
Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig

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

2004. HÚSVÉT

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

VII. évfolyam 4. szám

Spányi Antal püspök a fenti mot-
tóval közös imádságra hívta április
29-én Szent István városába,
Székesfehérvárra a püspöki kar tag-
jait, egyházmegyéje papságát és a
katolikus hívõket. Erdõ Péter
bíboros, prímás vezetésével kon-
celebrációs szentmisét mutattak be
a székesegyházban, majd körmenet-
ben Szent István király egykori sír-
jához vonultak, ahol az esztergomi
érsek a Magyarok Nagyasszonya
oltalmába ajánlotta az Európai
Unióhoz csatlakozó országunkat.
Íme, a felajánló imádság szövege:  

Emlékezzél meg, Istennek dicsõ-
séges Anyja, magyarok
Nagyasszonya, szentséges Szûz
Mária, emlékezzél meg öröksége-
drõl, amelyet hû szolgád, elsõ kirá-
lyunk és apostolunk, Szent István
Neked felajánlott. Tekints kegyes
szemmel országodra, légy
szószólónk és közbenjárónk Szent
Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád
kiáltottak õseink és minden
ínségükbõl kiszabadultak. Ez a
remény éltet most is, ez a bizalom
indít, hogy oltalmadban keressünk
menedéket mi, a te néped és örök-
séged.

Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunk történelmi pillanatában
kérünk, oltalmazd és védd meg

hatalmas pártfogásoddal minden
testi-lelki bajtól országunkat.
Hazánk fõpásztorainak nyerj isteni
segítõ kegyelmet küldetésük tel-
jesítéséhez, híveidnek pedig
odaadó szívet, hogy élõ hitük cse-
lekedetekben is megmutatkozzék.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk,
magyar hazánk vezetõiért, hogy a
Szentlélek ajándékai által megvilá-
gosítva védelmezzék az életet és az
igazságot, a közjó elõmozdításán
õszinte igyekezettel fáradozzanak.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk,
egész nemzetünkért. Vezesd
kegyességeddel, tartsd meg Isten
szeretetében és félelmében. Nyerj a
bûnbánóknak bocsánatot, az iga-
zaknak állhatatosságot, a fiatalok-
nak tisztaságot, a házastársaknak
hûséget, a szegényeknek pártfogást,
a szomorúaknak vigasztalást, a
megholt híveknek pedig örök nyu-
godalmat.

Légy minden ügyünkben
szószólónk Szent Fiadnál, hogy az õ
akarata szerint rendezzük életün-
ket. Fogadd kegyesen kérésünket,
hogy közbenjárásoddal megsegítve,
a jelen élet küzdelmei után az
örökkévaló boldogságra eljussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.

Magyarok Nagyasszonyával az Európai Unióba

A Felsõkrisztina Katolikus
Kör májusi programja

Fõpásztorunk, Erdõ Péter
bíboros, érsek elõadást tart 

templomunkban 
május 18-án 18.30-kor

Belmisszió, avagy a nagyvárosi
lelkipásztori munka sajátosságai

címmel.
Utána teaház az új épületünkben.
A hangulatról plébániánk (szelíd)

rock-zenekara gondoskodik.
Mindenkit szeretettel várunk.
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Halkan hozom dicséretem virá-
gait eléd és kérésemet úgy sutto-
gom, hogy tudom, csak mi ketten
halljuk: Kérlek, beszélj Szent Fiad-
nak, Jézusnak sokat rólam! Légy
közvetítõje kéréseimnek és viseld
gondomat odafönt, hogy célomat
elérve egyszer majd megláthassam
az Isten dicsõségétõl boldog ottho-
nát az üdvözülteknek”

Baráth Ágnes M. Speciosa: A
csend gyümölcsei

A húsvéti szent idõt követõen
köszönt ránk a legszebb hónap,
amelynek minden napján Máriát
dicsérjük, hozzá fohászkodunk. De
„május a szerelem, a természet újjá-
éledésének hónapja” is. „ A keresz-
tény ember nem tekinti önzõ szük-
ségletei és vágyai eszközének, ha-
nem szerelmes szeretetével újra
meg újra felfedezi a másik gazdagsá-
gát, személyének teljességét az adás
és elfogadás kölcsönös örömében.
Fedezzük fel a családunkat megala-
pozó szerelem szépségét, éljük meg
újra és újra az igazi szerelmet min-
denben a másik javát keresve,” (Bí-
ró László A MKPK családreferens
püspöke)

*
Márciusban és áprilisban tör-

tént:

Március a húsvétra való elõké-
szület jegyében telt. Lelkünk
megújúlását szolgálták a közösség-
ben és egyénileg végzett lelkigya-
korlatok, a péntek esti keresztútjá-
rások, melyen sokan vettek részt,
bár közösségeink közül csak a hitta-
nosok vállaltak keresztút vezetését.
Köszönet érte nekik és hitoktatóik-
nak.

