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XI. évfolyam 1. szám

A Budapesti Városmisszó lezárultával sokféle érté-
kelés látott napvilágot.  A keresztény sajtóban és rá-
dióban megjelent beszámolók a missziós hét sikeré-
ről szóltak és arról, hogy a korábbi városmissziókhoz
képest a budapesti missziót a sokszínű, gazdag plé-
bániai programok tették emlékezetessé.   

Amikor mi is, mint minden plébánia, visszatekin-
tünk erre a hétre, azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta
programunk a misszió céljait.

„A misszió természetes célcsoportja a hívők közös-
sége, vagyis a plébániához tartozó gyakorló katoli-
kusok”, azaz a belső misszió. Úgy érzem, ez az a terü-
let, ahol a legtöbbet kaptuk a missziótól. Nehéz min-
denkit felsorolni, aki azon fáradozott, hogy életünket,
hitünket hitelesen megmutatva meghívjuk embertár-
sainkat a hitre és a megtérésre.

Az új evangelizáció csak elkezdődött

Nem akartam kifejezetten plébános lenni, a meg-
előző hét állomáshelyemen káplánként dolgoztam
nagy megelégedésben, egészen addig, míg ezelőtt ti-
zenkét évvel, 1995-ben Paskai László bíboros úr ki
nem nevezett hozzátok plébánosnak. Persze semmi
kifogásom nem volt ellene, csak nem voltak ilyen am-
bícióim.

Az, hogy hét helyen voltam káplán és talán az is,
hogy korábban nem is akartak plébánossá kinevezni,
annak köszönhető, hogy a kommunista rendszer ál-
tal megtűrtnél jóval többet foglalkoztam az ifjúsággal
és egyáltalán a vallás közösségi jellegével, melynek
óhatatlanul vannak külső megjelenési formái. Ezt ak-
koriban gyors áthelyezésekkel jutalmazták, lehetőleg
minél félreesőbb helyet keresve a túlbuzgó pap szá-
mára. De számomra nem volt kérdés, hogy változtas-
sak-e hozzáállásomon, munkamódszeremen, hiszen
épp amiatt lettem pap, hogy a közösséget segítsem
életben tartani.

Papi példaképeim a józsefvárosi plébánián, ahol
felnőttem, mind ebben tűntek nagynak előttem. Így
én már tizenhat évesen szilárd elhatározásra tudtam
jutni a hivatásommal kapcsolatban, olyannyira, hogy
máshova nem is jelentkeztem az érettségi után. Ez
vakmerőségnek számított akkoriban, és szüleimnek
is voltak aggályai, de nem hátráltattak.

Az akkori rendszerrel megvolt a magam baja, kezdve
azzal, hogy épp a „felszabadító” szovjet csapatok elől me-
nekült a családom Budapestre 1945-ben. Apám egyszer
miattam vesztette el állását, mert hittanra jártam és mi-
nistráltam a templomban. Többször előfordult később,
már pap koromban, hogy az elvtársak beszélgetni óhaj-
tottak velem, de ezeknek az alkalmaknak sohasem volt
igazán súlyos következménye. Talán annyi, hogy 1989-ig
nem lehetett útlevelem.

Exkluzív – 
Márton atya múltról, jelenről, jövőről

A Felsőkrisztina Katolikus Kör vendége 
december 4-én 18.30-kor

Mádl Dalma,
aki a közelmúltban vette át 

Erdő Péter bíborostól 
a Szent Erzsébet rózsája-díjat.

Helyszín: a plébánia tanácsterme.

(foly ta tás a 3. ol da lon)

(foly ta tás az 5. ol da lon)
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Reméltük, hogy az előzőleg ki-
tűzött számos plakát sok-sok gye-
reket vonz majd a városmisszió
rendezvényeihez kapcsolódó
Szent Erzsébet játszóházba. A hely-
színül választott önkormányzati
játszótér amúgy is kedvelt és láto-
gatott, különösen ilyen szép, na-
pos kora őszi szombaton. Mi, szer-
vezők már hajnali nyolckor birtok-
ba vettük a terepet; épültek a sát-
rak a kézműves foglalkozáshoz és
büféhez, az ügyességi próbák se-
gédeszközei is helyükre kerültek.
A Szent Erzsébet életének néhány
mozzanatát színdarabbá álmodó
Oláh Enikő és csapata végső kísér-
letet tett arra, hogy egy tucat
nyüzsgő ifjúból alkalmi színtársu-
latot varázsoljon, s míg az egysze-
rű színpad kellékeit kopácsoltuk, a
kísérőzenét szolgáltató Vörös Bogi
társaival hangolni és gyakorolni
próbált, növelvén a hangzavart.

Lassan szivárogni kezdett az ap-
rónép. A bejáratnál kapott papír-
kosárkába gyűjthették Szent Erzsé-
bet rózsáit – matrica formájában –
egy-egy sikeresen megfejtett rejt-
vényért, amelyek szintén Erzsébet-
hez kapcsolódtak, vagy szépen si-
került aszfaltrajzért, üvegfesték al-
kotásért. Gerencsér apuka vásári
kikiáltó talentumát megcsillantva
cseles kivárással akasztgatott pat-
kókat az erejüket próbára tevők
botjára. A csövön gurított diót ka-

lapáccsal eltalálni sem volt akármi-
lyen feladat, különösen, ha sekres-
tyés Zolink adagolta a töltetet. Pár
próbálkozást követően Tünde is
úgy döntött, inkább marad a kar-
vezetői pulpitusnál. 

A nap folyamán kétszer is elő-
adtuk a Szent Erzsébet darab, és a
csoda kétszeresen is megtörtént; a
kenyér  rózsává változott a kis Er-
zsébet kötényében, a fegyelmezést
nehezen tűrő gyerekcsapatból pe-
dig egymásra és szerepére figyelő
Henrik, Gertrud, Lajos és udvar-
hölgy lett. József atya is hiba nélkül
„alakította” az eskető papot össze-
adván az ifjú Lajost és Erzsébetet.
Meg is kapta az érte járó vastapsot.
Végül a kiosztott Erzsébet-cipócs-
kákat majszolva valamennyien sze-
génnyé lettünk és hálásan énekel-
tük a hálaéneket.

Misszió volt-e, ami itt történt? A
készülődés és szervezés alatt a plé-
bánia közösségén belül közelebb
került egymáshoz néhány fiatal,
néhány család. Nem feladat volt
már, hanem öröm, hogy ilyen for-
mában megmutatkozhattunk.
Misszió volt, ha a játszótérre láto-
gatók egyike-másika valamit meg-
érzett ebből a közösségből és
örömből. Az evangélium örömé-
nek átadására rendhagyó módok
és helyszínek is alkalmasak, csak
mi készek legyünk rá!

Laber Zsuzsa 

Misszió a játszótéren
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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

1999. NAGYBÖJT

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

Krónika
Az ötvenes években Szörényi Andor professzor,

a hatvanas évek elejétõl pedig egészen tavaly nyárig
Gál Ferenc professzor lakott a plébánián, és mis-

ézett, gyóntatott nálunk. Jelenleg is
rendszeresen besegít a nunciatúrán
dolgozó Szabó Tamás gyõri egy-

házmegyés atya és a pécsi egyházmegyés Goják
János professzor. Február elejétõl újabb kisegítõvel
gazdagodtunk.

Veres András atya mondja a vasárnap reggel
½8-as miséket, aki teológiai tanulmányait Egerben
kezdte, a budapesti Hittudományi Akadémián
folytatta, és Rómában fejezte be. 1986-ban szen-
telték pappá. Hazatérte után két éven át
Mezõkövesden volt segédlelkész, 1990-tõl az egri

hittudományi fõiskolán tanított. 1991-tõl a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán oktatott,
1992-tõl az erkölcsteológia tanszék docense volt.
1996. augusztus 1-én visszatért Rómába. A Pápai
Magyar Intézet rektoraként a különbözõ pápai egyete-
meken tudományos fokozat megszerzéséért tovább-
tanuló magyar egyházmegyés papok elöljárója lett.
Tavaly nyáron nevezte ki Seregély István érsek, a
püspöki kar elnöke a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkárává. Azóta Budapesten él, és
mostantól vasárnaponként nálunk teljesít szolgálatot.

Köszöntjük õt, és reméljük, hogy kapcsolata a Felsõ-
Krisztinavárosi Egyházközséggel gyümölcsözõ lesz.

Szerdahelyi Csongor

Köszöntjük Veres András atyát
Három napja, kezdetét vette a nagyböjt. A ham-

vazószerdát megelõzõ idõszak, a farsang azonban
még a vidámság, a bálozás jegyében telt. Fiataljaink
sorra járták a szalagavató bálokat
és egyéb mulatságokat. Plébániánk
közössége a Jókai Klubban rendez-
te meg az idei bált február 6-án. (cikk a 3. oldalon)

A „nagy bál” mellett egyházközségünk kisebb
közösségei is ünnepelték a farsangot. Február 16-
án, húshagyó kedden az Apor Vilmos Idõsek Klub-
ja jó hangulatú farsangi délutánt rendezett, ame-
lyen a házigazda és a játékvezetõ szerepét sekres-
tyésünk, Rajkai János vállalta. A ministráns kollégi-
umok közül is többen tartottak jelmezbált.

A Budahegyvidéki Ökumenikus Imahét az
idén január 17. és 24. között volt. Ebbõl az alkalomból
templomunkban Erdei László református lelkész úr hir-
detett igét. Örvendetes módon most is sokan vettek
részt keresztények egységéért tartott imádságos össze-
jövetelen nálunk és más templomokban is.

Megtartotta elsõ idei ülését az egyházközség kép-
viselõtestülete. A megvitatott kérdések között szere-
pelt többek között az is, hogy a tavasszal lejár a jelen-
legi testület mandátuma. A következõ idõben a jelen-
legi tagoknak nyilatkozniuk kell, hogy ismét jelöltetik-e
magukat, illetve kiket ajánlanak az egyházközség tagjai
közül a következõ testületbe.

folytatás a 2. oldalon

címlapkép: Corpus, Kovács Margit alkotása

Az elmúlt idõszak legjelentõsebb eseménye egyházközségünk életében, hogy 1999.
március 19-én tulajdonunkba került a „Hully-Gully” mulató. A húsvéti körmenet jelké-
pesen körbeölelte a sokszor megálmodott s most már megépíthetõ új templomunkat.
Nem hiába mutatott tehát Apor Vilmos püspök szobra az épületre, jelezvén, hogy amit
Isten házának szántak, az is lesz. Találóan jegyezte meg a húsvétot ismét körünkben

ünneplõ angol atya, Msgr. Anthony Stark, hogy egyházközségünk Keresztelõ Szent János
mellett a vértanú püspök személyében újabb patrónussal gazdagodott.

A nagyböjt a bûnbá-
nat ideje. Plébániánk
kisebb-nagyobb kö-
zösségei lelki napok
tartásával készültek a
Húsvétra. A képvise-
lõtestület szokásos
évi lelkigyakorlatát
Pálmai Péter atya ve-
zetésével Tokodon
tartotta. A lelkigyakor-
lat vezérgondolata „a
két komponens, avagy

az emberi méltóságról.” A két komponens Isten és te-
remtménye, az ember. Az õskísértés kérdõjelezi meg e
két komponens harmóniáját, egyensúlyát, mondván,
nincs szüksége az embernek Istenre, elég õ magának,
olyan õ mint Isten. A teremtmény nem létezhet terem-
tõje nélkül, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Úr úgy
alkotta meg az embert, hogy saját sorsának, üdvösségé-
nek, a társadalma alakításának munkájában nem vonja
el az ember szabad és értelmes cselekvését, hanem rá-
bízza azt. (folytatás a 2. oldalon)

Az eddigi temp-
lomkert, és a frissen
vásárolt, volt Hully-
Gully (de jó ezt leír-
ni!) telke elõször
1921-ben szerepelt
egységes ingatlan-
ként, amikor is a ma-
gyar állam kisajátítá-
sok révén a teljes te-
rület tulajdonjogát
megszerezte, és
egyesítette az addigi
telkeket. Az „állami tulajdon” tulajdonképpen fõvárosi
tulajdont jelentett, a birtoklapokon a pontos megneve-
zés „Budapest Székesfõváros közönsége” volt. Ez a te-
lek valójában soha nem volt egyházi tulajdon, a fõ-
város, mint tulajdonos kegyúri jogon biztosította az
egyház számára a templomépítés lehetõségét. Ehhez
mai szóhasználatban a kezelõi jog áll legközelebb. Ez
gyakorlatilag az építési jogosultságot jelentette. Az in-
gatlan szerepelt az ún. kegyúri listán. Ez Budapesten
nem volt egyedülálló. (folytatás a 4. oldalon)

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

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

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

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

1999. HÚSVÉT

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

Krónika

BIRTOKON BELÜL

A nagyszombati körmenettel jelképesen is birtokba vettük

A tervek

A programok szervezőit (Andre-
ijszki Katalin és művésztársai,
Lukách Krisztina, Hernádyné Sze-
mere Rita, Jakab Péter, Szende
Ákos, Bódy Kati, Kertész Anna-
mária és Tőkés Tünde) sokan,
sokféle módon segítették.  Volt,
aki a kiállítás helyszszínét intézte
(Pongrácz Judit), a Karitász a ven-
dégek jóltartásáról gondoskodott
és sokan voltak, akik Józsi atya és
Laci atya vezetésével Kis Szent Te-
réz ereklyéjénél imádkoztak a vá-
rosért, a misszió sikeréért.

„A misszió célja, hogy tanúság-
tételünkkel meghívjuk az embere-
ket a hitre és a megtérésre.” Ez a
másik pozitívuma a missziónak.
Végre legyőztük szemérmességün-
ket, félelmeinket, és ki mertünk
menni az emberek közé, volt mer-
szünk megszólítani, behívni őket
templomunkba. Ezt mutatta a
Mindszenty-zarándoklat és a fák-
lyás felvonulás, ahol nem csak hi-
tünket, de plébániai közösségün-
ket is „vállalva” vettünk részt. En-
nél is fontosabb volt a Schola

hangversenye, amelyen a meghí-
vott iskolásokat elkísérő (s talán
hitüket nem gyakorló vagy nem
hívő) szülők is részt vettek, majd
az azt követő agapén megismer-
kedhettek hívő közösségünkkel.
De ilyen volt a szombat délelőtti
„játszóház” is, amikor mi mentünk
ki a „világba”, mutattuk meg ma-
gunkat s azt, hogy lehet színes,
színvonalas játékprogramokat
szervezni úgy, hogy közben megis-
mertessük gyermekeinkkel törté-
nelmünket és szentjeinket. De ta-
núságtételünk szép példája volt az
Apor Vilmos emlékműsor is, kö-
szönet érte a szervezőknek, a sze-
replőknek és a Scholának.

A városmisszió célja egy folya-
mat megindítása, amit folytat-
nunk kell hitünkről való tanúság-
tevéssel, az emberek megszólításá-
val, a megszólított emberek kö-
zösségeinkbe történő befogadásá-
val és sok imával.

Ezért mondjuk, hogy a város-
misszióval az újraevangelizáció
csak elkezdődött, amit a minden-
napokban folytatnunk kell.

Béres György

(Az új evangelizáció... – 
foly ta tás az 1. ol dal ról)

A városmissziós hét sok ren-
dezvénye volt hivatott más-más
eszközökkel ráirányítani a figyel-
met a hívő közösségek életére.
Plébániánk is számos módon igye-
kezett minden korosztály, így a
legkisebbek, a gyermekek meg-
szólítására is. Az aszfaltrajz-verseny
meghirdetésével és lebonyolításá-
val is ilyen program megvalósítá-
sára került sor.

A diákmise után láttak neki az
alkotásnak a kisebb-nagyobb gye-
rekek, a vártnál lényegesen több
kis művészpalánta bontakoztat-
hatta ki képességit. Hamarosan ki-
derült: a szervezők által a kövezet-
re előre felrajzolt keretek kevés-
nek bizonyultak, noha több rajz

elkészítéséhez három-négyfős csa-
patok szerveződtek. Sokan inkább
egyedül láttak munkához. Sorra
születtek a vázlatok, szemünk lát-
tára alakultak és szépültek a ké-
pek, és szállt a krétapor… A színes
alkotások bírálatát végzők nehéz
helyzetbe kerültek, mert a lelkes
kis művészpalánták folyamatosan
– szó  szerint – láb alatt voltak.

