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A 2007-es esztendő jelentős éve volt főegyházmegyénknek és plé-
bániánknak is. Más európai fővárosok példáján felbuzdulva először
rendezett Budapest városmissziót. Ennek eredményét felmérni nem
tudjuk, de megmutatta, hogy fontosnak tartjuk az üzenet, az evan-
gélium átadását, megmutatását embertársainknak. Megköszönjük
sok-sok testvérünk közreműködését. Bízunk abban, hogy ez a len-
dület ebben az esztendőben is tovább él. 

A nyáron bíboros főpásztorunk Szőcs László atyát az Ecseri úti
templomba helyezte és helyére Kálmán József atyát küldte plébáni-
ánkra. Megköszönjük Szőcs László atya öt éves buzgó lelkipásztori
munkáját, Kálmán József atyának pedig Isten áldását kérjük kápláni
teendőihez. Ebben az esztendőben elhunyt dr. Nagy Imre kanonok
úr, plébániánk egykori plébánosa, aki 14 évig állt egyházközségünk
élén. Ugyancsak elhunyt Sághy Ferenc atya, aki 1946-tól 1948-ig volt
plébániánk hitoktatója. Török Zoltán személyében márciustól új
sekrestyésünk van.

A nagyböjti lelkigyakorlatot Varga Miklós Péter tisztviselőtelepi
plébános úr tartotta, míg a ministránsok lelkigyakorlatát Bolberitz
Pál professzor úr.

Lelkipásztori beszámoló a 2007-es esztendőről

Taglétszámunk 2007 januárjában tíz fő volt, jelenleg tizennégyen
vagyunk. Az átlagéletkor jóval 70 fölötti. Öt alkalmi segítőnk is van,
akik főként a szállításokban ill. időnként a rendezvényszervezési fel-
adatokkal kapcsolatos munkákban állnak készséggel rendelkezé-
sünkre.

A hónap utolsó keddjén rendszeresen gyűlést tartunk. Ilyenkor
beszéljük meg az aktuális teendőket. Kivétel július, de e rövid nyári
szünet csak a raktárra és az idősek klubjának a rendezvényeire vo-
natkozik, a többi, személyekre szabott munkát természetesen ekkor
is ellátjuk. Mint ahogy azt az eddigi éves értékelések is kiemelték, a
raktárban dolgozók Kövesárki Károlyné (Anna) vezetésével rend-
szeres és kemény munkát végeznek. Munkájuk nemcsak a leadott
ruhák átválogatását ill. bezsákolását jelenti, hiszen a többi segítő
szervezetekkel tartott napi-heti kapcsolat révén ők intézik azok szét-
osztását is, 

Mit csinál a Karitász Csoport?

A második vatikáni zsinat kimeríthetetlenül gazdag öröksége je-
leként is tekinthetjük, hogy Egyházunk 2008-at a Biblia évének hir-
dette meg.

A Szentírás olvasásának általában is üdvös gyakorlatán túl, most
arra kívánom felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy az igeliturgiát
a szentmise korábbinál hangsúlyosabb, az áldozati cselekményekkel
azonos értékű és fontosságú részének kell tekintenünk. Az ezen va-
ló figyelmes részvételből fakadó gazdagodást, a Biblia folyamatos
megismerését nem lehet túlértékelni.  

Ennek kapcsán kívánom megemlíteni azt a - főként korosztá-
lyunkra jellemző - régi, de rossz felfogást, ami sokakban sajnos ma
is él. Évtizedekkel a zsinat útmutatásának a megismerése után is
nem keveseket az a beidegződés vezérel, hogy „a misém érvényes,
ha legalább a felajánlásra odaérek.” Ez egyfelől természetesen nem
igaz, de a Szentírás tisztelete is késztessen arra minket, hogy időben
érkezzünk és a teljes szentmisén vegyünk részt, már annak kezde-
tétől.

Lehetne ez (is) a Biblia-év értékes, szép eredménye.
Szauer Tibor

A Szentírás ünnepléséről

(foly ta tás a 2. ol da lon)

(foly ta tás az 3. ol da lon)

Biblia éve a Felső-Krisztinában

Március 11. kedd, 18.30
A katolikus bibliakiadás múltja és jelene

Farkas Olivér, 
a Szent István Társulat igazgatója

Április 15. kedd, 18.30
Hogyan olvassuk az Újszövetséget?

Tarjányi Zoltán professzor,
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke

Május 13. kedd, 18.30
Hogyan olvassuk az Ószövetséget?