Segített az elõkészületben Gitá-
ros Együttesünk és a Schola ha-
gyományos nagyböjti zenés áhíta-
ta. 

A Liturgikus Bizottság javaslatára
nagyböjtben szombat délutánon-
ként gyóntatás volt és az idén elõ-
ször az esti szentmise után zsolozs-

mát énekeltünk.
A nagyheti lekigyakorlatot Gábor

Elemér atya vezette. Az elmélkedé-
sek központi gondolata az ember
megkísértése volt. A mindennapi
életbõl vett példákkal mutatta be
gyengeségeinket a kísértések idején
s adott útmutatót arra hogyan küzd-
jünk ellene.

Folytatódtak a kedd esti elõadá-
sok is a Felsõkrisztina Katolikus Kör
szervezésében. Március 23-án Ju-
hász Judit volt a szép számban ösz-
szegyûlt hívek vendége, aki a pün-
kösdkor induló Országos Katolikus
Rádió létrehozásáról, a szervezés
nehézségeirõl, de egyben örömei-
rõl is beszélt. Szó volt a mûsorszer-
kezetrõl, az adásidõrõl és a rádiót
irányító, mûködtetõ stábról is.

Április 20-án Csallóközi Zoltán
egyházpolitikai szakértõ vázolta fel
a mai magyar egyházi körképet.

Virágvasárnapra, mint minden
évben, ezúttal is kitakarítódott a
templom ... ! A nagyheti szertartá-
sokra „megszaporodó” ministrán-
sok szépen felkészülve, összesze-
detten szolgálva segítették az atyá-
kat. Köszönjük nekik, a felkészítõ
dékánoknak, az atyáknak. És ter-
mészetesen Rajkai Jánosnak is áldo-
zatos, türelmes koordináló munká-
ját. Külön köszönet illeti a Scholát a
„tõlük már megszokott”, szép éne-
kekért és ifj. Sapszon Ferenc kar-
nagy urat a nagyszombati gyönyörû
öröménekért.

Április 13-án a Piarista Kápolná-
ban Beer Miklós püspök úr pappá
szentelte plébániánk egykori mi-
nistránsát, Rubovszky György pia-
rista szerzetest, aki másnap, 18-án
templomunkban mutatta be elsõ
szentmiséjét a szerzetestársak, szü-
lõk, rokonok, barátok és plébáni-
ánk hívei elõtt.

Április 24-én Nagymaroson tar-
totta soron következõ ülését a kép-
viselõtestület. (lásd még beszámo-
lónkat)

*
A közeljövõ eseményei:

Május 9-én lesz az elsõáldozás.
Az idén 40-en járulnak elõször az
Úr asztalához.

Május 15-én 12 felkészült fiatal-
nak szolgáltatja ki a bérmálás
szentségét Ladocsi Gáspár püspök
úr. Jöjjünk el minél többen és
együtt kérjük az Úristen kegyelmét
egyházközségünk „nagykorúvá
vált” tagjaira.

Ugyancsak május 15-én gyerek-
nap lesz a plébánián a fiatalok
szervezésében, részben pótolandó
a rajtunk kívül álló okok miatt elma-
radt plébániai majálist.

Május 18-án (kedden) Erdõ Pé-
ter bíboros úr lesz vendégünk. A
Felsõkrisztina Katolikus Kör meghí-
vására látogat meg minket, hogy ta-
lálkozzon plébániánk híveivel,
megismerje az itt folyó életet. Jöj-
jünk el minél többen!

A képviselõtestület döntése ér-
telmében az idei templombúcsút
(június 20.) az eddigiektõl eltérõen,
ünnepélyesebben szeretnénk meg-
tartani, elsõsorban azzal céllal, hogy
ezen a napon a plébánia hívei
együtt ünnepelhessenek. Ezért ezen
a vasárnapon a 9 órai és a ½11-es
szentmise elmarad, helyette ½10
órakor lesz az ünnepi szentmise,
amelyet Vigassy Mihály atya mutat
be. Ezt követõen gazdag program
várja a híveket a plébánia udvarán.
Így lehetõség lesz arra is, hogy az
egyébként különbözõ szentmisére
járó hívek is találkozhassak, beszél-
gessenek, ismerkedjenek egymás-
sal, ezáltal is erõsödjön a közösség.
½ 8 –kor és délben természetesen
lesz szentmise. A részletes progra-
mot a hirdetõn tesszük közzé.

