi-
szik tovább egy másik családhoz.

Advent elõtt már lehetett jelentkez-
ni a szervezõknél (köszönet nekik!), így,
a véletlenszerû jelentkezéseknek hála,
sokszor a kiosztott papírokon ismeret-

len nevek szerepeltek. Az ismeretlen
nevû családokról aztán kiderült, hogy
amikor személyesen is találkoztunk,
már nem is olyan ismeretlenek (Ja, Ti
vagytok azok…?!)

Sokféle célja lehet e hagyomány-
nak.

Nyilvánvaló lelki felkészülést jelent a
karácsonyra, mint az imádság, össze-
szedettség néhány perce, amely az
Anyaszentegyház közösség-voltát is
megjeleníti, és jelzi a plébániai családok
együvé tartozását. Emellett egyfajta –
bár igen csekély – áldozatot is jelent az
elõkészület a család fogadására. 

Különösen örömteli, hogy idén a je-
lentkezõk nagyobb száma miatt, egy a
Szentcsaládot ábrázoló szoborcsoport

és egy szentkép is körbevándorolt, min-
den este más családhoz látogatva el. 

Talán éppen az lehet a legfontosabb
vetülete e hagyománynak, hogy kap-
csolatot épít, családokat köt össze. Sok-
szor érezzük, hogy esetleg évek óta lá-
tásból ismerünk valakit a templomból,
mégsem tudjuk a nevét és jobb esetben
csak köszönünk neki. (Vajon akarjuk-e
megismerni, közelebb hozni õket –
vagy magunkat - a plébániai közösség-
hez, vagy csak fogyasztók vagyunk az
egyházban?)

Bízhatunk benne, hogy a szállást ke-
resõ Szent Család látogatása összeková-
csolja a családokat, összeismerteti õket,
és ezáltal is lehetõvé válik élõ, példamu-
tató és befogadó plébániai közösség ki-
épülése. 

Mezey Ferenc

Szállást keres a Szent Család!
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A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deumra és Veni Sanctera

VII. évfolyam, 2. szám 2004. böjtelõ, következõ lapzárta: 2004. február 15.
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.

Férjem édesanyja mondta nekem
egyszer, hogy a nagyon jó embereket
hirtelen, váratlanul éri a halál. 

Ilyen volt Erzsike is: mindenkinek a
mindene. Bármikor hívtam, ráért meg-
hallgatni, segíteni. A kariászgyûlésekre
nem járt el, mert dédunokájára vigyá-
zott, de „szabadidejében” eljárt az
öregekhez, betegekhez, rászorulók-
hoz, akikhez éppen kellett. Hányszor

találkoztam vele utcán, jármûveken!
Üres kézzel sose láttam, mindig vitt va-
lamit: ételt, ruhát, ajándékot.

Derûs bölcsessége sokszor csodál-
kozást váltott ki belõlem, s újra és újra
felmerült bennem a kérdés: Honnan
az erõ ebben a törékeny asszonyban?

A templomot mindig útba ejtette.
Sose beszélt errõl, de tudtam, érez-
tem, itt volt igazán otthon. Erzsike nem
volt karitász „aktivista”, nem „akció-
zott”, nem írták ki a nevét az újságba,
„csak” élte a csendes, névtelen, a má-
sikra figyelõ emberek életét, akik a
mindennapok karácsonyát ajándékoz-
zák nekünk. 

Bölcsen és tevékenyen tudott sze-
retni.

A Szeretet születése napján ölelte
magához az Úr. Jó ember volt.

Füredi Ivánné

Üres lett egy hely a reggeli misé-
ken. Pattantyús Á. Dénesné, Erzsi néni,
életének 84. évében, karácsonykor
hunyt el. Vele egyházközségünk múlt-
jának hûséges tanúja és részese is tá-
vozott. A kezdetektõl részt vett a kö-
zösség életében, 1941 óta lakott itt.
Mindig megtalálta a módját, hogyan
segítsen, legyen szó a karitász munká-
ról, a gyerekek tanításáról vagy, ha úgy
lehetett többet tenni, a képviselõtestü-
leti tagságról. A leánykollégiumok in-
dulásakor féltõ szeretettel és gonddal
õrködött fölöttük és segítette mûködé-
süket.

Népes család vette körül, hát még,
ha „fogadott gyerekeire”, óvodásaira
is gondolunk. Számos itteni gyermek
– ma már javakorabeli felnõtt – töltöt-
te nála elsõ éveit. Megpróbálta az
élet: fiatalként kellett eltemetnie fiát,
idõs korában unokáját; férjét hosszan
ápolta betegségében. Mégsem hallot-
ta senki panaszkodni, hitet, erõt kap-
hatott tõle mindenki, aki találkozott
vele.

Lukách Kriszta

Kevesebben lettünk…A jó ember
Pattantyús Erzsi néni emlékére

IDÕPONT: HELY: IGEHIRDETÕ:
18. vasárnap Reforrnátus templom Lambert Zoltán

18.30 órakor Böszörményi út 28., tel: 350-4482 római katolikus esperes
19. hétfõ Szent Kereszt rk. kápolna dr. Csonka Géza

18.30 órakor Táltos u. 16., tel: 375-0732 evangélikus diakónus
20. kedd Evangélikus templom dr. Szederkényi Károly

18.30 órakor Kékgolyó u. 17., tel: 224-0540 római katolikus plébáinos
21. Szerda épülõ Református templom Kocsis István

19.00 órakor Felhõ u. 10., te1:212-1494 római katolikus plébános
22. csütörtök Felsõ-Krisztinavárosi rk. templom Végh Mihály

18.30 órakor Apor Vilmos tér 9., tel: 356-0089 reforátus lelkész
23. péntek Farkasréti ökumenikus kápolna Szõcs László

18.30 órakor Németvölgyi út 138., tel: 319-7239 római katolikus káplán
24. .szombat Városmajori Jézus Szíve rk. templom Keczkó Pál

19.00 órakor Csaba u. 5., tel: 212-4656 evangélikus diatkónus
25. vasárnap Farkasréti Mindenszentek rk. templom Bácskai Károly

19.00 órakor Hegyalja út 139., tel: 319-3105 evangélikus lelkész

BUDAHEGYVIDÉKI ÖKUMENIKUS IMAHÉT – 2004. JANUÁR

Pattantyús Erzsi néni temetése
január 26-án, hétfõn 12.45-kor

lesz a Farkasréti temetõben. 
A gyászmise 15.00-kor 

templomunkban
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