Végül valamennyi megjelent
gyermek úgy távozhatott, hogy
életkorának megfelelő ajándékot
kapott: matricákat, szentképeket,
rajzeszközöket, sőt a legügyeseb-
bek könyveket vagy a városmisszió
emblémájával díszített trikókat vi-
hettek haza.

Mózessy Egon

Aszfaltrajz-verseny a templom körül
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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

1999. ADVENT

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

III. évfolyam 1. szám

„Hozzád emelem az én lel-
kemet Uram, mert kik téged
várnak meg nem szégyenül-
nek...”

„...Talán azt mondod test-
vérem, hogy te most nem
tudsz vágyakozni Istenre:
vagy van vágyam, vagy nincs,
ezen az ember nem uralkod-
hat. Mondhatod, hogy te
nem vagy az, aki most Istenre
vágyakozik. Neked most elég
lenne egy kicsit több békes-
ség, egészség, stb. Nem így
van: igazából Isten hiányzik
neked testvér. Senki és semmi
más. Az Isten utáni vágyat ez
a szent idõ a hívõ emberben
nem úgy akarja felszítani,
hogy érzelmeket korbácsol fel

bennünk, hanem az értelmünkre hat, gondolkodásra
késztet...” (Barsi Balázs)

*
Lapunk az új egyházi év kezdetének elõestéjén jele-

nik meg. Az advent a lelki megújulás, a megtisztulás
ideje. Ehhez csöndre, lelki elmélyülésre, lemondásra és
áldozathozatalra is szükség van. Segíthetnek ebben a
reggeli roráté misék és a szombat esti zsolozsmák és
elmélkedések. A roráté misék hétfõn, szerdán és
szombaton reggel 6 órakor kezdõdnek. A hétfõin a
szkóla, szerdán a gitárosok énekelnek, a szombatin pe-
dig népénekek lesznek. Az elmélkedéseket plébániánk
papjai vezetik.

(folytatás a 2. oldalon)

Krónika
Legutóbbi számunkban

már tettünk említést arról,
hogy visszavásárolt ingatla-
nunk hasznosításával milyen
terveink vannak. Eddig a hir-
detésekbõl volt ismert az ur-
natemetõ kialakításának ter-
ve, de a múlt vasárnapra elké-
szült templomunkban az ide-
iglenes urnafal.

Egyházközségünk képvise-
lõtestülete legutóbbi ülésén
egyhangúlag elfogadta az egy-
kori altemplomban kialakítan-
dó kolumbárium terveit és
elõzetes költségvetését. Az
építész terveket Szauer Tibor
és Müller Ferenc, a statikait
Salacz Ákos, az épületgépé-
szetit Füredi Iván, az elektro-
mos terveket Nyári Ilona készítette el. Jelen pillanatban
a költségvetés egyeztetése, az egyházmegyei és önkor-
mányzati engedélyeztetés van folyamatban.

(folytatás a 3. oldalon)

Urnatemetõ

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
következõ összejövetelének idõpontja
december 14-én kedd, este 7 óra.

Vendégünk lesz Szabó Ferenc jezsuita atya.
Elõadásának címe:

Ötven éves
a Vatikáni Rádió magyar adása

Az ideiglenes urnafal templomunkban

„Légy áldott, ó Atyánk, ki vég-
telen szeretetedben egyszülött Fia-
dat ajándékoztad nekünk. Õ meg-
testesült a Szentlélektõl, a Szûz-
anya legtisztább méhében, s im-
már kétezer éve megszületett Bet-
lehemben. Útitársunk lett, s új ér-
telmet adott a történelemnek...”
(A Szentatya imája a 2000. év
nagy jubileumára)

*
Az elmúlt néhány hét a kará-

csonyi készület jegyében telt. Plé-
bániánk minden közössége igye-
kezett külsõ és belsõ környezetét
méltóvá tenni Jézus fogadására.
Sokak nagyon sok és áldozatos
munkájának eredménye, hogy

idei karácsonyunk is - reméljük mindenkié - szép volt.
A lelkes felnõttekkel kibõvült Schola gazdag decembe-
ri programjával felejthetetlen, meghitt élményt adott a
piarista diákoknak és szüleiknek, valamint mindazok-
nak, akik hallhatták elõadásaikat. Örvendetes volt látni
azt is, hogy az idén lényegesen többen vettek részt az
adventi szombatokon az esti vesperásokon.

Anyaszentegyházunk ebben az
esztendõben is folytatta felkészü-
lését a 2000., jubileumi év meg-
ünneplésére. Az 1999-es eszten-
dõ a Mennyei Atya éve volt. A te-
remtõ, gondviselõ, bûneinket
megbocsátó, minket végtelenül
szeretõ Atya állt elõttünk. A jubi-
leumi év pedig a Szentháromság
nagy titkát állítja a középpontba.

Hálát adunk a Szentháromság-
nak az elmúlt év minden kegyele-
mért. Megköszönjük, hogy meg-
tartott katolikus, keresztény hi-
tünkben, az evangéliumi élet út-
ján, azt, hogy tanúságot tehettünk
hitünkrõl a családban, munkahelyünkön és az egyház-
község, a plébánia életében is.

Megköszönjük a Testvéreknek, hogy áldozatos lelkü-
lettel és tettekkel, nagylelkû adományaikkal is vállalták
a Magyar Katolikus Egyház, az Esztergom-Budapesti Fõ-
egyházmegye, valamint a plébánia anyagi terheit.

Õk ott voltak, mi nem...

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2000. BÖJTELÕ

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

1999.

Egyházközségünk nagy családjának jeles tagja,
Veres András püspök,

a püspöki kar titkára, akit II. János Pál pápa
január 6-án szentelt apostol utóddá,
elsõ budapesti fõpapi szentmiséjét

templomunkban celebrálja,
február 6-án, vasárnap 1/2 11 órakor.

A Felsõkrisztina Katolikus Kör februári vendége
Hollai Antal

az esztergomi szeminárium spirituálisa
egyházközségünk korábbi papja

„A papság helyzete egyházmegyénkben”
címmel tart elõadást

február 8-án, kedden 18.30 órai kezdettel.

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)

Január 29-én ülésezett a képvise-
lõtestület. A fõ napirendi pont, a
zárszámadás és a költségvetés meg-
vitatása és elfogadása után Szauer
Tibor az urnatemetõ építésének je-
lenlegi állapotáról tájékoztatta a
képviselõket, majd Szerdahelyi
Csongor a plébániai jubileummal
kapcsolatos elõkészületekrõl tartott
beszámolót. Ezt követõen a egyház-
községi lelkigyakorlat szervezésérõl,
a plébánia életét érintõ problémák-
ról, és a tennivalókról esett szó.

*
Hasonlóan az elmúlt évekhez,

január 16. és 23. között a kereszté-
nyek egységéért imádkoztunk.

*
Plébániánkon immár hagyo-

mány a véradás. Január 30-án már ismerõsként kö-
szöntötték egymást egyházközségünk rendszeres vér-
adói és a véradásban segédkezõ orvosok és assziszten-
sek, akik az ünnepnapon is eljönnek hozzánk, hogy
együtt segítsünk a rászorulókon. Örvendetes, hogy a
véradók között mindig találkozunk új arcokkal is.

„A múltat dicsérjük,
de a jelenben kell élnünk.”

Ovidius
A történelem megmutatja, hogy

mi, emberek, semmit sem tanulunk
belõle. Minden generáció, minden
egyes ember újra és újra keservesen
tapasztalja meg, hogy milyen az,
amikor az ujját megégeti. Az, hogy
ezt a szüleink és nagyszüleink már
tudták, és figyelmeztettek rá min-
ket, nem tartott - és tart - vissza at-
tól, hogy a jó tanácsot eleresszük a
fülünk mellett.

Luise Rinser ezt a jelenséget igen
találóan írta le: „Újból és újból
nyújtjuk a tapasztalás, a tiszta tudás
kelyhét, és a másik visszautasítja,
kiborítja a tartalmát; saját maga
akar meríteni a forrásból, belelépni a csalánba, vagy el-
szenvedni a fûben rejtõzõ kígyó marását. Még a saját
gyermekeink sem - épp õk a legkevésbé - fogadják el
a szülõk által kínált jó italt; sõt bosszankodnak a buta
jószándékon, legjobb esetben megmosolyognak min-
ket, éppúgy, mint mi - az eggyel korábbi generáció -

Veres András templomunkban mutatta
be elsõ budapesti fõpapi szentmiséjét

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2000. NAGYBÖJT

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket,
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.
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Nagyböjti lelkigyakorlatunkat
nagyhétfõ-nagykedd-nagyszerda

este 6 órakor
Jánosa Domonkos,

a szomszédos istenhegyi egyházközség
plébánosa tartja.

A Felsõkrisztina Katilikus Kör áprilisi vendége
dr. Korzenszky Richárd
tihanyi bencés perjel,

korábbi pannonhalmi igazgató lesz.
Idõpont április 4. kedd, este ½7. Az est témája:

Tíz éve szabad a magyar egyház
eredmények, mulasztások, lehetõségek.

KrónikaFÁJ

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)

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

István atya

„Békesség nektek!
Én vagyok, ne féljetek!”

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

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

*
Az egyházközség szokásos

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

*
A nagyböjti idõben lelki felké-

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

Keresztelõkút az epöli
Keresztelõ Szent Jánostemplomban

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

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

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

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

2000. HÚSVÉT

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

III. évfolyam 4. szám

A Felsõkrisztina Katolikus Kör májusi vendége
Jelenits István piarista atya

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

a keresztény értelmiség felelõsége.

Imacsoportok
plébániánkon

KRÓNIKA

Május 6-án körülbelül 10 órától tartjuk
egyházközségünk MAJÁLISÁT

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

A vidám együttlétre mindenkit szeretettel várunk.

(folytatás a 2. oldalon)

(Az imacsoportok beszámolói
a 3., 7., 8., 10., 11., oldalon olvashatók.)

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

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

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

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

2000. VENI SANCTE

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

A legutóbbi számunk meg-
jelenése óta plébániánk élete
az ünneplés jegyében telt. Ke-
resztelõ Szent János ünnepén
közösségünk hármas jubileu-
máról, plébániánk 60 évvel
ezelõtti alapításáról s eddigi
életérõl emlékeztünk meg. A
jubileumi születésnap méltó
megünneplését nagyon sok
társunk áldozatos munkája tet-
te lehetõvé, s hetekkel az ün-
nep után elmondhatjuk: elérte
igazi célját, a közösségépítést.

Akik az elõkészítõ munkák-
ban részt vettek, közvetlenül is
megélhették, hogy a nemes
ügyért hozott legkisebb áldo-
zat is segít közelebb kerülnünk egymáshoz.

Az ünnep egyik kiemelt eseménye volt az urnate-
metõ megáldása, amelyet a szentmisét is bemutató
Spányi Antal püspök úr végzett. Ezzel az aktussal immár
a plébánia szerves részévé vált leendõ templomunk
épülete. Az ízlésesen és igényesen kialakított temetke-
zési hely tervezõit, Szauer Tibort és Müller Ferencet di-
cséri. Önzetlen, sok-sok idõt és fáradtságot nem kímé-
lõ munkájuk mellett a kivitelezés során sokak sokféle
munkája tette lehetõvé, hogy a kivitelezés idõre befe-
jezõdjön. Köszönjük nekik, s köszönjük az Önkor-
mányzatnak is aki az ünnepre lefestette az épületet el-
tüntetve ezzel a „nyitott társadalom” jelvényeit.
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A katolikus plébániák kö-
zösségi életében döntõ jelen-
tõsége van a képviselõtestület-
nek. A képviselõtestületek tag-
jai és bizottságai nagy mérték-
ben segítik a plébánia életét,
fejlõdését. Plébániánkon leg-
utoljára 1994-ben volt képvi-
selõ választás. A megválasztott
képviselõtestületek 5 évig mû-
ködhetnek. A jubileumi évre
tekintettel, hogy munkánk za-
vartalan legyen, kértem a Bíbo-
ros úrtól, hogy hosszabbítsa
meg egy évvel a képviselõtes-
tület magbízatását. Ezt a kérést
a Bíboros úr teljesítette.

A 2000. jubileumi évben, egyházközségünk 60.
évében szeretnénk az új képviselõtestületet felállítani.

Azzal a kéréssel fordulok a Kedves Testvérekhez,
hogy írásban jelöljenek a képviselõtestületbe a plébá-
nia területérõl vagy más területrõl is, ha a jelölt a mi
templomunkba jár, méltó, elkötelezett hölgyeket és
urakat, fiatalokat és felnõtteket. Ezeket az ajánlásokat
kérjük a templomban vagy a plébánián átadni október
15-ig.

Segítsen a Szentlélek mindnyájunkat a jelölésben és
abban is, hogy a jelöltek elfogadják a közösség ajánlá-
sát.

Márton atya

Képviselõtestület-
választás

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Bevonulás...

Talán a legizgalmasabb felkérés a
missziós hétre egy olyan foglalkozás
vezetése volt, amiben mindenki ki-
fejezésre juttatja, hogy számára mit
jelent az a hely, ahová rendszeresen
betér, ahol találkozik az élő Jézus-
sal. Mit is jelent számára az „én
templomom”. 

A munkához agyagot kellett
használni.

Már júniusban, egy balatoni nya-
ralóban elkezdtük a munkát. Pró-
báltuk megszelídíteni ezt a nagysze-
rű anyagot! Kezdeti kudarcaink
nem vették el kedvünket: szállítás
közben sok-sok órás fáradozásunk
veszett kárba… Mindig azon druk-
koltam, hogy csak az én munkáim
törjenek inkább, ne a gyerekeké! 

Nem mi szelídítettük az agyagot,
hanem az minket. Türelmesebbé
tett bennünket: nem akartunk már
azonnali, gyors sikereket…

Később két nagyszerű tanárunk,
segítőnk is került, Szabó Kinga, és
Saás Kinga személyében. Csodála-
tos türelmükkel és szeretetükkel, az
agyag iránti mély tiszteletükkel ve-
zettek be tudományukba. Saás Kin-
ga, az SK műhely vezetője, augusz-
tusban befogadott minket. Ekkor
már új csapat volt körülöttem, és
nemcsak gyerekek, hanem szüleik
is belefogtak az alkotásba. Kinga
több órát, napot töltött velünk, se-
gítette formába önteni elképzelése-
inket. Nem sajnálta tőlünk sem ide-

jét, sem az alapanyagokat, amit ott-
létünkkor elhasználtunk. 

Szabó Kinga pedig az első mun-
káinkat kiégette, majd adott egy do-
boz pigment festéket, a szivárvány
minden színében, hogy nyugodtan
használjunk belőle… Bátorítok
mindenkit, hogy térjen be műhe-
lyébe, mert csodákat fog látni! Any-
nyi szépséget, gazdagon díszített
tárgyat manapság már csak a múze-
umokban lehet találni. Ő maga is
csupa mosoly, kedvesség.

Ilyen segítséggel elkészültek az
alkotások. Először a XII. kerületi
művelődési házban kaptak helyet,
később templomunk szentélyét dí-
szítették.

Mindkét helyen elismerésben
részesültek az alkotók. Sokan meg-
csodálták, fényképezték a munká-
kat. Köszönöm az ismeretlen fotós-
nak azt a CD-t, ami az alkotásaink-
ról készült felvételeket tartalmazza.
Megérte a fáradozás, a néhány ál-
matlan éjszaka, hogy bőrműves lé-
temre agyaggal kezdtem dolgozni.
Azóta, ha akad kis időm, előveszem
ezt a jól formálható anyagot, né-
hány gyereket magam mellé ülte-
tek, és angyalokat, karácsonyi aján-
dékokat készítünk belőle.

Biztos vagyok benne, hogy örök
barátságban maradok az agyaggal.
Hála érte a missziós felhívásnak, a
missziós hétnek!

V. Andrejszki Kati

Az én templomom
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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2000. ADVENT

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

A fentivel csaknem azonos
címmel tartott elõadást novem-
ber 7-én Spányi Antal püspök úr,
aki a Felsõkrisztina Katolikus Kör
meghívására jött el, hogy átfogó
képet adjon e kérdésben. Az
alábbiakban az elõadás lényegét
foglaljuk össze.

„A téma szép és kedves” -
kezdte beszédét a püspök úr. „Az
elsõ gondolat ami bennem fel-
merült, hogy beszélhetünk-e ka-
tolikus Budapestrõl”. A kérdés in-
doklásaként két közeli példát
említett. Az egyik a mindenszen-
tek napján az egykori Regnum
Marianum templom helyén felál-
lított keresztledöntése, a másik
Erzsébetváros címerterve. Mind-
két történetet ismerjük. Ami a két
történetben azonos, a passzivitás.