Júniusban ismét választ az or-
szág. Jól tudom, most többen „ösz-
szevonják szemöldöküket”: már
megint politizálok. Igen! Amint azt,
a Katolikus Kör vendégei közül töb-
ben, pl. Semjén Zsolt vagy Juhász
Judit is megfogalmazták, a

Krónika



32004. HÚSVÉT

A Felsõkrisztina Katolikus Kör szer-
vezésében április 20-án a fenti címmel
tartott elõadást templomunkban Csal-
lóközi Zoltán, egyházpolitikai szakértõ,
aki az elõzõ kormány Egyházi Kapcso-
latok Helyettes Államtitkárságának ka-
binetfõnöke volt. A cím alapján egyhá-
zunk (ill. a nagy történelmi egyházak)
helyzetelemzését vártuk (gondok,
problémák, eredmények, „sikerek”,
stb.), helyette megdöbbentõ képet
kaptunk a hazánkban hivatalos egyhá-
zi státuszt (szó szerint véve) „élvezõ”,
azaz a kapcsolatos jogszabály felületes
szóhasználatát alkalmazva magukat
„egyházként” szerepeltetõ csoportok-
ról, melyek jó része még csak egyesü-
letnek, közösségnek vagy gyülekezet-
nek sem nevezhetõ. 

Nem tudom, hogy nevessünk-e
vagy sírjunk olyan „egyházak” halla-
tán, mint „A Fény Lovagjainak és Test-
vériségének Egyháza”, az  „Életenergia
Közössége Független Szellemi Rend”,
a „Fehérlótusz Közösség” vagy az „OM
Vishwa Guru Deep Hindu Mandir”, ill.
amelyeknek az élén elnök, õrnagy, fõ-
pohárnok vagy fõguru áll. 

Annak ellenére, hogy a vonatkozó
törvény megváltoztatásának a szüksé-
gességét a szigorítástól korábban elzár-
kózó baloldalon is érzik, s például a je-
lenlegi egyházügyi államtitkár, Gulyás
Kálmán is helyteleníti az egyházi stá-
tussal való visszaélések sorozatát, mi-
nek következtében elõbb-utóbb (a je-
lenlegi helyzetet látva inkább utóbb)

kiszûrhetõk lesznek a nem vallási moz-
galmak, világunk jelenlegi konzumli-
beralizmusa nagyban kedvez az em-
berekbe eredendõen beoltott transz-
cendencia-irányultsággal galád módón
visszaélõk széles táborának. A mód-
szer ismerõs: emelj ki egy-egy kelle-
mes részigazságot valamely vallás taní-
tásából (fõképp a Szentírásból), kínáld
fel az „önmegvalósítás” lehetõségét a
labilis életvitelû, pszichésen sérült,
könnyen befolyásolható, hiszékeny
embereknek, s máris létrejönnek a val-
lási jellegû kisközösségek, amelyek
magukhoz vonzzák azokat, akiket
nem elégítettek ki a történelmi egyhá-
zak, vallások élete, „spirituális szolgál-
tatásai”. A „behálózottak” észre sem
veszik, hogy közben egy-egy igen jól
szervezett gazdasági vállalkozás rab-
szolgáivá válnak, akik nem ritkán  szin-

te katonai hierarchiában dolgozva és a
külvilágtól teljesen elszigetelve, fizetés
nélkül szolgálják a szekta vezetõjét.
Ilyen súlyos esetek nálunk szerencsére
(még?) nem fordulnak elõ, testet-lelket
torzító, családokat felbontó következ-
ményekrõl s egyéb „furcsaságokról”
azonban egyre többet hallani (lásd pél-
dául az „Üzleti hitvallás” c. cikket a
Heti Válasz április 22-i számában). 

Persze, az egyház-fogalmon felül
sok minden más is összezavarodott kö-
rülöttünk, ennek okai feltárásában ki-
ki mérje fel saját felelõsségét. Azt már
felismertük – s ez sem kevés –, hogy a
világból sokszor éppen az hiányzik,
ami igazán világi (szépség, munka, csa-
lád, életöröm), de vajon megvan-e a
hívõ lelkiség a szentélyekben? A (hitet)
keresõ, az identitászavarokkal küzdõ
vajon mindig meleg közössége, bátorí-
tó szavakra, követendõ példákra talál-
e? A rádió hamar népszerûvé vált „Egy
csepp emberség” c. mûsorában nem-
rég egy orvos, dr. Szabó György éppen
arról beszélt, hogy az orvosnak nem-
csak diagnosztizálni és operálni kell ki-
tûnõen tudnia, hanem bizalmat is kell
sugároznia a beteg felé, „nehogy az el-
keseredésében sarlatánhoz forduljon.”
Íme egyházunk és egyházközségünk
nagy feladata: az önmagát s egyszer-
smind Istent keresõ XXI. századi em-
bernek olyan gyógyírt felkínálni, hogy
ne kelljen vallási sarlatánokhoz fordul-
nia. 