Fodor György professzor
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora
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de ők szervezik a ruha-akciókon túlmutató
többi célgyűjtést is, beleértve a többi ado-
mány ill. ajándék raktározását s persze cél-
ba juttatását. A környék hajléktalanjait is a
csoport tagjai látják el rendszeresen cipő-
vel, meleg ruhával, de akik „csak” a raktár-
helyiségben dolgoznak, azok munkája sem
merül ki pusztán a ruhaosztásban. Anna
vezetésével például eddig többen segítettek
a hozzánk fordulóknak a segélykérő nyom-
tatványok kitöltésében (ez azonban hely hi-
ányában az új helyiségünkben nem lehet-
séges). Anna szervezésében folyik a sokak
által már rég elfeledett, tőlünk távol élő lep-
rások részére a fásli-kötés; e kevésbé látvá-
nyos munka eredménye a Magyarországon
is működő lepra-misszó révén jut el a nyu-
gati világ által többnyire már „leírt” szeren-
csétlen embertársainkhoz. Csoportunk tag-
jai a kezdetektől a mai napig 2457 fáslit ké-
szítettek. A csoport tagjai ezen felül közre-
működnek a keresztelő ingecskék készíté-
sében is.  

A karitász fő feladata a betegek, idősek
látogatása, támogatása. Eddig általában két-
heti rendszerességgel jártunk a kerület
nemrég még működő két (Mártonhegyi úti
ill. Bürük utcai) szociális otthonába. Mára
azonban a Bürök utcait bezárták és lakóit a
város különböző pontjain lévő otthonokba
költöztették. Mivel az intézkedés nagyon
megviselte az időseket, természetes, hogy
ezek után még több törődést várnak, szá-
munkra viszont a távolabbi otthonok láto-
gatása hosszabb idő-igénybevételt jelent.
Igyekszünk őket nem magukra hagyni, így
van, aki például a kamaraerdei otthonba
jár látogatni.  

Ismert mindenki előtt, hogy évente két-
szer, húsvétkor és karácsonykor a hívek-ké-
szítette süteményből összeállított csomago-
kat ajándékként elvisszük a szociális ottho-
nok lakóinak, mintegy apró jelét adva an-
nak, hogy az ünnepek alkalmával plébáni-
ánk hívei legalább gondolnak rájuk. Eseti
megkeresés alapján tizenkét magányos, se-
gítségre szoruló idős embert látogatunk
rendszeresen otthonaikban, segítünk nekik
a vásárlásban, kisebb házi munkákban, fel-
olvasunk, sétálni vagy orvoshoz visszük
őket; s vannak olyanok is, akik csak kis be-

szélgetésre vágynak. Van, akihez már tizen-
két éve járunk, és akad olyan patronáltunk
is, akit öt éve még a Kiss János altábornagy
utcában kezdtünk látogatni, de két éve már
a Pesthidegkúton lévő pszichiátriai intézet-
ben ápolják, s őt itt látogatta eddig egyik
legidősebb tagunk, Gergely Ákosné,
Zsuzsa. 

Ami a kifejezett betegápolást illeti, az
egész embert, szakértelmet, legtöbbször
komoly fizikai terhelhetőséget igényel. Így
ezt a feladatot tagjaink – érthetően – nem
tudják vállalni. Ugyanakkor az ilyen kére-
lemmel hozzánk fordulóknak is próbálunk
szakképzett (és általunk megbízhatónak
tartott, elkötelezett) betegápolókat szerezni
Ezek az ápolók - természetesen - fizetségért
végzik munkájukat, ezt minden esetben
előre közöljük.

Az Apor Vilmos Idősek Klubja 12 éve
alakult meg. Azóta - a nyári rövid időszak
kivételével - havi rendszerességgel kerül sor
a programokra, 25-50 fő részvételével. Az
efajta klubélet, mint prevenciós tevékeny-
ség - úgy érzem - legalább olyan fontos,
mint a beteglátogatás. A közösség, a törek-
vésünk szerinti változatos program, a ki-
rándulások és a séták segítik a magányból
való kilépést, késleltetik az időskor leépülé-
si folyamatát, értelmet, örömet adnak a ké-
sői éveknek. Tervezünk egy pszichológiai
előadást (vagy akár tanfolyamot) a magá-
nyosságról ill. annak leküzdéséről - ehhez
most keressük az előadó(ka)t. Itt szeretnék
köszönetet mondani a plébánia nagycsalá-
dos híveinek, akik most decemberben
Oláh Enikő vezetésével megható adventi
műsorral kedveskedtek nekünk. Egyébként
patronáltjaink közt nem csak idősek-bete-
gek, vannak de négy rászoruló nagycsalád
is. Őket a lelki segítségen felül pénzbeli ill.
természetbeli (élelmiszer) juttatásban ré-
szesítjük, s a kerületi Családsegítő Köz-
ponttal karöltve segítünk egyéb problémáik
megoldásában.