Az elsõ esetben az új kereszt felállítása alkalmára meg-

IV. évfolyam 1. szám

Jöjj el édes Üdvözítõnk!

„Az advent szó eljövetelt je-
lent. Sokszor úrjövetnek is
mondjuk. Adventi készületünk a
várakozás, a bûnbánat és az
öröm hangulatában telik. Az ad-
venti idõben az Úr Jézusnak egy
másik eljövetelére is gondolnunk
kell. Õ újra eljön majd a világ vé-
gén. Az advent liturgikus szokásai
között elsõ helyen említjük meg
a hajnali (roráté) miséket. Az ad-
venti koszorú is az Úr eljövetelé-
re emlékeztet. A zöld ágak remé-
nyünket, a lila szalagok bûnbá-
natunkat fejezik ki. A sorban
meggyújtott négy gyertya növek-
võ fénye arra emlékeztet, hogy
Krisztusnak, az igaz világosságnak
az eljövetele közeledik.”

Templomunkban adventben minden hétfõn, szer-
dán és szombaton reggel 6 órakor roráté szentmise
lesz. Hétfõn a szkóla, szerdán a gitárosok énekelnek, a
szombatin pedig hagyományosan népénekek lesznek.

*
A plébánia 30-40-50 évvel ezelõtti fiataljai körében

elkészült egy közös visszaemlékezés a Felsõ-Krisztina
egykori életérõl. A visszaemlékezõket október 21-én a
plébános atya látta vendégül a tanácsteremben. El-
mondta, mennyire fontos egy plébánia számára saját
múltjának ismerete. A megjelentek többsége már nem
is lakik a plébánia területén, többen évtizedek után lát-

Krónika

folytatás a 2. oldalon

„Egyengessétek az Úr útját”
(Keresztelõ Szent János)

Felsõkrisztina Katolikus Kör
2000. évi õszi elõadásai

a XII. Apor Vilmos téri templomban
December 5. kedd, 18.30

Bábel Balázs érsek
A kalocsai érsekség bemutatkozik

Katolikus(-e) Budapest?

Jézus megkeresztelkedése
(Tihany, a bencés apátság temploma)

folytatás a 3. oldalon

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2001. BÖJTELÕ

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

IV. évfolyam 2. szám

„Dicsõség a magasságban Is-
tennek, és békesség a földön
a jóakaratú embereknek”

„... mert a szívünket szinte
szétveti az öröm, túlzás nélkül
mondhatjuk, akik valóban ün-
nepelték Jézus születését, akik
lélekben készültek az Õ eljö-
vetelére , azok meg is kaphat-
ták õt, szívükbe fogadhatták,
ezért valóságos tény az, és
nem szóvirág, hogy az ember
szívébõl fakadóan az öröm is-
mételteti az angyalok öröm-
énekét.” - hallhattuk Kará-
csony napján az ünnepi
homiliában. S valóban, plébá-
niánkon is sokan sokféle mó-
don készültek Jézus fogadásá-
ra. Elcsendesedéssel, szeretet-
cselekedetek gyakorlásával,
imával „egyengették az Úr út-
ját.”

*
December 10-én immár negyedik alkalommal ren-

dezett a karitász karácsonyi vásárt. Az ezúttal is sike-
res rendezvényt sokan látogatták. Különösen a játékok
és a könyvek voltak kelendõek. Pongrácz Judit, aki évek
óta fõszervezõje a vásárnak elmondta, hogy az há-
romszorosan is segít. Egyrészt így azok is részesedhet-
nek az adományozás örömében, akik pénzzel nem
tudnak segíteni, másrészt lehetõségük van a kispénzû
embereknek is ajándékok vásárlására, és végül a befolyt

KRÓNIKA
Szeretettel köszöntjük a

Kedves Testvéreket a plébánia
nevében vízkereszt ünnepén,
a jubileumi esztendõ befejezõ
napján.

Jelentõs esztendõ volt a
2000. Szentév volt a világegy-
ház életében, ünnepeltük ma-
gyar kereszténységünk ezer
éves létét és plébániánk 60
éves fennállását.

Hálát adunk a Szenthá-
romságnak az elmúlt év min-
den kegyelméért.

Megköszönjük, hogy meg-
vallhattuk katolikus keresz-
tény hitünket. Köszönetet
mondunk azoknak a testvé-
reknek, akik a világegyház,
magyar egyházunk, egyház-
megyénk és plébániánk jubi-
leumi eseményein részt vet-
tek és tevõlegesen is segítették
ezek munkáját.

Természetesen a legfontosabb, lelki életünk,
megújulásunk nem mérhetõ fizikai eszközökkel, csak
hatásaiban: az imádságos lelkületben, szentmisére já-
rásunkban, a szentségek felvételében, a hitoktatásban
és a közösségért végzett munkában.

A 2000. évben 39 gyermeket kereszteltünk, 9-cel
kevesebbet, mint tavaly. Kerületünknek kb. 64.000
lakosa van, és csak kb.350 gyerek születik évente.
Bérmálás is volt plébániánkon. 11-es részesültek a

A 2000. évi lelkipásztori beszámoló

folytatás a 3. oldalon folytatás a 2. oldalon

Részlet a 2000. évi pásztorjátékból
foto: Tóth Zltán

„Vessünk el minden terhet,
különösen a csábító bûnt, és
fussuk meg kitartással az elõt-
tünk lévõ küzdõteret. Tekint-
sünk föl a hit szerzõjére és be-
teljesítõjére, Jézusra, aki a föl-
kínált öröm helyett a kereszt-
halált szenvedte el, anélkül,
hogy a gyalázattal törõdött
volna, s most Isten trónjának
jobbján ül. Gondoljatok csak
õrá, aki a bûnösök részérõl
ilyen ellentmondást viselt el,
hogy el ne lankadjatok és ben-
sõtökben el ne csüggedjetek.”
(Róm.12,1-3.)

*
Ebben az évben január 21.

és 28. között, az ökumenikus imahét keretében temp-
lomunkban Szabó Lajos lelkész, az Evangélikus Hittudo-
mányi Akadémia rektora tartott elmélkedést a Jó Pásztor-
ról, aki szeretettel gondoskodik szétszóródott juhairól.

KRÓNIKA

Megkezdõdött az idei nagyböjt. Ilyenkor feladatként
sugallja nekünk a Szentlélek, hogy itt az alkalmas idõ a
lelki épülésre. Ehhez tud gondolatébresztõül szolgálni
talán az alábbi, az elektromos levelezési rendszerekre és
honlapokra az elmúlt idõben felkerült kis történet:

Az ördög világkongresszust rendezett. Összegyûlt
gonosz angyalainak ezeket mondta megnyitó beszédé-
ben:

– Nem tudjuk a keresztényeket visszatartani a temp-
lomba járástól. Nem tudjuk õket visszatartani attól sem,
hogy a Bibliát olvassák és megismerjék az igazságot.
Még abban sem tudjuk õket megakadályozni, hogy
bensõséges és tartós kapcsolatot formáljanak és azt
meg is éljék Krisztusban.

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2001. NAGYBÖJT

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

IV. évfolyam 3. szám

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
elsõ tavaszi elõadása

március 13-án, kedden 18.30-kor lesz.
Vendégünk Olofsson Placid bencés atya.

Elõadásának címe:
Tíz év a gulág poklában –

megbocsátható?

Túlságosan elfoglalt vagy?
A diákmisén elbúcsúztattuk az Alleluját

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

Krónika

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

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

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

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

2001. TE DEUM

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

IV. évfolyam 5. szám

Kétévenként pünkösdkor
útnak indul a schola.
1999-ben Csíksomlyó,
idén pedig Róma volt
a zarándoklat úti célja.

Május utolsó csütörtökén, az esti
szentmisén búcsúztatott Márton
atya: „most nem a harangok, ha-
nem a hangok mennek Rómába.”
Átbuszoztuk az éjszakát. Másnap
délben megtekintettük Assisit
(Porciuncula, Szent Ferenc és Szent
Klára bazilikái), és vacsorára megér-
keztünk római szálláshelyünkre, az
Isteni Megváltó Leányai által fenn-
tartott zarándokházba.

Péntek reggel irány a Szent Péter
bazilika, amelynek altemplomában
Ternyák Csaba érsek várt ránk és
mutatott be szentmisét. (Nem a ma-
gyar kápolnában, mert az egy szellõzõnyílás miatt
„hangösszekötetésben” van a felsõ templommal, ahol
éppen egy bíboros misézett, hanem Európa pártfogói
(Benedek, Cirill és Metód) kápolnájában. Az érsek úr is-
merõsként üdvözölte a kórust, mert újmisésként, majd
egyházmegyénk segédpüspökeként többször is járt
templomunkban. Rómáról, az apostolfejedelmekrõl és
a zarándoklat értelmérõl szólt a szentbeszédben.

Megkerestük a bazilika legfontosabb alkotásait, pá-
pasírjait, majd a kupola következett. Nagyszerû, tiszta
idõ volt, így Michelangelo remekének tetejérõl min-
dent láttunk, amit látni lehet.

Húsvét után, a Kaposvár melletti Iván községben
rendezték meg „A magyar kereszténység 1000 eszten-
dejérõl” c. Országos Egyháztörténeti Vetélkedõ dön-
tõit. A plébániák, általános- és középiskolák számára
kiírt versenyre 1261 csapat nevezett, közöttük plébáni-
ánkról is négy: a Szent Gellért, és a Szent Antal kollégi-
um két-két csapata. Akik a három fordulós verseny
döntõjébe jutottak, három csoportban (ált. isk.; gimn.;
plébániák + gimn.) mérték össze tudásukat. Plébáni-
ánk egyetlen állva maradt együttese a „Nyitvaróc” (Szt.
Antal koll.) az utóbbi csoportba került, ahol 22 csapat
közül az 5. helyen végzett.

Meghódítottuk Rómát, Róma meghódított minket

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)

Útban a Lateráni Bazilika felé

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 5 és 6 órakor

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

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

2001. VENI SANCTE

IV. évfolyam 6. szám

„Urunk Jézus Krisztus!
Te azt mondtad:

„Ahol ketten-hárman, összejönnek az
én nevemben, ott vagyok Közöttük”.

Egyházunk pedig azt tanítja:
„Ahol jóság és szeretet van, ott az Isten.”

Jézusunk légy jelen köztünk.
Jóságod, és szereteted

Tartsa távol tõlünk a széthúzást,
a harag, az egyet nem értés szellemét.

Hogy a békesség és világosság fiai
és közvetítõi lehessünk.

Taníts meg bennünket, hogy
úgy gondolkozzunk, mint te,

KRÓNIKAKÖSZÖNJÜK, ISTVÁN ATYA

Nagy esemény volt számomra,
amikor a félreeső plébániákon tel-
jesített munka által okozott elszi-
geteltségből ki tudtam törni egy
Trabant segítségével. Nagy szó volt
akkoriban, hogy egy plébánia ko-
csit kaphatott! 

A Felső-Krsztinában. Amikor
megkaptam a plébánosi kineve-
zést a Felső-krisztinavárosi Plébá-
niára, paptársaim, szó szerint
mondták, hogy megfogtam az Is-
ten lábát, hiszen ez a budai plébá-
nia nagyon jó hírben állt. Én hal-
lomásból tudtam, hogy prosperá-
ló közösségi élet folyik itt, évente
száznál is több elsőáldozó van, a
ministránsok mutatós létszáma és
szervezettsége messze földön hí-
res volt, és akkoriban még a cser-
készcsapatot is példásnak tartot-
ták, de idővel ők igencsak megfo-
gyatkoztak. Sajnos, hittanosból,
már mikor ideértem, sem volt sok. 

A ministráns élet átlagon felüli.
Budapest hasonlóan jómódú plé-

bániái között is kivételes a Felső-
Krisztina helyzete. Mindez lehetet-
len volna dékánok munkája nél-
kül, akik a korosztályok szerint
rendezett ministráns kollégiumo-
kat vezetik. Természetesen mindig
marad még hova fejlődni, ami a
szolgálat rendszerességét, rende-
zettségét, a liturgiában igaz lelkü-
lettel való részvételt illeti. De mi-
nistránsközösség jelentőssége ak-
kor érthető meg igazán, ha bele-
gondolunk, hogy egy rendes mi-
nistráns esetében, aki teljesíti a
minimum követelményt, miszerint
részt vesz egy vasárnapi misén,
egy hétköznapi misén és a minist-
ránsfoglalkozáson, mindez azt je-
lenti, hogy átlagosan heti öt órát
tölt a plébánián. Ez nem kis ered-
mény manapság, amikor annyi
szakkörrel és különórával terhelik
túl a szülők gyerekeket.

A Schola „sikerágazat.” Nem
nagyon tudok dicséreten kívül
mást mondani. Rendszeres és tisz-
tességes szolgálatot végeznek. Ők
az a közösség, amely nagy lét-
számban tud közösen fellépni.
Üdvözlöm, hogy kirándulásaik, za-
rándoklataik és külföldi fellépése-
ik által tágabb keretet teremtettek,
amely túlmutat az egyes családo-
kon és baráti körökön. A Schola
igazi plébániai közösségnek te-
kinthető. 

Az Oltáregyletre se tudok pa-
naszkodni. Az asszonyok munkája
kifogástalan, lehet rájuk számítani.
Ráadásul úgy gondolom, ez az
együtt végzett munka számukra
fontos a közösségi jellege miatt is.

Karitász nehéz helyzetben van.
Túl sok a ruha, a segítség viszont

Márton atya 
kicsiben 

és nagyban,
szóban 

és képekben

foly ta tás az 1. ol dal ról



2007. ADVENT6

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 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

2001. ADVENT

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

V. évfolyam 1. szám

„Adventben az Úrjövet
hármas arculatát figyelhet-
jük meg:

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

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

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

(Faághy Richárd: Adventi hajnalokon)
*

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

Krónika

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

Ötödik évfolyam

A képviselõtestület lelkigyakorlatán Tihanyban, középen Korzenszky Richárd atya

(folytatás a 2. oldalon)(folytatás a 3. oldalon)

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

Vasárnap reggel 1/28, 9 és 1/211, este 5 és 6 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

2002. BÖJTELÕ

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

V. évfolyam 2. szám

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket a plébá-
nia nevében Vízkereszt ünnepén, a harmadk évezred
elsõ évének befejeztével.

Pár nappal ezelõtt hálát adtunk a mindenható Isten-
nek az elmúlt év minden kegyelméért. Most pedig kö-
szönetet mondunk plébániánk híveinek, akik részt vet-
tek plébániánk életében imádságukkal, tevékenységük-
kel, közösségünk vállalásával. Természetesen a legfon-
tosabb, lelki életünk, lelki fejlõdésünk nem mérhetõ fi-
zikai eszközökkel, csak hatásaiban: imádságban, szent-
misére járásunkban, szentségek felvételében, hitokta-
tásban, a közösségünkért végzett munkában.

A 2001. évben 44 gyereket kereszteltünk, öttel töb-
bet, mint az elõzõ évben. 13 esküvõ volt, eggyel keve-
sebb, mint tavaly. Továbbra is kérjük, hogy a házasság-
kötésre legalább 3 hónappal elõbb jelentkezzenek, és
ha nem volt elsõáldozó valamelyik fél, akkor legalább
fél évvel. 160-an haltak meg,

2001. évi lelkipásztori beszámoló

„Ne akarjátok megválasztani az
idõt a magatok módján, hanem bízzá-
tok Õrá, aki Van; így le fogjátok vetni
saját akaratotokat és magatokra önti-
tek majd az Övét. Így tisztelni fogjá-
tok majd ezt a mostani idõt is, bármi
rosszat hozzon; meggondolva, hogy
semmi sem történik másért, csak a mi
javunkért.”

(Sienai Szent Katalin breviáriuma)
*

„Kellemes meglepetésként ért az
az összeszedettség és áhítat, amellyel
az elmúlt alkalommal a zsolozsmát

imádkoztátok.” – kezdte beszédét Németh Attila piaris-
ta atya, aki Márton atya mellett két alkalommal vezette
a szombat esti vesperáson az elmélkedéseket.