Szende Ákos

Egyházi körkép a XXI. századi Magyarországon

keresztényeknek igenis ki kell ven-
niük részüket a közéletbõl, annak
hitük és elveik szerinti formálásá-
ból. Nem mindegy, hogy kik képvi-
selnek minket Európában! Akik ke-
resztény Európát akarnak vagy akik
a keresztény eredetre való utalást
még a preambulumba sem akarják
bevenni. Akik szerint „csak a ke-
resztény Magyarországnak van jö-
võje” vagy akik szerint a Vatikán
„lenyúlja Európát!” Akik a keresz-
tény tanítást és erkölcsöt tekintik

zsinormértéknek vagy akik a szaba-
dosság és gátlástalanság minden
megnyilvánulását az egyéni szabad-
ság kiteljesedéseként élik meg. Akik
„tizenötmillió magyarban” gondol-
kodnak, õket akarják képviselni
vagy akiknek már a tíz is sok. Ezek
mind válaszra váró kérdések! Fele-
lõsségünk van! Tessék dönteni!

Béres György

Gyermeknap május 15-én

Ha úgy érzed, hogy ügyességi
versenyen remekelni tudsz vagy csak
szurkolni szeretnél, gyere el! Hozd el
anyukádat, apukádat, nagymamádat,
nagypapádat, testvéredet, unokatest-
véredet! Biztosan jól fogjátok érezni
magatokat! Lesz zene, kúszás, mászás,
esés, kelés, jókedv, nevetés e
gyönyörû napon! 

Hajma István (kertész)
és a dékánok
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A képviselõtestületi ülésre Már-
ton atya meghívásának eleget téve
Nagymaroson került sor. 

Az ülést imával kezdtük.
Márton atya bevezetõjében is-

mertette a napirendet, majd Béres
György az elõzõ ülésen tett elhatá-
rozásokra kérdezett rá.

Babics Balázs a híveknek írandó
levélrõl elmondta, kb. egy hét múl-
va elkészül – az új levélpapírral és
borítékkal. 

A hirdetõtáblák közül a belsõ el-
készült, hamarosan a külsõk is a
helyükre keürlnek.

A gázfogadó ügyének rendezése
folyamatban van. A felkért ingatlan-
szakértõ elkészített egy értékbecs-
lést, ami kártérítési követelésünk
alapja. A plébániát képviselõ ügy-
véd levelet írt a Fõvárosi Gázmû-
veknek, várjuk válaszukat.

A számítógép Vajna László áldo-
zatos munkájának eredményeként
jól mûködik, jelszóval védett. 

A liturgikus bizottság nevében
Takács László elmondta, hogy a ha-
tározatokat Márton atyával egyez-
tették, és ennek eredményét közöl-
ték a ministránsok vezetõivel is. A
megváltozott ministrálási rendre az
áttérés folyamatos.

Márton atya bejelentette, hogy a
templombúcsú miséjét Vigassy Mi-
hály atya tartja. A szentmise után –
hasonlóan a korábbi évekhez –
agapé, árusok, sátor, játszóház lesz
a templomkertben. Szerdahelyi
Csongor felvetette, hogy a nagyobb
ünnepélyesség kedvéért a 9-es és ½
11-es miséket vonjuk össze, és ½10
órakor legyen egy közös, ünnepé-
lyes búcsúi nagymise.  A testület az
ötletet némi vita után elfogadta, a
részletek megszervezését Babics
Balázs és Müller Ferenc vállalta.
Szerdahelyi Csongor és Béres
György is felajánlotta segítségét.

Az idei majális sajnos elmarad,
mert a helyszínre motocross ver-
seny miatt nem kaptunk engedélyt.

A hátra lévõ rövid idõ kevés az át-
szervezésre, ezért a majális helyett
rendezzük meg a május 15-i gyer-
meknapot a templomkertben. 

Márton atya ismertette a követ-
kezõ idõszak eseményeit. Az elsõál-
dozás május 9-én lesz a 9-es szent-
misén, 40 elsõáldozó részvételével.
A mise utáni ünnepség, agapé az új
ingatlanunkban lesz.