Valóban. A Tõkés Tünde vezette Szkóla által beve-
zetett vesperások és elmélkedések részévé váltak ad-
venti elõkészületünknek. A hívek közül egyre többen
szakítanak idõt a karácsony elõtti rohanásban, hogy lel-
küket is felkészítsék az Úr eljövetelére. Megtelt a temp-
lom a Szkóla adventi áhítatára és az egy nappal koráb-
ban tartott gitáros áhítatra is. Ezúton is köszönjük
mindkét kórus tagjainak, Kelemen Csaba színmûvésznek
és dr. Kránitz Mihály atyának, hogy énekükkel, gondo-
lataikkal szebbé, tartalmasabbá tették adventi elõké-
születünket.

A plébánia közösségei is adventi összejövetelt vagy
lelkigyakorlatot tartottak. Az idén is meglátogatta hit-
tanosainkat a Mikulás Komáromi János személyében,
igaz egy nappal késõbb, mert a sok jó gyerek miatt a
szokásosnál több feladata
volt.

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)(folytatás a 3. oldalon)

Taize-s fiatalok újév napján a templom elõtt

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 5 és 6 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

2002. NAGYBÖJT

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

V. évfolyam 3. szám

„Az örömre szükségünk van, az öröm erõt ad, fizikai ér-
telemben is. Akinek lelke és szelleme örül, kevésbé fá-
rad el, és mindig kész továbbra is a jót cselekedni. ...Az
örömmel teljes lélek sugárzásával prédikál...”

(Teréz Anya breviáriuma)
*

A Taize-i találkozó elmúlt, de szellemisége közöttünk
maradt. A találkozó után a szervezõk és a szállásadók
közös imádkozásra és beszélgetésre gyûltek össze, ahol
arról folyt a szó, hogy a plébánián élõ gyerekek és fia-
talok számára hogyan lehetne közösségeket szervezni.
Elsõ lépésként Kertész Anna és a Horányi házaspár pat-
ronálásával „klub” szervezõdik a 12-16 éves korosztály
számára. A részletekrõl késõbb beszámolunk, de már
most kérjük, hogy akinek építõ ötlete, bármilyen kariz-
mája van a foglalkozások szervezéséhez és megtartásá-
hoz, jelentkezzen Horányi Attilánál vagy Kertész Anná-
nál.

*
„Újuljatok meg Lélekben” - Ez püspöki jelmondata a ja-
nuár 12-én tábori püspökké szentelt Szabó Tamás
atyának, aki január 27-én mutatta be elsõ püspöki
szentmiséjét templomunkban. A szentmise elején Már-
ton atya és a gitáros fiatalok köszöntötték az Úr áldását
kérve munkájára. A Püspök úr válaszában megígérte,
hogy továbbra is örömmel jön hozzánk és kérte, hogy
imáinkkal támogassuk õt mun-

Krónika

Új rovatot indítunk egyházközségünk lapjában: a
Családi oldalt. Ezen az oldalon, - mint ahogy neve is
mutatja -, a családokat szeretnénk megszólítani, hozzá-
juk szeretnénk szólni. Itt szeretnénk beszámolni plébá-
niánk családjairól, a plébániai családi programokról, a
különbözõ házas- és családcsoportokról, a Babaklub va-
lamint a kis és nagy hittanosok életérõl. Be szeretnénk
mutatni néhány az Egyházban mûködõ családmozgal-
mat és családszolgálatot, de helyet kapna itt egy-egy ol-
vasmány- ill. filmélmény is.

Célunk, hogy családjaink ezáltal is lélekben gazda-
godjanak és közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezért sze-
retettel várjuk szerkesztõségünkbe ötleteiket, egyéni be-
számolóikat és írásaikat. (8-9. oldal)

Család rovat indul!

(folytatás a 2. oldalon)

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
márciusi elõadása 19-én, kedden este

fél hétkor lesz templomunkban:

Maróth Miklós professzor
A muzulmán világ keresztény szemmel

Az elsõ idei keresztút

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 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

2002. HÚSVÉT

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

V. évfolyam 4. szám

„A mi Urunk meghajtotta fejét, hogy téged üdvözít-
sen, koronát hord, hogy ékesítsen, kitárta karját, hogy át-
öleljen, átszegeztette lábát, hogy veled maradjon. Te pe-
dig, nyomorult ember, aki szolgája lettél e bõkezûségnek
és e nagy alázatnak, akinek át kellene ölelned a keresztet,
ehelyett menekülsz tõle; s gonosz és tisztátalan teremt-
ményeket ölelsz magadhoz”

(Sienai Szent Katalin breviáriuma)
*

Noha az idei nagyböjt idején a bennünket körülvevõ
világ a szokásosnál is harsogóbb, harsányabb, acsarko-
dóbb és ellenségesebb volt, igyekeztünk egyénileg és
közösségeinkben felkészülni a húsvétra. A közös elõké-
szület egyik formája a keresztútjárás. Ebben az évben - a
liturgikus bizottság kezdeményezésére - hétrõl-hétre
plébániánk közösségei (a Házasok Köre, az Imacsopor-
tok, Ministránsok, Cserkészek a Szkóla és a Hittanosok)
vezették a kersztutakat a maguk választotta imákkal,
énekekkel. Örvendetes, hogy egyre több testvérünk mer
kiállni olvasni, énekelni, s ha az olvasás, a hangosítás
nem is mindig tökéletes, ez az ima erején mit sem vál-
toztat.

A nagyböjti szombat estéken a Szkóla vezetésével
vesperást énekeltünk, imádkoztunk. Gitárosaink, mint
már évek óta, az idén is nagyböjti áhítatot tartottak
március 23-án este. Köszönjük nekik és Sinkovits Vitai
András mûvész úrnak a szép, meghitt estét s a gondola-
tokat, melyek segítettek bennünket a húsvéti elõkészü-

Krónika

Az új Feltámadt Krisztus szobor
Vigyázó László szentendrei mûvész alkotása

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

2002. évi tavaszi elõadásai templomunkban

Április 16., kedd 18.30
P. Nemeshegyi Péter jezsuita

Az Európai Unió keresztény szemmel

Május 14., kedd 18.30
Márfi Gyula érsek

A veszprémi érsekség bemutatkozik

(folytatás a 2. oldalon)
Egyházközségi fórum lesz templomunkban

2002. május 11-én 10 órától.
Mindenkit várunk!

Mindenkire szükség van!
Mindenkire feladat vár!

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 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

2002. TE DEUM

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 naponMárton atya hivatalo-
san 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 mun-
ka, amelyet a zsinat két nap-

Idén is jól éreztük magunkat a majálison

(folytatás a 2. oldalon)(folytatás a 3. oldalon)

Van új káplánunk.
Becsüljük meg, mert
nagy kincs a mai ínsé-
ges, papszûkös világ-
ban. Ismét mondhat-
juk, hogy „plébániának
papsága”…. Vagyis im-
már nem egy „szem”
plébánosunkra hárul
mindaz a teher, amit

Veni Sancte Spiritus!
„Az idõt az Istentõl
kaptam, amikor engem
életre hívott. Az idõ
volt az, amiben növe-
kedtem, tanultam, dol-
goztam, s a kegyelem
folytán felismertem,
hogy ez az egyetlen
egy, ami hozzásegít en-

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

2002. VENI SANCTE

V. évfolyam 6. szám

KrónikaMesszirõl jött, de otthon van közöttünk

kevés. Úgy látszik, nincs ennyi ru-
haadományra szükség a környé-
künkön. A sok holmit rendszerint
máshová szállítják. Plébániánkon,
sajnos, a Karitász tevékenysége a
ruhák újraelosztására szűkült.
Ezért semmi esetre sem azt a pár
hölgyet tenném felelőssé, akik le-
hetőségeikhez mérten sokat fára-
doznak, hanem inkább a fiatalok
és a középkorúak mulasztására
hívnám fel a figyelmet. Használt
ruhával teli zsákokat egyszerű le-
tenni a plébánia ajtaja elé, de sok-
szor ahhoz is hiányzott a segítség,
hogy a nehezebb csomagokat fel
tudják cipelni a hölgyek az emele-
ti teremig, ahol korábban a Kari-
tász terme volt. Vajon hová lesz a
segítőkészség-felesleg? Ha a plébá-
nia fiatal és középkorú hívei nem
tesznek semmit, kiktől várjuk el,
hogy gondozzák a hozzánk tarto-
zó idős embereket, hogy segítsék
a szegényeket és hajléktalanokat?
Ki cselekszi meg az irgalmasságot?
Túl sokan vannak, akik csak fo-
gyasztják a vallást.

Hittan. Az alapvető gondok a
gnózisnál kezdődnek. Az egyház-
községünk legnagyobb hiányossá-
ga talán itt mutatkozik meg.
Ugyan mitől válna felnőtté hitünk,
ha úgy gondoljuk, hogy a hittan a
gyerekeknek való? Értékelendőek
a családkörök, imakörök, egymás-
tól is lehet sokat tanulni, de en-

nek komoly korlátai vannak. Saj-
nos, a felnőtt hívek sem ismerik
hitük alapjait, ezen a tanító egy-
házzal való találkozás segíthet,
melynek a hittanórák adnak kere-
tet. Szégyen, hogy a felnőtt hittan
még akkor sem mutat mindig
elégséges létszámot, ha „sztár ven-
dégelőadókat” hívunk meg.

Ez a probléma egyébként meg-
figyelhető a fiataloknál is. Hittan
terén itt sem állunk jól. Sok gye-
rek még iskolai hittanra sem jár
vagy ha igen, akkor az érettségi
után megkezdi a kallódás idősza-
kát. A szülők nagyobb fontosságot
tulajdoníthatnak a plébániai hit-
tannak. 

Pontosan itt gyökeredzik az a
már társadalminak nevezhető
probléma is, hogy a közéletben
alig van szalonképes civil ember,
aki képviselni tudná az egyház
ügyét. A konkrét tudással, a tény-
szerű ismerettel, a gnózissal van-
nak gondjaink.

Tervek, elképzelések: Vannak,
csak ki valósítja meg őket? Kelle-
nek célok! Szeretném például, ha
előbb utóbb megrendezhetnénk
egy össz-plébániai tábort, csak-
hogy ez egy komoly szervezőcso-
port féléves munkáját kívánná
meg. Bár volnának jelentkezők! 

Jó volna továbbá a - városmisz-
szió pozitív tapasztalataira építve -
a kerületben időről időre a tere-
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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 5 és 6 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

2002. ADVENT

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

VI. évfolyam
1. szám

Az advent egy latin szó, amely valakinek az eljöve-
telét jelenti, de az egyházi szóhasználatban jelenti a ka-
rácsony elõtti négyhetes idõszakot is.

Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt levelében ezt
olvassuk: „De amikor elérkezett az idõk teljessége, az Is-
ten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és õ aláve-
tette magát a törvénynek…” (Gal4,4).

Azt olvassuk a fenti szentírási versben, hogy már Is-
ten elküldte a Fiát.

Akkor kire várakozunk? Akire várakozunk annak
tiszteletére fel szoktunk készülni, hogy méltóképpen
tudjuk fogadni a kedves vendégünket. A karácsony
elõtti napokban nagy vásárlási láz ég bennünk, hogy
meg tudjuk ajándékozni a szeretteinket a szeretet ün-
nepén. Ez így is van rendjén, mert a szeretetünk akkor
igazi, ha a cselekedeteinkkel tanúsítjuk. De nekünk ke-
resztényeknek nem szabad, hogy az adventi várakozá-
sunk ennyiben kimerüljön. Évrõl-évre visszatérõ adven-
tek arra figyelmeztetnek, hogy a mi szívünkben is meg-
szülessék az igazi nagy ajándék is Jézus Krisztus. Szá-
munkra semmit nem jelent Jézus Krisztus születése,
amely kétezer évvel ezelõtt megtörtént, ha a mi éle-
tünkben is meg nem születik. Az idei adventi készülõ-
dés segítsen bennünket, hogy imával és elmélkedéssel
szívünket nyitottabbá tudjuk tenni Jézus szeretetének
befogadására.

László atya

Advent 2002

„Fûben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,

mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,

nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Õ benne nincsen.

Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat,
amikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nõtt,

mikor leszállni fél az álom: Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjjszakákon.”

(Vass Albert: Látható az Isten)

(folytatás a 2. oldalon)

Krónika

Templomunkban ünnepelte védõszentjének ünnepét
Gellért püspök, Peruból

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

következõ elõadása templomunkban
December 17., kedd 18.30

Semjén Zsolt országgyûlési képviselõ:
A kereszténydemokrácia idõszerûsége

Szeretettel köszöntelek kine-
vezésed és székfoglalód alkalmából! Nagy magasságokba
emelkedtél piarista osztálytársaid közül, de azért ne haragudj,
ha a megszólításban idézõjelet tettem, hiszen mi szeretnénk
ha barát maradnál, s nem valami
magasságos úr! Egyik levelem vá-
laszában bátorítást is kaptam er-
re, amikor azt írtad, hogy „kere-
sem amódját, hogyan lehet nor-
mális privát embernek maradni
mindeközben”. Nos, mi osztály-
társaid és barátaid igyekszünk
ebben segíteni Neked!

Emlékszel, a pesti Piarista
Gimnázium4. osztályából ketten
készültetek papi pályára. Akkor
még nagy viták dúltak köztünk:
melyik a kívánatosabb, a világi
vagy a szerzetesi pálya?! Belõled
világi pap lett,mígGábor osztály-
társunk a Piarokat boldogítja.
Azutánnéhányévmúlva, amikor
téged leszereltek a jogtalan beso-
rozás után, s dorogi káplánként
végezted a hétköznapok idegõr-
lõ munkáját (mert ifjú hivatástu-
datodat kemény feladatokkal próbálták megtörni), elgondol-
kozhattál, valóban megfelelõ hivatás-fajtát választottál-e? Ez
most azért jutott eszembe, mert valahol bosszankodva olvas-
tam rólad egy nyilatkozatot, hogy csak az a baj, hogy nincs lel-
kipásztori gyakorlatod … Hát kár, hogy rajtam kívül kevesen
láttak akkor Dorogon! Arra talán nem is emlékszel már, hogy
részt vettemmég ott, Dorogon egy általános iskolásoknak tar-
tott hittanórádon: hát, azt hiszem, az egyetemen ismegirigyel-
hették volna annak az oktatásnak a színvonalát! S ha már a
piaroknál tartunk, emlékszel, hogy egy osztálytalálkozónmeg-
jövendölteGábor barátunk, hogy egyszermég te fogod betöl-
teni ezt a magas hivatalt – s hogy’ tiltakoztál ez ellen annak

idején! Boldogult osztályfõnö-
künk, FeketeAntal tanár úrmilyenbüszkemost rád, remélem,
eszedbe jut néha, s a kötelezettségeid közé ezt is beszámítod.

Ezeket az emlékeket csak azért írom le, mert kimaradnak
az életrajzodból, amit most sok-
felé lehet olvasni. Mint ahogy az
is, hogy késõbb,már amikor Esz-
tergomba kerültél, hány plébáni-
án és templomban teljesítettél
„kisegítõ” szolgálatot, mert ugye-
bár mint tanár, „bõven” rendel-
keztél szabadidõvel, már leg-
alábbis idõbeosztóid szerint.
Azután telt az idõ, én is családot
alapítottam, s nagy örömünkre
szolgált, hogy jelesebb családi
eseményeinknél, kezdve az es-
küvõnkel, folytatva a kereszte-
lõkkel stb.mindig te voltál a „csa-
ládi pap”, s bár professzorként
röpködtél már óraadásról óra-
adásra Budapest, Róma és Né-
metország között, mindig szakí-
tottál ránk is idõt, ha csak egy be-
szélgetés vagy problémamegbe-
szélés erejéig is.

Most, hogy ily nagy feladatra vállalkoztál, döbbenek idõn-
kéntmeg, amikor jönnek hozzánk fiatalabb barátaink, család-
tagjaink s érdeklõdnek felõled, hogy milyen embernek látunk
téged?! Hogy milyennek: hát mi „csak” jó barátnak, s nem
tudjuk, mit kellene gondolnunk egy „exellenciás úr”-ról … S
amikor jókívánságaimat fogalmazgatom s kérek neked erõt és
bölcsességet a Följebbvalótól, hogy új hivatalodban is meg
tudd állni a helyed, csak remélem, hogymegtalálod amódját,
„hogyan lehet normális privát embernek is maradni mind-
eközben”!

Szeretettel köszöntünk mindnyájan,
Laci

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 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

2003. BÖJTELÕ

VI. évfolyam 2. szám

Kedves „excellenciás” barátom, Péter!

Erdõ Péter, Magyarország új prímása

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

2003. NAGYBÖJT

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

VI. évfolyam 3. szám

Egyik fá-
radhatatlan
sajtóaposto-
lunk, Szauer Tibor évek óta rend-
szeresen küldi a Felsõkrisztinát
testvérplébániánknak, a gyönyörû
nevû erdélyi Gyergyótekerõ-
patakra. Olykor válasz is érkezik

az ottani plébánostól, Csedõ István atyától. E levél-
bõl idézünk:

„…a küldeményeket rendszeresen, pontosan meg-
kapom. Nagyon hálásan köszönöm mindannyiuknak
… a postázással, elõállítással járó fáradtságot és költsé-
geket.

Nem fölösleges jótékonykodás, mert így belelátunk
nagy lélekszámú, de jól szervezett, olajozottan mûködõ
közösségük életébe. Sok és változatos programmal
emelhetik lelküket Atyánkhoz és vonzanak másokat,
akik eltávolodtak Tõle vagy éppen most keresik.

Érdekes és hasznos az év végi beszámolok közlése.
Olyan szempontokra is felfigyelünk, ami elkerüli a mi
figyelmünket. Azonban elszomorítóbbak a negyedévi
statisztikai adatok: 72 temetés, 13 keresztelõ, 14 eskü-
võ 2002 második félévi mérlege. Nálunk ez a kilencve-
nes évekig pozitív volt. Azóta itt is megváltozott, többet
temetünk, mint keresztelünk, aki nincs egyházilag eltilt-

va, mindenki egyházi esküvõt
igényel, s minden gyermeket
megkereszteltetnek, talán egy-

két cigány, pontosabban roma nemzetiségût kivéve. En-
nek eredményeként a tavaly igaz hogy 1050 lelkes egy-
házközségünkben 22-t temettem, de 15-t kereszteltem
is.

Itt azonban más a baj: az elvándorlás. Az iskolát el-
végzõ, állástalan, munka nélkül maradt fiatalok men-
nek el. Így lassan elöregednek szép, nagy székely egy-
házközségeink. S ezt a bajt még tetézi az, hogy, míg a
gazdag és mûvelt Nyugatot feltölti Kelet és Közép-Euró-
pa, Magyarországot Erdély, addig nekünk nincs egy pót
erdélyecskénk, ahonnan a mieink jöhetnének.

Ide is jönnek majd, mert szeretnek itt élni, jobban,
mint a Kárpátokon túl, de azok már nem fognak ma-
gyar misét, magyar papot kérni. S akkor… tovább jobb,
ha nem folytatom, kitalálható.

A karácsonyi, új évi üdvözlet is megjött, azt is köszö-
nöm és én is kívánok szép egyházközségük minden tag-
jának, személyesen Önnek és családjának, lelki békét,

Nincs egy pót „erdélyecskénk”
Levél Gyergyótekerõpatakról

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

következõ elõadása templomunkban
Március 18. kedd, 18.30

HIT ÉS TUDOMÁNY
Ferencz Csaba professzor,
Antall József miniszterelnök

tudománypolitikai tanácsadója

ZSINATRA
KÉSZÜLÜNK

„... A „szent három nap” bûvö-
letében élek. Ó, hogy vágyom a
Szeretetet szeretni! Miért is nem tu-
dom a magam képességeinél is job-
ban szeretni Jézust, Aki:

Nagycsütörtök estéjén a legegy-
szerûbb táplálék, a kenyér és bor
színe alá rejtette önmagát, hogy a
legegyszerûbb lélek is magához
merje venni…

Nagypéntek estéjén valóban
megtöretett a teste, kiömlött a vére!
Láthatták, hogy „Beteljesedett”
minden, hogy erõs, fiatal, tökéletes
Önmagát adta áldozatul. Íme az Is-
ten báránya…!

Nagyszombat egész napján a sír-
ban nyugvó testtel vállalta ember-

sorsunk legtitokzatosabb végét. Miközben gyõzedelmes
lelke megvitte az Örömhírt, az Evangéliumot az alvilág
lakóinak.

…És akkor eljött a hajnal, a hét elsõ napjának haj-
nala… Olyan csendességben és titokban, hogy csak a
virrasztó szívek szerezhettek róla tudomást:

FELTÁMADOTT A HALÁLBÓL…
- Uram Istenem! Mit is szaladgálok én folyton, bi-

zonygatva az én „mély lelkiéletemet”? Mit lehetne még
hozzátenni a Te végtelen áldozatodhoz? Miféle hamis
kényszer hajt, hogy megmutassam: én is teszek nagy
dolgokat…?

Baráth Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei (rész-
letek)

*

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 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

2003. HÚSVÉT

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

VI. évfolyam 4. szám

(folytatás a 2. oldalon)

„Egyengessétek az Úr útját” (Keresztelõ Szent János)
Felsõkrisztina Katolikus Kör

következõ elõadása templomunkban

Április 29. kedd, 18.30
EGYETEMES MISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK
Burbela Gergely és Lányi Béla verbiták
beszélnek az evangelizációs hivatásról

Május 13. kedd, 18.30
BELMISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK

Tomka Ferenc plébános
az élõ egyházközség kritériumairól

Krónika

ZSINATRA
KÉSZÜLÜNK

Húsvéti ajándékkészítés volt nagyböjt egyik szombatján

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

2003. VENI SANCTE

VI. évfolyam 6. szám

Fõegyházmegyénk lelkipásztori életének meg-
erõsítésére Erdõ Péter prímás, érsek vezetésével
pasztorális programot
dolgoztak ki az érsekség
vezetõi a 2003-2005 kö-
zötti idõszakra. E prog-
ramot bemutató füzet
Erdõ Péter által írt beve-
zetõjébõl idézünk az
lábbi kb l ö f l lj há

Egyházmegyei misszió 2003-2005
„A plébánia elsõsorban nem struktúra, terület

vagy épület, hanem inkább Isten családja, testvéri-
ség, amelynek egy a lel-
ke, családi testvéri befo-
gadó ház, a hívõk közös-
sége” (Christifideles
Laici)

A fenti idézet szelle-
éb i dít tt k i ti lõ

Krónika

ken is képviselnünk az egyházat.
Itt is megemlítem, hogy a Karitász-
nak komoly szüksége volna a fiata-
labb, mindenféle jellegű segítség
nyújtására képes korosztályok aktív
részvételére. Sajnálatos, hogy -
Nagy Imre szavaival éljek -, „itt túl
erős a kaszt tudat”. A Felső-Kriszti-
nások örömmel fektetnek energiát
baráti közösségeik szervezésébe,
de már az összplébániai feladatok-
ra alig lehet vállalkozókat találni, és
a szegényekkel, rászorulókkal pe-
dig végképp semmit nem tudunk
kezdeni. Ezen a téren vannak első-
sorban feladataink!

Végül a cunamiról. Azt figyel-
tem meg, hogy manapság az em-
berek annyira túl vannak terhelve
felhívásokkal, hirdetésekkel, aján-
latokkal, hogy egyfajta immunitás
a jellemző, és ahhoz, hogy kizök-

kenjenek ebből az állapotból meg-
rázó eseménynek kell bekövetkez-
nie. Ilyen volt például a cunami
pár évvel ezelőtt, amikor a magyar
katolikusok nagy anyagi áldozato-
kat hoztak a katasztrófa sújtotta
emberek megsegítésére.

A Felsőkrisztina szerkesztősé-
gének kérésére közre bocsátom
gyerekkori képeimet abban a re-
ményben, hogy ez is, lévén meg-
rázó esemény (akárcsak a cuna-
mi), nyomatékot ad dicséreteim-
nek és kéréseimnek. 

Csak tovább az Egyház útján:
egyre emelkedve, egyre többen és
egyre lelkesebben!

Szerdahelyi Miklós



2007. ADVENT8

„Két advent van, az egyiket ünnepeljük, a
másikat éljük. Az egyik emlékünnepe a hálás
kereszténységnek, mely beleéli magát a régi
évezredek reményébe; a másik adventben mi
magunk élünk, homályban, melyet a végesség,
a földi lét, a gyarlóság vet szívre, észre s élet-
re; …A mi sûrû adventi homályunk a tévely, a
rossz világnézet, a babona, a helytelen fogal-
mak életrõl, társadalomról... A tévely és a bûn
nehézségei közt folyik most is az élet: homály-
ban vagyunk s törekszünk a homályból ki… A
régiek várták a világosságot s mi is várunk s
imádkozunk: Lux perpetua luceat eis!”

(Prohászka Ottokár: Harmatozzatok)
Ami az elmúlt idõszakban történt…

A Felsõkrisztina Katolikus Kör szervezésében, ok-
tóberben Török József professzor, novemberben Szõke
János szalézi atya tartott érdekes elõadást szép számú
hallgatóság elõtt. Ugyanez az érdeklõdés nem tapasz-
talható azonban a felnõtt hittanon (Márk evangéliuma
magyarázatán), ahol hasonlóan az elõzõ évekhez, igen
kevesen vesznek részt. Valóban „törekszünk a homály-
ból ki”?

*
Hasonló „buzgóság” kísérte az októberi rózsafüzér

ájtatosságot is. Sokan, fõként a fiatalok nem kedvelik,
pedig a Szentlélek indíttatására alakult ki, s mint XII.
Leo pápa 1883-ban mondta: hatékony, segítség, orvos-
ság a társadalom sebeire. (lásd még a lelkigyakorlatról
szóló beszámolót!) Köszönet illeti viszont a Rózsafüzér
Társulat asszonyait, akik minden nap ott voltak és ve-
zették az imát.

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 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

2003. ADVENT

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

VII. évfolyam 1. szám

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Nagy ministránsaink nagy fába vágták fejszéjüket. Besze-
reztek két szamovárt, húszféle teát, sok-sok bögrét, vettek pár
kilo pogácsát, kitakarították a huliguli western termét. Mikor
minden készen volt, várták a vendégeket, minket, valameny-
nyiünket, vagy legalábbis sokunkat teaházra. Kártyával, domi-
nóval, társasjátékokkal érkeztek a szervezõkés a vendégekno-
vember22-éneste, talánnegyvenen.Vagyis a vártnál keveseb-
ben. Aki eljött, jól érezte magát. A szervezõk kissé csalódottak
voltak, nagyobb részvételre számítottak, hiszen az atyák hir-
dették a szentmiséken. Mindez azonban nem szegte kedvü-
ket. Elhatározták, hogy január harmadik szombatján újra lesz
teaház, s hami is úgy akarjuk, és ezt részvételünkkel kifejezés-
re is juttatjuk, minden hónap harmadik szombatján együtt le-
hetünk. Sokan. Kicsik és nagyok, fiatalabbak és éltesebbek.
Mindenki vágyik az együttlétre. S a tea is finom. Tanúsíthatom.

Sz.Cs.

Teaház!

A Felsõkrisztina Katolikus Kör szervezésében
december 2-án, kedden este fél hétkor

Szerdahelyi Csongor tart élménybeszámolót
indonéziai utazásáról

„Misszionáriusok között” címmel.

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 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. BÖJTELÕ

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

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 5 és 6 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. NAGYBÖJT

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

VII. évfolyam 3. szám

(folytatás a 2. oldalon)

„Március a nagyböjt ideje. A böjt idegen a fogyasz-
tásra, az élet örömeinek habzsolására beállított vilá-
gunkban. Emelkedjünk felül a jóléti-fogyasztói társada-
lom szemléletmódján, amely a fejlõdést csak az anyagi
javakban való haladásban látja. Használjuk fel a böjtöt
arra, hogy önfegyelemmel, mások javára történõ lemon-
dással javítsunk a magunk és családunk életminõségén.
Tudatosan törekedjünk arra, hogy böjtölésünk a teljes
ember kibontakozását szolgálja, segítsük a rászorulókat
a böjttel megtakarított javakkal”

Bíró László
A MKPK családreferens püspöke

a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Januárban és februárban történt:

Január 18-án ismét volt véradás a plébánián.
45-en jelentkeztek, de végül is csak 35-en adhattak
vért. Mindnyájuknak köszönjük a rászorulók nevé-
ben.

*
Amint azt elõzõ számunkban hirdettük, január 18

és január 25 között ökumenikus imahetet tartottak
a keresztény / keresztyén felekezetek. Bevezetés-
ként január 13-án Reuss András, az Evangélikus Egye-
tem professzora tartott érdekes elõadást a modern
kor és a kereszténység viszonyáról, igen szép számú
érdeklõdõ elõtt. Ezúton is köszönjük neki, valamint a
szervezésben aktív szerepet vállaló Sapszonné
Homonnay Mártának és Szende Ákosnak.

Templomunkban jan. 22-én, csütörtökön Végh
Mihály református lelkész tartott ökumenikus isten-
tiszteletet.

Krónika

A Felsõkrisztina Katolikus Kör
tavaszi elõadásai templomunkban

Március 23. kedd 18.30.
Juhász Judit fõszerkesztõ

A pünkösdkor induló országos katolikus rádióról

Április 20. kedd 18.30.
Csallóközi Zoltán egyházpolitikai szakértõ

Egyházi körkép a XXI. századi Magyarországon

Május 18. 18.30.
Erdõ Péter bíboros, érsek

Belmisszió
és a nagyvárosi lelkipásztori munka sajátosságai

Mint a családokban, a plébánián is legalább évente
számba vesszük azokat az anyagiakat, amelyekkel gaz-
dálkodunk. Megnézzük, milyen bevételeink voltak, azok
elegendõek-e, hogy a templomban legyen világítás, fû-
tés, a plébánia mûködjön, a papságot tisztes ellátásban
részesíthessük, a plébánia alkalmazottjainak munkáju-
kért méltó megélhetést biztosíthassunk. A számvetésre
február 20-án került sor az egyházközségi képviselõtes-
tület ülésén.

A 2003. évi zárszámadás alapján megállapíthattuk,
hogy a hívek ebben az évben is biztosították a felmerült
kiadásokhoz a szükséges összeget önkéntes hozzájáru-
lásukkal (a köznyelvben egyházi adó), valamint a per-
sely- és külön adományaik által.

Saját erõbõl, Isten kegyelmével
Plébániánk 2003. évi gazdasági beszámolója,

valamint köszönet jótevõinknek

(folytatás a 3. oldalon)

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.
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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.

Szeretnénk, ha templomunk
búcsúnapja plébániánk életének
igazán kiemelkedõ eseménye len-
ne. Ezért arra kérünkmindenkit, ha
teheti, június 20-án, vasárnap a fél
tízkor kezdõdõ ünnepi nagymisére
jöjjön. A szentmisét a pesti oldali
egyetlen testvértemplomunk, a
pestújhelyi Keresztelõ Szent János
templom plébánosa, Molnár Béla
mutatjabe. (Akilencesésa fél tizen-
egyes szentmisék elmaradnak.)

A szentmisét követõen a temp-
lomkertben bemutatkoznak plébá-
niánk különbözõ csoportjai, zené-
szei, humoristái. Virsli, innivaló, vá-
sári árusok és gyermekfoglalkozások
várnak kicsiket és nagyokat.

A plébániai fórum keretében
szólnak hozzánk: Márton atya; Bé-
res György, képviselõtestületi elnök;

SzendeÁkos, az evangelizációsmunkacsoport, LukáchKriszta a
hitoktatók nevében; Kertész Anna a taizések és az ovis hittan
képviseletében; Hernádi Szemere Rita a család munkacsoport
vezetõje; Tóth Zoltán és Péch Olívia a családcsoportok nevé-
ben; Vajna László cserkészparancsnok; Dézsi Krisztina, minist-
ráns vezetõ; Bartal Péter, Schola-titkár (baszszus); Madocsay
Ákos, gitáregyüttes-vezetõ; Füredi Ivánné, karitász vezetõ;
Csiszér Istvánné, az oltáregylet vezetõje; Vasdinnyey Miklós
Felsõkrisztina, lapszerkesztõje; Kovács Ádám, gazdasági bizott-
sági tag; Tõkés Tünde, a missziós imacsoport nevében.

Ünnepeljük együtt védõszentünk, Keresztelõ János ünne-
pét!