Május 15-én kerül sor a bérmá-
lásra, amit Ladocsi Gáspár püspök
atya végez. A megfelelõ elõkészüle-
tek után 11-12 fõ részesül a szent-
ségben. 

Május 18-án a Felsõ-Krisztinavá-
rosi Katolikus Kör vendége Erdõ Pé-
ter bíboros lesz. Márton atya kéri,
hogy minél többen legyünk ott, ter-
jesszük, hívjunk másokat is. 

Június 26-31 között
Csíksomlyóra tervez zarándoklatot
a plébánia Szõcs László káplán atya
szervezésében, közel 70 fõ részvé-
telével.

Az urnatemetõbe elkészült
Baska György alkotása, egy harang.

15 kispap járt nálunk látogató-
ban, hogy közelebbrõl megismer-
kedjenek egyházközségünk életé-
vel, mindennapjaival. 

Sokan dicsérik a templom belsõ
kialakítását, Márton atya még egy-
szer köszönetet mondott a munká-
ban résztvevõknek.

A lektorképzésre 12-en jelent-
keztek.

A 9-es és a gitáros miséken a mi-
nistránsok olvasnak, õk is vegyenek
részt a képzésben.

Plébániánk honlapja Seidl Tibor
munkája nyomán készül, mivel
nem volt jelen a részletek nem is-
mertek.

Márton atya elmondta, hogy a
kerület felajánlotta segítségét a
templom építéséhez, az elõkészítõ
munkálatokhoz. Ezügyben járt az
egyházmegye vagyonkezelõjénél,
Varjú Imrénél és hamarosan a bíbo-
ros úrral is tárgyal a kérdésrõl.
Össze kell állítani a tervezési prog-
ramot, amihez az egyházközség
építészeinek segítségét kérte.

A templomépítést a képviselõ-
testület tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta. Szent József segít-
ségét és útmutatását kérjük nagy
vállalkozásunkhoz.

Babics Balázs javasolta, hogy 2-3

3 fõs padot helyezzünk el a temp-
lomkertben. Márton atya és a testü-
let támogatta a javaslatot, a szobrok
körül jó helyük lenne.

Rajkai János fizikai segítséget
kért: május 22-26 között lesz a
lomtalanítás, új ingatlanunkból kel-
lene a lomot kihordani.

Müller Ferenc jegyzõ

A képviselõtestület 2004. április 24-i ülésének jegyzkönyve

Képviselõtestületi ülés, családtagokkal
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Április 17-én a lassan már ha-
gyománnyá váló teaház várta az ér-
deklõdõket, akik egy bögre forró
tea és jó zene mellett, kellemes tár-
saságban akarták eltölteni szombat
estéjüket. A melegebb idõnek kö-
szönhetõen a helyszín most már a
korábbi diszkó western terme volt,
ahol a helyi adottságok miatt sokkal
kényelmesebben el lehetett férni, a
hangulatos légkörrõl nem is beszél-
ve. A játékos kedvûek több társasjá-
ték közül válogathattak, így pillana-
tok alatt tetõfokára hágott a jókedv.
Plébániánk fiataljai, idõsei és csalá-
dosai szép számmal képviseltették

magukat, a terem csaknem zsúfolá-
sig megtelt, a pult mögötti segítõk
pedig megállás nélkül fõzték a teát,
amibõl egy bevásárlóközpontot
meghazudtoló választék állt rendel-
kezésre.

Az elõzõ alkalmakkal ellentét-
ben már élõ zene is várta az idelá-
togatókat, hiszen bemutatkozott a
Züllés Együttes. Egész estét betöltõ
Illés-dalokat tartalmazó koncerttel
szórakoztattak bennünket. A zene-
kar nemrég alakult, tagjai Farkas
Dániel, Markovics András és Szerda-
helyi Miklós. Többhónapos, kitartó
munkával készültek az estére, de a

közönség létszáma és lelkesedése
még az õ várakozásukat is felülmúl-
ta, ezért ezen felbuzdulva új pro-
dukcióval szeretnének fellépni. Na-
gyon köszönik mindenkinek a segít-
séget és a bíztatást és következõ fel-
lépésükkor sok szeretettel várják
azokat, akik most valamilyen okból
kifolyólag nem tudtak eljönni. Ad-
dig is egy kis kedvcsinálónak néz-
zék meg a fényképeket, amik a tea-
házban készültek. 

A következõ teaház május 18-
án, kedden, Erdõ Péter bíboros úr
elõadása után lesz.

Dézsi Krisztina

„Züllés” a teaházban
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Magna Hungarorum Domina, ora pro nobis! 
A Schola nagyböjti zarándoklata Mariazellben

A nemzeti ünnepet megelõzõ
hétvégén a Schola népes csoportja
zarándoklatra indult Mariazellbe,
az egyik legismertebb európai za-
rándokhelyre, melynek története a
XII. századig nyúlik vissza. Vezetõnk
Pálmai Péter atya volt, aki hosszú
ideig templomunkban szolgált, de
egyben a kegyhely egyik legszak-
avatottabb ismerõjeként is számít-
hattunk rá. A hosszú buszúton szí-
vesen hallgattuk elõadását
Mariazell történetének „négy felvo-
násáról”. A „harmadik” fõszereplõ-
je I. (Nagy) Lajos királyunk (1342-
82), akinek álmában megjelent a
Szûzanya, de az õ nevéhez fûzõdik
a hatalmas kegytemplom 90 méte-
res tornyának építése is. Íme egy a
rengeteg emlékbõl, amelyek miatt a
három nap alatt kicsit „Magyaror-
szág részének” éreztük a kegyhe-
lyet.

Még az elsõ napon, szombaton
a szállások elfoglalását követõen
megtekintettük a bazilikát Péter
atya vezetésével. Az „átbarokkizált”
gótikus hajók, a monumentális ba-
rokk szószék, a Fischer von Erlach-

féle fõoltár és a gazdag freskódíszí-
tés mellett azt a Szent László - ká-
polnát is szívünkbe zártuk, amely-
ben egyszerû sírlap alatt Mindszenty
bíboros nyugodott 1975-tõl egé-
szen 1991-ig. (A mellékoltárral
szemben Szelepcsényi György esz-
tergomi érsek, bíboros epitáfiuma
látható a XVII. századból. Külön ér-
dekesség volt egy Árpád-házi Szent
Erzsébetet ábrázoló festmény, me-
lyen feltûnt egy apró Kossuth-címer
is.) Az elsõ este a vendéglátó nõvé-
rek vacsorája után Péter atya elmél-
kedésével, majd completoriummal
zárult.

Vasárnap reggel a Schola a híres
kegyszobor gyönyörû „cellája” elõtt
énekelt és imádkozott a magyar
nyelvû szentmisén. Ezt követõen
Mindszenty prímás sírjánál, a ko-
szorú elhelyezése közben, a Him-
nusz mellett talán még sosem csen-
dült fel ennyire telített érzelmekkel
a „Boldogasszony Anyánk”. „Anyai
palástod fordítsd oltalmunkra…”,
„… ne felejtkezzél el szegény ma-
gyarokról” – zengte a kórus nem-
csak a plébánia, de talán valameny-
nyi magyar nevében a „történelmi
csúcsívek” alatt. 

A szép délelõtt kiegészült a kívül
elhelyezkedõ gyertyakápolna s a
„mechanikus Betlehem” megtekin-

tésével. Utóbbi mozgatható figurák
és makettszerû környezet segítségé-
vel meséli el Jézus életét. „Gazdája”
igen jó kedélyû, a magyar vendége-
ket mindig szívesen fogadó úr. Fel-
kerestünk egy karmelita kolostort is,
melynek kápolnájában a Mária –
énekek felidézése alatt minden kó-
rustag próbára tehette emlékezõte-
hetségét… Hátra volt még egy dél-
utánba nyúló, kissé „rapszodikusra”
sikeredett túra, a nem éppen lucul-
lusi, de jó szívvel adott vacsora,
majd a „búcsúest”. Ennek során
megköszöntük a nõvéreknek a szí-
ves vendéglátást s Ede atyának a
gyónási lehetõséget és a kedves
fogadtatást. (Vörös Attila és Tõkés
Géza paródiái pedig még sokáig
emlékezetesek maradnak scholás
berkekben…) Jólesõ fáradsággal
hajtottuk álomra fejünket a tiszta,
kényelmes szobákban (a miénkben,
árulta el a fõnõvér, tíz napja még a
brnói érsek aludta álmát).

Nemzeti ünnepünk reggele a
készülõdés jegyében telt. A szállás
kis kápolnájában még szentmisét
hallgattunk, de aztán búcsút kellett
venni a kegyhelytõl. Úgy érezzük
(igen, így, jelen idõben) a Boldog-
asszony meghallgatta fohászainkat,
énekeinket, s az imádságos három
nap mindannyiunk lelkében nyo-

In memoriam Franz König (1905 – 2004)