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor
Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 6 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. TE DEUM

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket,
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.
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- persze, ahogy a modern
kor zarándokához illik, autó-
busszal. Elõtte-utána Erdély
sok-sok nevezetességével is-
merkedtünk, s bizony, sok min-
den szépet, értékeset, lélek-
emelõt, elgondolkodtatót, el-
szomorítót és reménykeltõt lát-
tunk a 2004. május 26- 31 kö-
zött megtett több mint 2200 ki-
lométeres utunk során. Kalota-
szegen megcsodáltuk a bánffy-
hunyadi és a körösfõi fator-
nyos -kazet tamennyezetes
templomokat, szentmisén vet-
tünk részt a kolozsvári és a gyu-
lafehérvári Szent Mihály-temp-
lomban, sõt még lent, a parajdi
sóbányában is, jártunk a Gyil-
kos-tónál és a Békás-szoros-
ban, felkerestük a Gábor Áron,
Tamási Áron és Orbán Balázs emlékhelyeit, sétáltunk
Segesvár tornyai-polgárházai között, tisztelegtünk a
mádéfalvi veszedelem emlékmûvénél s nagy-nagy áhí-
tattal néztük a máréfalvi székelykapukat, sõt, az elsõk
között tekinthettük meg a Székelyudvarhelyen az Emlé-
kezés parkjában nemrég felavatott magyar szobrokat is.
Szívesen látott vendégek voltunk mind az alvinci lelki-
gyakorlatos házban ill. panzióban, mind a falusi turiz-
musba, mint vállalkozásba éppen belevágott korondi
családoknál: kürtös kaláccsal és áfonya- ill. szilvapálin-
kával fogadták az iskolához ér-
kezõ buszunkat.

Csíksomlyón jártunk

(folytatás a 3. oldalon)

Figyelem, újítás!
Búcsús délelõtt a templomkertben

„Vándor székely hazatalál”

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. VENI SANCTE

VII. évfolyam 6. szám

„Szeptemberben új
tanév, új évad kezdõdik.
Sok család a gyerekek isko-
lakezdésével van elfoglalva.
A keresztény szülõk nagy
felelõsséget hordoznak: õk
az élet továbbadói, a gyer-
mekek nevelõi. Tudatosít-
suk, hogy a gyermek elsõd-
leges nevelõje a szülõ, az
iskola e feladatában segíti.
Alakítsunk ki együttmûkö-
dést a pedagógusokkal,
nyíltan vállalva a keresz-

Krónika

Férjem, dr. Corradi Gábor fizi-
kus. Győrben nevelkedett és az ot-
tani a Bencés Gimnáziumba járt.
Budapestre az ELTE fizikus szaká-
ra nyert felvételt. Az egyetem el-
végzése után az MTA Kristályfizikai
Kutató Intézetében dolgozott,
majd az akadémiai intézetek ösz-
szevonása óta a Központi Fizikai
Kutató Intézetének főmunkatársa.
1980-ban a fizikai tudomány kan-
didátusa, egy évre rá az ELTE dok-
tori címét nyerte el. Nagydoktori

disszertációját 2001-ben védte
meg. Én gyermekéveimet Vácott
töltöttem, élelmiszervegyészként
Szegeden végeztem. Jelenleg egy
innovációs központban projekt-
menedzserként dolgozom.  

Két gyermekünk van. Gergő
Budapesten született. Templo-
munkban keresztelték meg, elsőál-
dozó és bérmálkozó is itt volt. Je-
lenleg a BME Villamosmérnöki Ka-
rának műszaki informatikus sza-
kán írja diplomamunkáját s köz-
ben egy szoftverfejlesztő cégnél
dolgozik. Gizella (Gizke) lányom
Paderbornban született, így őt ott
kereszteltettük meg, de elsőáldozó
és bérmálkozó már templomunk-
ban volt. Idén érettségizett a Ta-
mási Áron Általános Iskola és Né-
met Két Tannyelvű Nemzetiségű
Gimnáziumban. Jelenleg a Buda-
pesti Corvinus Egyetemen tanul. A

család közös sportja a síelés.
Már 24 év óta kötődünk temp-

lomunkhoz. Míg a gyerekek kicsik
voltak, a diákmisére jártunk, most
azonban változó, általában a gitá-
ros misén veszünk részt. Gergő a
templomunkban ministrált is
mindaddig, míg hosszabb időkre
Németországba nem mentünk. A
templomi közösség életében sok
pozitív kezdeményezés van (za-
rándoklatok, nyugdíjasok részére
klubrendezvények, templomi bú-

csú, idősek-otthonába sütemé-
nyek eljuttatása, stb.). Mégis kö-
zösséget összekovácsoló lehetne
pl. évente legalább egy alkalom-
mal minimum kétnapos kirándu-
lás megszervezése. Ugyancsak ezt
a célt szolgálná egy ünnepi készü-
lődéssel egybekötött tea-délután,
melyen karácsonyi díszeket, aján-
dékokat lehetne készíteni; egy ki-
emelkedő személy meghívása, ve-
le történő beszélgetés; de akár egy
közös kisebb kirándulással össze-
kötött bográcsgulyásozás; vagy
még a középkorúak részére sem
megerőltető kerékpártúra meg-
szervezése. Tudom, voltak hason-
ló próbálkozások, de talán újra fel
lehetne éleszteni közülük egyet,
kettőt. És ebben természetesen
szívesen nyújtok segítséget is.

Szegner Erzsébet

CSA LÁDTÓL CSALÁDIGA Corradi család
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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 5 és 6 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. ADVENT

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket,
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.
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Népünket, csakis a szeretet,
az önzetlen jóság s a tiszta er-
kölcs teheti jobbá, értékesebbé.
Az elutasítás, a kizárás, az elzár-
kózás se egy pártot, se egy nem-
zetet nem tud, nem tehet erõ-
sebbé, gazdagabbá tenni. Az az
ember, az a párt, az a nép, me-
lyik nem akar integrálni, befo-
gadni, nagyobb lenni, szeretni,
az el fog tûnni a történelem
színpadáról. Jézus Krisztus, min-
den népet és minden embert
meghív a maga országába, integ-
rál gyõzedelmesen. Árpád vezér
a vérszerzõdésben testvérként
befogad idegen törzseket és
megszüli a magyar népet. A tör-
ténelem azoknak a nagyjainknak a nevét õrzi, akik be-
fogadtak, otthont adtak, szeretettel integrálták az ajtón-
kon kopogtatókat.

A bezárkózó, testvéreket elutasító, a nemzetet szét-
amputáló politikusok, pártok felett nem kell ítéletet
mondani, nem kell õket kirekeszteni, hanem imádkoz-
nunk kell értük, hogy õk is az egyszerû emberben érté-
ket, gazdagságot lássanak. Hogy érezzék az erõt, az ál-
dást az Isten adta nagycsaládban, a gyermekben, hogy
õk is vágyjanak a testvérben testvérre találni.

Ha nem gyõz a referendumon a jobbik ész, nem
kell elszomorodnunk. Az idõ így is-úgy is nekünk dol-
gozik. Ezelõtt pár évvel még a magyar igazolvány is
szinte égbekiáltó bûnnek tetszett, – határon innen és
túl – nagyon sokaknak. Ma már úgy érezzük, hogy en-
nél többre a kettõs állampolgárságra is joga van az aka-

rata ellenére a határokon kívül
születet magyarságnak. Hiszem,
ahogy nem lehetett leállítani a
francia forradalom eszméit vagy
a német újraegyesítés utáni vá-
gyat, úgy nem lehet megállítani
azt a folyamatot, hogy a „hatá-
ron túli magyarok” otthonra ta-
láljanak magyar testvéreik kö-
zött. Hiszem, hogy a közeli jö-
võben mindenképpen megvaló-
sul ez a tiszta, szíveinkbe írott
vágy. Hiszem, hogy megvalósul,
mert a falak, a határok, nem Is-
tentõl vannak.

Fontos, hogy kimondjuk, az
összetartozás utáni vágy nem
valaki ellen irányul. Az egység

utáni vágyat Isten oltotta a szívünkbe. Hiszem, hogy
bölcs alázattal, meglehet kapni azt a jogi formulát, mely
a Kárpát-medence minden lakója számára elfogadható,
mely mindenkit gazdagabbá tesz. Hiszem, hogy Isten
olyan világot teremtett, melyben mindenki otthon
érezheti magát.

Kisebb testvéri szeretettel,

Csaba testvér a közös magyar jövõrõl

Felsõkrisztina Katolikus Kör
Szentek közössége címmel

Puskás László görög katolikus pap, festõmûvész
mutatja be templomunkban

december 21-én 18.30 órai kezdettel
a krakkói Irgalmasság-bazilika

magyar kápolnájának mûvészeti alkotásait.

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 5 és 6 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

2005. BÖJTELÕ

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

Nagyböjt
Február 15., 18.30.
Farkas Attila atya:

Jézus szenvedéstörténetének helyszínei

Az Eucharisztia éve
Március 29., 18.30

Székely János professzor:
Az Eucharisztia és a Szentírás

Április 26. 18.30
Ladocsi Gáspár püspök:

Az Eucharisztia és az egyházatyák

A 2004. évben a plébániai zsinat határozatait pró-
báltuk a képviselõtestület különféle bizottságainak se-
gítségével aprópénzre váltani. Ebben – természetesen –
számítottunk azon testvéreink közremûködésére is,
akik nem tagjai a képviselõtestületnek. Nagyjából 30-
40 fõ vesz részt aktívan plébániánk szervezõ életében.
E munka fõleg a karitász, a hitoktatás, az oltáregylet, a
csoportvezetés és az imakörök területén volt jelentõs.

Az elmúlt esztendõben 46 gyereket kereszteltünk
meg, kettõvel többet, mint 2003-ban. 12 esküvõ volt,
60%-kal kevesebb, mint az elõzõ évben. Az esküvõk
számának rohamos csökkenése országos jelenség. Ez-
zel egyidejûleg nõ az élettársi kapcsolatban élõk száma.
Ismételten kérjük, hogy a házasságkötés elõtt legalább
három hónappal jelentkezzenek a fiatalok. A 2004-es
évben 147 testvérünk halt meg. Közülük 57 részesült
a betegek szentségében. Ez 39%-os ellátottságot jelent.
Májusban 44 elsõáldozónk volt. A bérmálás szentsé-
gét Ladocsi Gáspár püspök úr szolgáltatta ki 11 fiatal-
nak, míg advent 3. vasárnapján 85 idõs testvérünk ré-
szesült a betegek szentségében.

Az iskolai és a templomi hittanra 150 gyerek jár,
fele-fele arányban. Ez nagyon kevés, hiszen 5 iskola
tartozik hozzánk. Természetesen sok gyerek jár egyházi
iskolába plébániánkról, õk rendszeres hitoktatásban ré-
szesülnek iskolájukban. Kerületünk a lakosság arányá-
ban a legtöbb nyugdíjassal rendelkezik, és ebbõl követ-
kezõleg nagyon kevés az iskolások száma. Mindössze
kb. 4000. Természetesen sokan járnak kerületünk isko-
láiba a környezõ településekrõl is.

A 2004. évi lelkipásztori beszámoló

(folytatás a 2. oldalon)

Síelni volt a Schola (cikünk az 5. oldalon)

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

2005. HÚSVÉT

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

VIII. évfolyam 3. szám

Elõzõ számunkban néhány gondolatot,
ötletet, javaslatot tárt elénk Szende Ákos az
õszi „egyházközségi misszió” kapcsán arra
vonatkozóan, hogy milyen lehetõségeink
vannak a ritkán templomba járó, a keresõ
vagy éppennemhívõ embertársainkmegszó-
lítására, azaz amissziós tevékenységre. A kép-
viselõtestület is számba vette a lehetõségeket,
keresve a legjobb módszert. Végül a szerve-
zõk által javasolt, visszafogott, a templom és
környékére korlátozódó tematikus programot
fogadta el, amelynek fõ elvei a következõk:

1. A misszionálás minden katolikus hí-
võ kötelessége (szóval, tettel, példamutatás-
sal).

2. A missziós napokra való elõkészüle-
tet már ma el kell kezdeni, hogy szeptember-
re „mindenki tudjon hozni magával legalább
még egy embert” (misszionálás lélektõl- léle-
kig).

3. Vegyünk részt aktívan amajdani sok-
szorosított program terjesztésében és megis-
mertetésében!

4. Segítsük tehetségünk és lehetõsé-
günk szerint a szervezõket a programokmeg-
valósításában.

5. Vegyünk részt minél nagyobb szám-
ban a szeptemberi missziós napi rendezvé-
nyeken, ezzel is bátorítást adva az ingadozók-
nak! Már most jelöljük be naptárunkba ezt a
háromnapot, és ennek tudatában szervezzük
további programjainkat!

Plébániai Missziós Napok
2005. szeptember 22 – 25.

Kedd esték
a Felsõkrisztina Katolikus Körben

Az Eucharisztia éve
Március 29. 18.30

Székely János professzor:
Az Eucharisztia és a Szentírás

Április 26. 18.30
Ladocsi Gáspár püspök:

Az Eucharisztia és az egyházatyák

Akik magukra ölthették a ministráns ruhát március 13-án, a diákmisén

Végre hallható Budapesten is a Magyar Katolikus Rádió
napi 24 órás adása, a 810-es középhullámon.

Hangoljon rá, megéri!Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 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

2005. TE DEUM

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

VIII. évfolyam 4. szám

A plébániai zsinat határozata
szellemében tavaszra elkészült a
Mária kegyeleti hely a templom-
ban. A képviselõtestület – több le-
hetséges javaslatot végiggondolva –
döntött a jelenlegi megoldás mel-
lett. A Mária-szobor, ami a temp-
lomkertben látható szobor másola-
ta, a háttér Baska György alkotása.

*
Szintén a képviselõtestület dön-

tött a sokak által hiányolt pápai és
nemzeti zászlók elhelyezésérõl.
Hosszas mérlegelés után sikerült
megtalálni a templomban az ideális
helyet számukra. Az ízlésesen kialakított zászlótartók
szintén Baska György kezemunkáját dicsérik. Az emlí-
tett két zászló mellé így felkerülhetett a plébánia lobo-
gója, valamint a történelmi árpádsávos zászló is.

*
A templom szépítése mellett gondozgattuk plébáni-

ánk közösségeit is. Jubileumot ünnepelt az Apor Vilmos
Idõsek Klubja, valamint Gitáros Együttesünk is, akik ezt
jubileumi koncerttel is emlékezetesebbé tették.

*
Laci atya vezetésével híveink egy csoportja a város-

majori hívekkel közösen zarándoklaton vett részt Len-
gyelországban. Reméljük, hogy a tavalyi erdélyi úthoz
hasonlóan, errõl a zarándoklatról is látunk, hallunk
majd élménybeszámolót.

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Az Úr Jézus mennybemenetele elõtt megparancsol-
ta tanítványainak: „Menjetek el az egész világra és hir-
dessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkár-
hozik.” ( Mk16,15-16.)…

…Az Egyház egyetemes küldetése Krisztus paran-
csából fakad, és a századok folyamán Isten, az Atya, a
Fiú, és a Szentlélek misztériumának és a Fiú megteste-
sülése – mint az egész emberiség számára üdvözítõ
esemény – misztériumának hirdetésével teljesül.

Missziós napok plébániánkon
szeptember 22 -25.

(folytatás a 3. oldalon)

Agapé a templomkertben

www.felsokrisztina.net

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

2005. VENI SANCTE

VIII. évfolyam 5. szám

A misszió valójában már tavasszal
megkezdõdött, amikor hitoktatóink
vezetésével pályázatokat hirdettünk a
kerület iskolásai számára (lásd Pályá-
zat c. cikkünk).

A közvetlen elõkészület részeként
az elkészült meghívókat a hívek vitték
és osztották ki környezetükben, a
szomszédoknak, ismerõsöknek. Ezt
követõen László atya és a lelkiségi
csoportok vezetésével kilencedet tar-
tottunk a misszió sikeréért.

A missziót megnyitó szentmisét
Szabó Tamás püspök úr mutatta be,
majd szentségimádást végeztünk a lel-
ki elõkészület zárásaként.

Pénteken délelõtt Borosnyai Annamária és segítõi
vezetésével az óvodásoknak és kisgyerekeknek volt fog-
lalkozás. Délután az idõsebb korosztálynak Rendessy
Annamária doktornõ tartott színvonalas elõadást az
idõs kor problémáiról. Amíg a nagyszámú érdeklõdõ a
doktornõ elõadását hallgatta, az iskolás gyerekeknek a

tott szentmise utáni beszélgetés a misszió lényegérõl és
a misszionálás módjáról szólt. Szó esett többek között
arról, hogy a misszió során mindig alkalmazkodni kell
az adott környezethez, kultúrához s azon keresztül kell
közvetíteni az Evangélium örömhírét, illetve, hogy a
missziót végzõ legyen hiteles. Jól kapcsolódott ezekhez

„Egyengessétek az Úr útját!”