Péter atya, rendi nevén Godofréd,
védõszentjével, Godofréd püspökkel
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mot hagyott, kisebbekében, na-
gyobbakéban egyaránt. Visszafelé
elõször meglátogattuk a neubergi
volt ciszterci apátsági templomot, a
gótika ritka gyöngyszemét, megcso-
dálva szárnyasoltárakat és a keren-
gõt, késõbb pedig az Esterházy fa-
mília fészkét, Fraknó várát, melyet a
kedvünkért nyitottak meg. A renge-
teg fegyver és a kis Pál herceg (fest-
mény-) frizurája mellett az „abszo-
lút elsõ hely” a roppant mélységû
kutat illette… (Természetesen a vár-
kápolna sem maradt énekszó

nélkül…)
A kegyelemteljes, élményekkel

teli út megszületésénél sok testvé-
rünk bábáskodott. Mindenekelõtt
Péter atya, lelki vezetõnk, akinek
ezúton is köszönjük a lelki és „ide-
genforgalmi” vezetést. Tünde, aki
kifogyhatatlan énekekbõl, jókedv-
bõl s nem utolsósorban türelem-
bõl… Csongor, aki nem elõször, s
reméljük, nem is utoljára vállalta
magára a technikai feltételek meg-
valósítását… Vasdinnyey Miklós, aki
oroszlánrészt vállalt a külön progra-

mok megszervezésében s a fraknói
idegenvezetést tolmácsolta a cso-
portnak… s Imre, a buszsofõr, akirõl
kiderült, nemcsak úti-, hanem lelki
társa is a kórusnak. A tenor – basz-
szus együttmûködés szép példáját
adta két fotóriporterünk,
Zsabokorszky Zsolt és Gál Attila. Õk
nemcsak a szép táj, a mûemlékek,
de az annabergi hócsata, a mari-
azelli (tiszavirág–életû) fegyver-
nyugvás és a franknóvári ütközet hi-
teles tanúi és túlélõi, gyakran áldo-
zatai voltak, de errõl a kisebbek és
a játékos kedvû felnõttek is tudná-
nak mesélni. A Boldogasszony
ugyanis fehérbe öltöztette az egész
tájat, sokak nagy örömére.

Jó hangulatban, imádságos
éneklésben, kegyelmi ajándékok-
ban gazdagon tért meg a Schola a
Felsõkrisztinához, hogy kivegye ré-
szét a nagyhéti készülõdésbõl, a
zsolozsmázásból és a szolgálatból.
Talán valamennyi énekestestvérem
nevében leírhatom: nagy bizalom-
mal fog eltölteni, hogy tudom, a
Mariazelli Szûzanya oltalma õriz
majd gyászban és örömben…

Jakab Péter

Kedves és megható szokás, hogy
a frissen felszentelt pap elsõ önálló-
an bemutatott szentmiseáldozatát
azon a plébánián, abban a temp-
lomban, kápolnában mondja, ahol
felnõtt, ahol elõször szolgált az oltár
körül, mint ministráns, s ahol talán
az elsõ hívást kapta. Öröme s egy-
ben büszkesége is a plébániai kö-
zösségnek ez a nap, hiszen megerõ-
sítést ad az eddigi, és buzdítást az
elkövetkezendõ munkájához. 

Ezt az érzést élhettük át április
18-án délelõtt, amikor Rubovszky
György piarista szerzetes mutatta
be elsõ miséjét templomunkban.
Az egykori kisministráns, Rubovszky
Gyuri, ill. ahogy az õt szentelõ Beer
Miklós püspök úr mondta, immár
György atya miséjén sokan szeret-

tek volna részt venni, de a szerzetes
testvérek, a rokonság és a kiterjedt
baráti kör tagjai így is zsúfolásig
megtöltötték a templomot. Ezért
most e helyütt is elnézést kérünk
azoktól, akik ezen a vasárnapon
kénytelenek voltak más misére
menni. 

Ahogy szerzetestársa, Guba And-
rás tanár úr említette a homíliában,
az az ember jobban meg tudja érte-
ni a másikat, figyelmesebb tud len-
ni vele, aki maga is átélt nehézsége-
ket, maga is szerzett „ábrahámi sé-
rüléseket”. Az újmisés atya is ilyen
ember: igen nagy empátiával fordul
már most is diákjai felé. 

Mint oly sokaknak, György atyá-
nak is sok gondolkozás, imádkozás
és – valljuk – fentrõl jövõ kegyelem

segített, hogy vállalni tudja a papi
hivatást. Reméljük, hogy az a kisfiú,
akit szülei a Piarista Rend iskolájába
írattak tanulni, s ott komoly, igaz
szerzetesek lettek példaképei, hoz-
zájuk hasonlóan „hitre, tudásra,
szép életre, jóra” fogja tanítani a rá-
bízott fiúkat a „pietas et litterae”
szellemében.

Miközben büszkék vagyunk rá,
mint egykori ministránstársra, barát-
ra és plébániánk többi papi hivatást
választó fiataljaira, imádkozunk érte
és értük, kérve a Szentlélek kegyel-
mét, hogy a vállalt élethivatásukat
híven tudják teljesíteni.

Béres Orsolya

Rubovszky György piarista újmiséje



2004. HÚSVÉT8

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

VII. évfolyam, 4. szám 2004. húsvét, következõ lapzárta: 2004. .
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Müller Ferenc, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós, Zsabokorszky Zsolt

Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a felsokrisztina@freemail.hu e-mail címre.

Templomunkban szép és
mélyértelmû gyakorlatot valósí-
tunk meg, amikor a misekánon
végén az ünnepélyes „doxológiát”
felállva hallgatjuk. Kevés szó esett
azonban arról, mit is jelent ez va-
lójában.

A szentmise második fõrészé-
ben, az áldozat liturgiájában fel-
ajánláskor a pap kenyeret és bort
tesz az oltárra, majd azokat a
Krisztustól kapott felszólítás és fel-
hatalmazás alapján Isten számára
elfogadható ajándékká: Jézus tes-
tévé és vérévé változtatja. Végül a
kánon befejezéseként megtörténik
az ÁLDOZATBEMUTATÁS: a mi-
sézõ pap a szent Testet és Vért a
tálca és a kehely megemelésének
gesztusával nyújtja át az Atyának,
mi pedig felállva csatlakozunk eh-
hez az átadáshoz: a doxológia sza-
vai szerint Õáltala, Õvele és
Õbenne.

Ezután már az Úr imádságával
és a kiengesztelõdéssel készülünk
fel arra, hogy a szentáldozásban
ebbõl az áldozatból mi is: pap és
hívek részesülhessünk.

Szauer Tibor

Részvételünk a szentmisén

Keresztelõ Szent János napját, vagyis búcsúnkat
idén június 20-án tartjuk. A nagymise délelõtt fél
tíz órakor kezdõdik. Vigassy Mihály krisztinavárosi
plébános lesz az ünnepi szónok. Kihangosítás se-
gítségével a templomkertbõl is követhetõ lesz a
szertartás. 

A nagymisét követõen a szokásos búcsús árusok
mellett újdonságként plébániai fórumot és gyer-
mekprogramokat szervezünk a templomkertben.

A plébániai fórum keretében plébános úr kö-
szöntõ szavai után rövid bemutatkozásra kérjük
fel a plébánia közösségeit és „szakcsoportjait”.
Többek között a Schola, a gitárosok, a hitoktatók,

a missziós imakör, a karitász, az oltáregylet, az
idõsek klubja, a babaklub, az ovis hittan, a cserké-
szek, a ministránsok, a „fioretti”, valamint a zsina-
ti csoportok tájékoztatnak néhány percben tevé-
kenységükrõl.

Közben és utána templomunk zenészei meg-
énekeltetik a gyermekeket, az ifjakat és az örök if-
jakat.

E napon kilenc és fél tizenegy órakor elmarad-
nak, azonban fél nyolckor, délben és este a
szokott idõben lesznek szentmisék. Kérjük, hogy
aki teheti, a nagymisére jöjjön, illetve vegyen
részt a mise utáni közös programokon. 

Búcsú – 2004. június 20.

Szeretettel köszöntjük a közös-
ség tagjait!

Kis családunk történelme – bõ
háromévnyi nekiveselkedés után –
1999 májusában, házasságköté-
sünkkel kezdõdött (alapítók:
Bánszky Szabolcs és Ruszthy Sarolt
építészek). Lakóhelyünk szerint
ugyan nem a Felsõkrisztinához taro-
zunk, de több szál is ideköt minket
(plébános, rokonok, barátok, isme-
rõsök és más üzletfelek…). Így há-
zasságkötésünk után Márton atya itt
keresztelte nagyjából 25-havi

„rendszerességgel” érkezõ gyerme-
keinket: 2000-ben Botondot,
2002-ben Zitát és, terveink szerint
majd a 2004 nyarán érkezõ várt
harmadik testvért is.

Általában a vasárnapi gyermek-
miséken veszünk részt, gyermeke-
inktõl függõen téve mozgalmassá
azt.

A mellékelt kép azon – sajnos –
ritka pillanatok egyikét örökíti meg,
amikor mindannyian együtt kirán-
dulunk, viszont jól mutatja, hogy a
jövõbe bizakodva tekintünk…

CSALÁDTÓL CSALÁDIGBemutatkozik 
a Bánszky-család
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