Veres András püspök úr megáldja a missziós keresztet

Fenti felkiáltás szó szerint elhan-
gozhatott volna a Terény és Csesztve
közötti országúton egyik túratársunk
fent nevezett defektes alkatrészét
szemlélve. Kis tanakodás, fejvakarga-
tás után azonban „szervízkocsink” ve-
zetője és szerelője cserekereket szer-
zett, így folytathattuk a pedálozást a
nógrádi dombok között.

Tekintve, hogy az Aggteleki karszt-
vidék és Zselic bejárása után ez már
harmadik utunk, joggal nevezhetjük
hagyománynak plébániánk egyik csa-
ládcsoportjának kezdeményezését:
fedezzünk fel hazai tájakat két keré-
ken. Ez a sebesség éppen alkalmas
arra, hogy haladjunk, de ne szalad-
junk el az apróbb részletek mellett.

Az őszi szünetet kihasználva, aján-
dékul kapott langyos időben Nógrád
kis falvai felé vettük az irányt. Szép
fekvésű, dimbes-dombos települé-
sek.

Ilona néni, a plébánia mindene-
se, harangozója bemutatta a vidékre
jellemző palóc viseletet és beavatott
a már csak kisebb falvakban dívó ké-
zi harangozás műhelytitkaiba; hány-
szor húzzák a lélekharangot, ha férfi-

emberért, hányszor, ha asszonyért
szól, mennyit kondít misére hívva,
vagy ha vihar készül, tűz van. Az idő-
pontok betartását a lojalitás is befo-
lyásolja; a szomszédos evangélikus
templom kongatásába nem illő bele-
harangozni. Gyermekeink ki is pró-
bálták az elméletben tanultakat, s
míg elimádkoztunk egy tized rózsa-
füzért (Ilona néni időmértéke), a ha-
rangozás is megtörtént. 

A szécsényi ferences templom
szentmiséjére már gép húzta a behí-
vót, ám a miséző atya szertartás elejét
megszakító kérdése korántsem volt
gépies, sőt nagyon is szívhez szóló,
amikor hozzánk, számára ismeretle-
nekhez fordult: „Kik vagytok, hon-
nan jöttök?”

A hosszú kerekezéseket követő
estéken a mesebeli kőleves elkészül-
tét idéző kaláka-főzés, scrubble-csa-
ták, gyerekviháncolás, beszélgetések.
Találkozások. Emlékekkel, hagyomá-
nyokkal, hiteles személyekkel, egy-
mással. Aki ezek után kedvet kap
csatlakozni hozzánk, maga is eldönt-
heti: Ki van-e minden kerekünk?

Laber Zsuzsa

Nincs ki minden kerekünk!

Halottaink
Dr. Tóth Emilné (93)
Gál Imréné (73)
Gál Imre (79)
Dr. Király Jánosné (73)
Dr. Benkó Pál (71)
Kocsis Zoltán (90)
Baloghné Szakács Margit (75)
Henselerné Dr. Pető Edit (87)
Győri Tamásné (64)
Takács József (72)
Dr. Csurgai Lajos (76)
Kenderes Ottóné (78)
Pacsai Tamás (71)
Dr. Winkler Györgyné (67)
Szabolcs Imréné (85)
Bátorfalvi Géza (69)
Lajta Endre Pálné (86)
Dr. Petrich Károlyné (90)

Látka János Dezső (79)
Buzási Ferencné (87)
Szalai Gábor (79) 
Rixer György (34)
Nagy Jánosné (84)
Dr. Kolosváry-Csató Bálintné (93)
Tóth Józsefné (87)

Házasságkötések
Ercsényi Balázs – Tretter Orsolya
Hrisztó József – Bernád Szilvia

Keresztelések
Salacz Botond Menyhért
Hedry Boglárka
Volcz Brigitta Dominika
Kenesey Hajnalka Erzsébet
Takács Balázs Miklós

Anyakönyv - 2007. szeptember -november



2007. ADVENT10

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

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 5 és 6 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

2005. ADVENT

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

IX. évfolyam 1. szám

„Szûzanyám, nálad többet sen-
ki sem adott Istenének. Mégsem
ezért vagy a legáldottabb az asszo-
nyok között, hanem mivel befo-
gadtad a végtelen Szeretet legna-
gyobb ajándékát: õt magát, az em-
berré lett Istent. Azt mondják, a
szeretetben jobb adni, mint kapni.
Ez igaz, de van legjobb is, egészen
elfogadni azt, akit szeretünk.”

(Cserháti József: Mindennap
együtt az Úrral)

Adventi és karácsonyi ese-
mények

December 4-én 8-13 óráig
karácsonyi vásárt rendezett a
Karitász a plébánián. Ép, tisz-
ta, árusításra alkalmas könyve-
ket, ajándékokat vártak, ame-

lyek eladásából befolyt jelentõs összeget a plébá-
nia szegényei karácsonyának szebbé tételére for-
dítják.

Adventben az idén is indult Szállás keres a
Szent Család imalánc, amely ezúttal is Hernády-
né Szemere Rita áldásos, szervezõ munkáját di-
cséri. Bár lapzártakor még voltak „üres” napok,
reméljük, hogy az idén is két kört tudunk indíta-
ni.

Andventben minden hétfõn, szerdán és szom-
baton roraté szentmise van reggel 6 órakor. De-
cember 17-én reggel lesz a hittanosok hajnali mi-
séje.

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Erdõ Péter bíboros, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke a négy történel-
mi egyház közös sajtó tájékoz-
tatóján december 5-én a kö-
vetkezõképpen magyarázta el
a jelenlévõ újságíróknak az
egyházi intézmények finanszí-
rozásának történelmi, jogi hát-
terét:

A rendszerváltás után meg-
alkotott elsõ törvény, az 1990.
évi IV. törvény elismeri az egy-
házak számára a közszolgálati
intézmények alapításának,
fenntartásának a jogát. Ebbe
oktatási, kulturális, nevelési,
szociális, egészségügyi intéz-
mények beletartoztak, aho-
gyan ezt a törvény kifejezetten említi is. Ugyan-
akkor a törvény garantálja, hogy ezekre a tevé-
kenységekre az állam az állami hasonló intézmé-
nyekkel egyenlõ normatív támogatást biztosít. Ez
nem valami különleges kiváltság volt, ez nem a
nyugat-európaiak által irigyelhetõ kedvezménye-
zett helyzet volt, hanem egyszerûen a legele-
mibb szükségszerûség . Amikor ugyanis az egyhá-
zak ilyen jellegû intézményeket tartottak fenn
1948, az államosítás elõtt, akkor ezeknek mûkö-
dési alapjaik voltak, amelyek történelmileg ala-
kultak ki.

Veszélyben a katolikus iskolák

(folytatás a 2. oldalon)

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

2006. NAGYBÖJT

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

IX. évfolyam 2-3. szám

A 2005-ös esztendõ legfon-
tosabb lelki eseménye plébáni-
ánk négynapos, városi misszi-
ója volt. Meg akartuk erõsíteni
híveinket hitükben és megszólí-
tani az érdeklõdõ, távollévõ
embertársainkat. Megköszön-
jük az elõkészítõk, a közremû-
ködõk munkáját. Tevékenysé-
günk hatását – természetesen –
nem tudjuk rögtön felmérni, ta-
pasztalni, de jele annak, hogy
érdekel, foglalkoztat bennün-
ket az Egyház, plébániánk jele-
ne és jövõje. Megjegyezzük,
hogy 2007-ben az egész fõvá-
rosra kiterjedõ katolikus misszió lesz. Ennek elõkészüle-
te már folyamatban is van.

Az elmúlt évben 41 gyereket kereszteltünk, 20 el-
sõáldozónk volt, 15 pár kötött házasságot templo-
munkban, 90-en részesültek adventben a betegek
szentségében, és 130 testvérünket temettük el. Az el-
temetettek közül csak 34 százalék részesült a betegek
szentségében. Sajnos, évek óta ilyen alacsony ennek a
szentségnek a felvétele. Ez elsõ sorban a családtagok kö-
zömbösségével függ össze, akik nem hívnak papot kór-
házba készülõ vagy haldokló családtagjaikhoz. Újabb
jelenség, hogy plébániánk halottait, fõleg idõseket, akik
kapcsolatban voltak egyházközségünkkel, egyszerûen
nem temettetik el egyházilag. Ez ismételten a családtag-
okra vet szomorú fényt. Urnatemetõnk 1999-es meg-
nyitása óta 288 szerzõdést kötöttünk. Ebben az eszten-
dõben 32 testvérünket helyeztük ott örök nyugalomra.

A környezõ 5 iskolában 129 gyerek vesz részt hit-
oktatáson, a plébánián mindössze 54. Egyházközsé-

A 2005. évi lelkipásztori beszámoló

A Felsõkrisztina Baráti Kör tavaszi programjai

Március 17-én, pénteken 18.30-tól
Papp Lajos szívsebész lesz a vendégünk.

*

Március 21-én, kedden 18.30-kor
Kránitz Mihály atya, a PPKE professzora

XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetû encik-
likáját mutatja be.

*

Április 18-án, kedden 18.30-kor Farkas Attila atya
Jézus nyilvános mûködésének helyszíneire
vezet el minket vetített képes elõadásával.

A nagyböjtre elbúcsúztunk az Allelujától

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

2006. HÚSVÉT

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

IX. évfolyam 3. szám

„…A húsvét áldott ünnepe
rávetíti fényét életünkre, maga-
tartásunkra, emberi kapcsola-
tainkra, küzdelmeinkre, szenve-
désünkre, halálunkra. Évrõl év-
re más-más személyes élmé-
nyek, élethelyzetek közepette ün-
neplünk, és próbáljuk mindjob-
ban befogadni a Titok felõl érke-
zõ üzenetet, és próbálunk készen
állni az Úr érkezésére. Készítjük
lelkünket, hogy Szent Ferenccel
várjuk a „Halál Testvért”, mi-
közben naponta próbáljuk a jó-
ság-szeretet útját járni a Feltá-
madott nyomában.”

Beer Miklós:
Félelem nélküli élet
(Képmás melléklet;

2006. április)
*

Húsvétkor, miközben hálatelt szívvel köszönjük
meg az Atyának, hogy Szent Fia halála és feltámadá-
sa révén megnyitotta számukra az örök élet útját, kö-
szönettel emlékezünk meg mindazon testvéreinkrõl
is, akik önzetlen munkájukkal, szolgálatukkal segí-
tettek bennünket a nagyböjt, a nagyhét és a Húsvét
titkának megélésében.

A nagyböjtben Szerdahelyi Csongor és Kazatsay
Imre jóvoltából egy hiteles ember, Papp Lajos szívse-
bész tanúságtételét hallgathattuk meg, majd Kránitz
Mihály atya tartott ismertetõt XVI. Benedek pápa Az
Isten szeretet kezdetû en-

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Valahogy rám ragadt, hogy
mindig én írom a búcsúztató-
kat, de ez most a világért sem
akar az lenni. Meg, különben
is, meg is ígértem, amíg itt vol-
tál még, hogy a hátralévõ pár
hétben nem fogom kérdezni,
hogy mi lesz velünk, nem fo-
gok jelentõségteljesen sóhajta-
ni, és nem nézek nagy szemek-
kel, szótlanul. Minek nehezít-
sem ezt az idõt neked és ma-
gunknak?

De hát most már nem köt az
ígéret.

A kérdések, a sóhajok, a
néznénk, de nem látunk, vi-
szont itt maradt. Tényleg, mi-
lyen lesz nélküled?

Tíz évig idetartoztál, haza lehetett jönni a sekres-
tyébe. Felnõtt, gyerek, pap, hívõ, hajléktalan, bárki,
aki betért, mindig csak jó

Kedves János!

A Felsõkrisztina Baráti Kör
szervezésében

Veres András püspök
tart elõadást templomunkban

„A keresztény ember
egy nem keresztény társadalomban”

címmel.
május 16-án, kedden 18.30-tól

(folytatás a 3. oldalon)
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Szentmisék nyári rendje:
Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor
Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, este 6 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig
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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket,
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

IX. évfolyam 4. szám

„…Amikor az apostolok nagy fé-
lelemben együtt imádkoztak, be-
zárt ajtók mellett – nagy szélzú-
gás közepette tüzes lángnyelvek
ereszkedtek föléjük, és eltöltötte
õket a Szentlélek….
Figyeljük meg, kiket vesz, kiket
vehet ölelésébe a Szentlélek? Az
apostolok imádkoztak... állhata-
tosan... együtt! - Ma is azok nyi-
tottak az Õ befogadására, akik
ismerik az ima erejét.
Megkérdezem hát magamtól: én
milyen vagyok? Együttmûködöm-
e a kegyelemmel, vagy még igen-
csak „bezárt ajtók” mögött élek?
Sugárzik-e belõlem a Szentlélek-
adta öröm, jóság, nyitottság? Bá-
tor vagyok-e a szóra, ha hirdethe-
tem Isten Országát?
- Szentlélekisten, Te tudod a leg-
jobban, hogy még nem vagyok
teljesen kialakult embered. Sok-
szor méricskélem, mit adjak és
mennyire…- mintha volna vala-
mi is bennem, amit nem Tõled
kaptam volna. Szükségem van
Rád! Szeretném, ha új embert fa-
ragnál belõlem, tüzes lelkû, Lel-
kedbõl lelkes apostolt…”

Baráth Ágnes M. Speciosa:
A csend gyümölcsei
*

Húsvét után, de a húsvéti ünnep-
körben került sor egyházközsé-
günk lelki életének két fontos
eseményére, az elsõáldozásra és a
bérmálásra. Az idén huszonnyol-
can voltak, akik elõször vehették
magukhoz az Úr Jézust. Köszön-
jük szüleiknek, nagyszüleiknek és

mindazoknak, akik segítették és
elkísérték õket az Úr asztalához.
Külön köszönjük hitoktatóiknak,
Lukách Krisztinának és Szõcs
László atyának, hogy felkészítet-
ték õket elsõ szentgyónásukra és
áldozásukra.
A bérmálás szentségében tizen-
heten részesültek, miután Márton
atya segítségével kellõen felké-
szültek és tudásukról is számot

adtak. A bérmálás szentségét
Udvardy György püspök úr szol-
gáltatta ki május 20-án, az esti
szentmisén.

*
Húsvéttól Rajkai János helyett új
sekrestyésünk van, Horváth Lász-
ló. Fogadjuk õt is olyan szeretet-
tel, mint annak idején Jánost és
segítsünk mindenben munkáját.

*
Május 28-án, délelõtt az ünnepi
szentmisén templomunkban mu-
tatta be aranymiséjét Anthony
George Stark atya, régi kedves is-
merõsünk, aki tíz éve rendszere-
sen velünk tölti a nagyheti szertar-
tásokat és a húsvéti ünnepeket. A
szentmisén Márton atya köszön-
tötte és adta át a plébánia ajándé-
kát a jubilánsnak. A homiliában
régi barátja, Bolberitz Pál profesz-
szor úr méltatta Anthony atya pa-

pi életútját.
*

Június 16-án tartja soron követke-
zõ összejövetelét a képviselõtes-
tület. Az aktuális feladatok mellett
az elmúlt 5 év értékelése, az õszi
képviselõválasztás megszervezése
lesznek a fõ napirendi pontok. E
mellett a jövõ évi budapesti város-

Krónika

(folytatás a 3. oldalon)

Márton atya, az ajándék, a szónok és az ünnepelt
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IX. évfolyam 5. szám

Szeptember minden évben az
újrakezdést jelenti egyházközsé-
günkben életében. Elõretekin-
tünk és megfogalmazzuk tervein-
ket az elkövetkezõ hónapokra. A
mindenkori plébános felelõs a
plébániáért. Látnia kell helyzetét,
örömeit, bajait, gondjait. Vallom,
hogy több örömünk akkor lesz
plébániánk életében, ha gondja-
inkat megoldjuk, csökkentjük.

Nem baj az, ha gondjainkról,
problémáinkról nyíltan beszé-
lünk. Jómagam egyet-kettõt a
kedves hívek elé tárok.

A vasárnapi, diákmisék utáni
agapé elmaradása.

Sok szülõ kisgyermekeit rend-
szeresen nem a gyerekmisére
hozza, hanem kényelembõl más
szentmisére. A gyermekmise a
gyermekekért van.

Nagyon kevesen, mindössze
hatan jelezték szeptember 17-ig,
hogy kiket látnának szívesen kép-
viselõ testületi tagnak. Ennyire

Plébánosi buzdítás

A Felsõkrisztina Kör

Prokopp Mária

október 10-én,
kedden 18.30 órakor

Téma:

„Jöjj el Szentlélek Úristen,
igazság és szeretet Lelke, adj ne-
künk jó lelket, kedvet, szorgal-
mat és kitartást ahhoz a munká-
hoz, amelyre meghívtál!

Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi
életben fölfedezzük a Teremtõ

A tavasz csalódása, a nyár ki-
ábrándulása után szomorú õsz
és testi-lelki értelemben is di-
dergõ tél vár ránk – már ami a
magyar társadalom gazdasági
és erkölcsi helyzetét illeti. Mint
Veres András püspök úr is fo-
galmazott a „Keresztény ember

Krónika

Verecke híres útján jártunk

A Városmisszió hetében három fe-
lejthetetlen élményben volt részünk:
énekeltünk a Szent István–baziliká-
ban, zsoltároztunk az Apor
Vilmos–ünnepségen s hangversenyt
adtunk a templomban. Utóbbin ven-
dégként gyönyörű népdalcsokorral
részt vett a Tamási Áron Általános Is-
kola Kicsinyek Kórusa, Opánszki Dá-
vid vezetésével. A műsor után a kö-
zönséget és az apró pacsirtákat aga-
pén láttuk vendégül a plébánia hit-
tantermében. Ahogyan másod karna-
gyunk, Dávid elmesélte, diákjai még
napokon keresztül a városmisszió hi-
vatalos himnuszával köszöntötték
órán. A kórus szép számmal jelen volt
a missziós héten rendezett bulin is:
erre az alkalomra készült el a múl-
tunkat–jelenünket bemutató, a pró-
bateremben jelenleg is megtekinthe-
tő fotótabló, amely Vörös Bogi és Zsa-
bokorszky Zsolt gondos, lelkes mun-
káját dicséri. Talán nem túlzás azt állí-
tani, hogy az egyik „sztár” szoprán
szólamunk oszlopos tagja, Terebessy
Éva volt, aki karaoke-énekesként és a
„parkett ördöge”-ként is bemutatko-
zott a felejthetetlen estén.

Nagy örömmel vettünk részt egyik
kedves kórustársunk, Csurgai Juli
nászmisés esküvői szertartásán is. 

Az elmúlt hetek legszebb élménye
a Régi Zeneakadémián megrendezett

Bárdos Lajos–hangverseny volt. A
megtisztelő felkérésre a magyar kó-
rusirodalom 1986-ban elhunyt nagy-
ságának legszebb darabjaiból készül-
tünk fel. (A patinás épület, amelyben
a magyar komolyzene „bölcsője” rin-
gott, jelenleg kutatóintézeteknek, tan-
székeknek és a Liszt Ferenc Emlék-
múzeumnak ad otthont.) A kitűnő
akusztikájú teremben szívvel–lélekkel
zengtük a dallamokat s fogadtuk
meghatottan Szőnyi Erzsébet és Bár-
dos Ágota gratulációját a műsor vé-
gén. A legszebb darabokat a fél 11-es
szentmise hívei is hallhatták Krisztus
Király ünnepén.

Ahogyan a zeneakadémiai éneklés
felkonferálásában is elhangzott, válto-
zatlanul úgy véljük, hogy alapvető fel-
adatunk a rendszeres liturgiai szolgá-
lat. Ennek jegyében készülünk az ad-
venti, karácsonyi időszakra, a rorá-
tékra, vesperásokra. A fél 11-es szent-
misén a középschola ifjú hölgyeinek
maroknyi, ám elszánt csapata állandó
szolgálatot végez ettől az évtől fogva.
Újjáalakult kórustanácsunk is, s
örömmel fogadtuk régi-új visszatérő
scholatagok mellett Nakazawa Kenji
és lelkes családjának jelentkezését kó-
rusunkba. Isten hozta őket a plébá-
niaközösségben!

Jakab Péter 

Pillanatképek a Schola életéből

Mennyei Édesatyánk! Első sza-
vunk legyen a hálaadás, hogy mind a
mai napig megtartottad népedet,
magyarságunkat a Kárpát-medencé-
ben. Hálát adunk Néked azért, hogy
a hat évtizeddel ezelőtti súlyos meg-
próbáltatások után is megtartottad
magyar testvéreinket a Felvidéken,
ahol a templomokban szólnak a ha-
rangok, magyar nyelven folyik a
szentmise, az igehirdetés, az ének és
az imádság. Most mégis könyörgünk
a Felvidékért, mert úgy érezzük,
hogy népe, népei is, újabb megpró-
báltatásoknak vannak avagy lesznek

kitéve. Segítsd meg magyar testvére-
inket, római katolikus, református,
evangélikus híveinket és add meg,
hogy a határok közelgő megszűnése
szolgálja a régió népei megbékélé-
sét, jólétét. Imádkozunk népünkért,
segíts meg minket mindegyik Kár-
pát-medencei régióban. Szent Fia-
dért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk,
hallgass meg minket, aki életét adta
miérettünk, hogy üdvözülhessünk.
Legyen áldott, Urunk, szent Neved!

Ámen!
Kolosváry Bálint

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

X. évfolyam 1. szám

A plébánia új képviselõtestülete az eskütétel után
Andrejszki Katalin, Béres György, Csekõ Imre, Csiszér Istvánné, Füredi Ivánné, Hajas György, Hernádi Tamás,

Hornyik Henrik, Horváth Lászlóné, Jakab Péter, Kovács Ádám, Lukách Kriszta, Muhi András, Péch Antal,
Marosi Gabriella, Pongrácz Judit, Schimmer József, Seidl Fidél, Seidl Tibor, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor,

Szerdahelyi Miklós, Vajna László, Tóth Zoltán

Új képviselõtestületet választott a
Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent
János Plébánia hívõ közössége. Az ünnepélyes eskü-
tétel után, miközben az új testület már a jövõ felada-
taira készül, néhány gondolat erejéig érdemes visz-
szatekinteni az elmúlt öt év eredményeire, gondjai-
ra, örömeire és fajdalmaira.

Két, országosan is meghirdetett ki-
emelkedõ rendezvényünk – a plébáni-

ai zsinat és a plébániai missziós napok – plébániai
közösségeink lelki megújulását valamint közvetlenül
a belsõ misszionálást, közvetve a plébániához „la-
zán” kapcsolódók, a keresõk megszólítását szolgálta.

Számadás és köszönet

(folytatás a 2. oldalon)
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X. évfolyam 2. szám

Héthónapi elõzetes letartóztatás után 1957 decem-
ber 19-én helyeztek szabadlábra, miután a Markó utcá-
ban tartott bírósági tárgyaláson kihallgattak. Mintegy
tucatnyi kispaptársammal együtt az 1956-os forrada-
lom idején tanúsított magatartásunk, illetve tevékeny-
ségünk képezte a per tárgyát. A per a szabadlábra he-
lyezést követõen is folytatódott, s késõbb még néhány
hónapot börtönben kellett töltenem.

(folytatás a 2. oldalon)

Brenner János, a papi hivatás vértanúja
A hivatásteljesítés közben meggyilkolt egykori kispaptársára emlékezik karnagyunk

A szombathelyi szeminárium elöljárói (alulról a második sor) és növendékei 1952 májusában. Fölsõ sor, balról a
harmadik Brenner János, alulról harmadik sor, jobbról a hetedik Schimmer József, templomunk karnagya.

A Felsõkrisztina Kör
vendége

2007. március 27-én, kedden 18.30-kor
Nagy Károly,

a Magyar Katolikus Karitász országos igazgatója.
Téma:

Magyar segítséggel
a Srí Lanka-i szökõár áldozataiért
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délelõtt 9-12, délután 1/25-1/26 óráig

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

2007. HÚSVÉT

X. évfolyam 3. szám

Elsõ sor: Bojti Ágnes, Babics Borbála,
Thuránszky Alíz, Peller Nóra, Hámory
Eszter, Kuszmann Regina, Bartha Eszter,
Mezei László, Márton Levente

Második sor: Téglásy Zsigmond, Szócska
Kincsõ, Rohály Hanna, Várallyay Nóra,
Borosnyay Virág, Kulcsár Dávid, Ringbauer
Gergely, Kaliszky Zsolt, Püspök Mátyás,

Harmadik sor: Márton Dániel

Hitoktatók: Lukách Krisztina, Sándorfi
Mária

Elsõ sor: Meszleny Zsófia, Fenyõsi Zoltán,
Paulik Dénes, Kiss Ambrus, Hernády Sára,
Pályi Patrik

Második sor: Selmeczy Barnabás, Váczi
Mária, Pigler Berta, Verseghy-Nagy Bálint,
Gerencsér Ambrus

Harmadik sor: Szerdahelyi Zsuzsanna,
Harsányi Gergõ, Proszéky Kristóf

Hitoktató: Komáromi Mária

...és a Pannonia
Sacrában

Elsõáldozóink a
plébánián...

A Felsõkrisztina Körben május 22-én, kedden 18.30-kor
Boda László profeszor tart elõadást

A turini lepel titkai címmel

NYITOTT KAPUKKALNYITOTT KAPUKKAL
ÉS SZÍVVELÉS SZÍVVEL

2007. VENI SANCTE2007. VENI SANCTE

X. évfolyam 4. számX. évfolyam 4. szám

A sekrestyés szó a magyar
nyelvben – különösen Petőfi ko-
mikus eposza, a Helység kalapá-
csa óta – nem feltétlenül pozitív
kicsengésű. Sokan kissé együgyű,
esetleg iszákos egyházfira gondol-
nak e szó hallatán. 

Talán a sekrestyés szó e kissé
pejoratív értelme jutott először
eszébe annak a hölgynek, aki ép-
pen húsz éve, 1987. november vé-
gén Halász Imre sekrestyésünk te-
metésére összegyűlt hatalmas tö-
meget, a majd nyolcvan minist-
ránst és a temetésen asszisztáló
sok papot látván megkérdezte tő-
lem: „Fiacskám, kit temetnek itt?”
Mire én azt válaszoltam: „A sekres-
tyésünket.” A hölgy erre legyintve
csak annyit mondott: „Ja.” És ott-
hagyott. Akkoriban sokat gondol-
koztam azon, hogy ez a szó, sek-
restyés mennyire keveset mondott
róla.

Pedig Imre nem csak sekrestyés
volt, hanem nekem, és az én felső-
krisztinás generációmnak a sek-
restyés. Nemcsak igazi gazdája volt
a templomnak a szó fizikai értel-
mében, hanem ennél sokkal több,
a plébánia lelke. Őt mindig, min-
denkor megtaláltuk a templom
közelében, bárki bármilyen prob-
lémával, örömével, bánatával,
ügyes-bajos dolgával megkeres-
hette és biztos lehetett abban,
hogy segítséget, bíztatást és embe-
ri szót kap tőle. És ezek mellett
Imre mindenek előtt közösséget
teremtett, igazi katolikus közössé-
get. Első sorban kamaszok között.
Bár nem volt tanár, sem pszicho-
lógus vagy pap, mégis bámulatos
tapintattal és pedagógiai érzékkel
fordult a kamaszok felé – felém is.
Akkor, amikor az ember úgy érez-
te, hogy a világ megváltozott kö-
rülötte, amikor nem értette meg
senki, amikor nem volt kihez for-
duljon, Imre mindig ott volt, és
pár mondata megnyugatta, vissza-

billentette lelki egyensúlyába. De
egyszerűsége, humora, öniróniája,
segítőkészsége, önfeláldozása, és
mindenek előtt a belőle mindenki
felé áradó szeretet nemcsak a gye-
rekek és fiatalok, hanem minden
korosztály közös kincse volt itt, a
„Lékain”.

A Szentlélek gyakran közvetítő-
kön keresztül szól az emberekhez.
Meggyőződésem, hogy számomra
és sokunk számára Imre ilyen köz-
vetítő volt, akinek közösség te-
remtő ereje mindannyiunkat a
templomhoz és így közvetve Is-
tenhez kötött. Tőle tanultuk meg
az oltárszolgálatot és a templom
szeretetét. Minden egyes vele töl-
tött nyaralásra, kirándulásra, de
még szilveszteri bulira és farsang-
ra is igaz volt Jézus szava, „ha csak
ketten-hárman összegyűltök a ne-
vemben, én ott vagyok veletek”.

Most, húsz évvel halála után
még mindig nehezen találom a
szavakat, rá emlékezvén. A húsz
évvel ezelőtti november 12. fájdal-
ma elevenen él bennem, pedig tu-
dom, hogy Imre már ott van, aho-
va mindannyian törekszünk, a
Mennyei Hazában. Dagályos mon-
datok, közhelyek és régi emlékek
felevenítése helyett leginkább há-
lát kell adnunk érte Istennek és
azért imádkoznunk, hogy a jövő
nemzedékek fiatalsága is hasonló
közvetítőkre találjon.

Vasdinnyey Miklós

Halász Imre húsz éve nincs köztünk
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A korábbi évekhez hasonlóan
idén is lesz adventi gitáros áhítat.
Időpontja december 16. vasárnap,
az esti hat órás szentmise után. Az
áhítat miatt aznap nem az 5, ha-
nem a 6 órás lesz a gitáros szent-
mise.

Adventben kétszer lesz gitáros
roraté: december 5-én és 19-én
(szerdán).

Dec. 25-én lesz gitáros szent-
mise, 26-án nem. 

Továbbra is szeretettel várunk
énekeseket és hangszereseket 12
éves kortól. A próbákat csütörtök
este 8-tól és vasárnap délután 3-
tól tartjuk. 

Gitáros hírek

GYERE,
VÁRLAK

December 1-én szombaton
9-12 között koszorúkötés.

Hoznivaló: jócselekedet a fenyőágért
ima a négy gyertyáért
(ezeket begyűjtjük, lehet többet is hozni).

December 1-én szombaton
14-19 között Ministráns lelkinap.

December 2-án a BIBLIÁK megáldása.
INDUL AZ ÚJ REJTVÉNY!

December 5-én szerdán  az esti mise után jön, jön
SZENT MIKLÓS PÜSPÖK.
December 8-án reggel 6 kor hittanos roraté!
December 8-án  8-11 között ajándékkészítés.
December 8-án 14-19 óráig egyetemista lelki nap.
December 15-én 9-12között hittanos lelki nap.

Minden hétfőn, szerdán, szombaton roraté szentmise!

Ádventi programok 

Keresztelő Szent János Plébánia
Zenei Alapítványa

(adószáma: 18079090-1-43) 
megköszöni mindazoknak,

akik 2006. évi adójuk 1 %-ával
(316.563 Ft) támogatták kórusa-

ink 
fellépéseit, táborát, 
külföldi szereplését.

Isten fizesse meg!

Bisztray Adrienn
Kuratóriumi ügyintéző 

A 2008-as év a Biblia és Szent Pál éve lesz.
Felmerült bennünk, milyen jó lenne valamit
közösen tenni ebben az évben! Milyen jó
lenne együtt elolvasni az egész Bibliát… ha
nem is az egész Bibliát, legalább egy könyvet
a Bibliából...

A következő ötletünk támadt:
Olvassuk közösen 

az Apostolok cselekedeteit!
Ehhez szeretnénk segíteni a rejtvénnyel.
Hétről hétre olvassunk el egy fejezetet az
Apostolok cselekedeteiből! (Ez hetente 25-
50 mondatot jelent). Megígérjük, hogy min-
den héten lesz egy rejtvénylap.

Nyeremények:
Aki folyamatosan megfejti a rejtvényt, egy
kézzel illusztrált, érdekes tudnivalókkal, já-

tékokkal kiegészített Apostolok cselekedete-
it kap ajándékba.
A tanév végén értékes ajándékot adunk a leg-
szorgalmasabb megfejtőknek.
A család együtt olvashatja a Szentírást, és le-
het róla beszélgetni.

Minden diákmise előtt 10 perccel a leadott
rejtvények közül sorsolunk.
A rejtvény jó megoldását ismertetjük az
énekpróba előtt.
A rejtvények megtalálhatók lesznek a plébá-
nia honlapján is: www.felsokrisztina.net .
A heti nyeremények a diákmiséhez kapcso-
lódnak, de az olvasásba és a rejtvényfejtésbe
a más misékre járók is bekapcsolódhatnak.
Nagyon izgalmas könyv. Nemcsak gyerekek-
nek, hanem felnőtteknek is merem ajánlani.

Józsi atya

Új rejtvény indul