Az év végén új feladatot kaptunk a Kari-
tász Központtól: készítsünk felmérést, mely
családok jogosultak az EU-s segélyalap
igénybevételére. Ez lényegében élelmiszer-
segély (decemberben lisztet osztottak) azon
családok számára, ahol az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az 50 ezer
forintot. Mivel a visszajelzésre kevés idő állt

rendelkezésre, a családcsoport vezetője,
Hernády Tamásné, Rita sietett segítségem-
re, amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Egyúttal kérem, hogy aki ismer ilyen nehéz
helyzetben lévő családot vagy egyedülálló
embert, jelezze a plébánián. 

A Karitász Csoport anyagi lehetőségeitől
függően pénz- ill. természetbeli támogatást
ad a látókörünkbe kerülő rászorulóknak. A
pénzbeli segélyek fajtájuk szerint: rendkí-
vüli (általában egyszeri), rendszeres (havi),
ünnephez (karácsony, húsvét) vagy na-
gyobb kiadást megkövetelő alkalomhoz (ti-
pikusan iskolakezdéshez) kötődő. Az élel-
miszer- és ajándékcsomagokat szintén az
ünnepek alkalmával osztjuk ki. A pénzfor-
galom minden adata megtekinthető a Kari-
tász Csoport pénztárkönyvében.

Megköszönjük végül, hogy a magunk
szerény (s lassan-lassan fogyatkozó) erejé-
ből ily módon szolgálhatunk embertársa-
inknak, de hogy e tipikusan keresztény
munka egyházközségünk területén ne ve-
szítsen semmit eddigi fontosságából ill. je-
lentőségéből, várjuk a (nálunk jóval fiata-
labb) új segítők jelentkezését. Jelmonda-
tunk: „Ha magányos vagy, látogass meg va-
lakit, aki még nálad is magányosabb!”

Füredi Ivánné, Kati

„A jótettek jórészt titokban szület-
nek. Semmiféle műszer nem jelzi őket,
semmiféle statisztikai apparátus nem
készít róluk táblázatot. (…) Ha azon-
ban megszűnnének egyszer cselekvően
részt venni a földi életben, ez éppoly
súlyos és elviselhetetlen csapás lenne,
mintha glóbusunk egyik pillanatról a
másikra elveszíteni légkörét.”

Pilinszky János

(Mit csinál a Karitász csoport?
– foly ta tás az 1. ol da lról)

Jót tenni jó
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A felnőtt hittan keretében Nagy Károly
atya, a Karitász vezetője, valamint Prokopp
Mária művészettörténész Szent Erzsébetről,
Boda László professzor a turini lepelről, Po-
gány Borbála a dévai ferences gyermekott-
honról, Mádl Dalma pedig a szeretetszolgá-
latról tartottak előadást. 

Plébániánkon 28 gyereket kereszteltünk,
16-al kevesebbet, mint tavaly. 28-an voltak el-
sőáldozók, 9-en esküdtek örök hűséget egy-
másnak. Mióta plébániánk fennáll, a lehető
legkevesebb házasságkötés a 2007-es évben
volt! 134 testvérünket temettük el, a betegek
szentségében 36 százalékuk részesült.

Hitoktatásban 212 gyerek vesz részt. Eb-
ből 103-an a plébánián, 109-en pedig a kör-
nyező öt iskolában. Köszönetet mondunk a
hitoktatóknak, Wágner Ilonának, Lukách
Krisztinának. Külön köszönetet mondunk
Hartmann Tivadarnénak, aki 17 éven ke-
resztül oktatta az Orbánhegyi úti iskola be-
teg gyermekeit.

A lelki ügyeink után anyagi dolgainkról
is szeretnék beszámolni. A kedves testvérek
14,6 millió forintot egyházközségi hozzájá-
rulásként, míg adóságunk törlesztésére 4,5
milliót adtak. A perselyekben 7 millió forin-

tot gyűjtöttünk. A testvérek a katolikus isko-
lák javára 510 ezer, a szentföldi gyűjtés so-
rán 250 ezer, a misszióknak 230 ezer forin-
tot, a Karitásznak 340 ezret, péterfilléreknek
pedig 150 ezer forintot ajánlottak fel. Isten
fizesse meg igen nagylelkű adományaikat!

Kiadásaink tetemesek voltak. A főegy-
házmegye szolidaritási alapjába és hitéleti
támogatásként 1,8 millió forintot adtunk. 10
millió forinttal törlesztettük adóságunkat a
főegyházmegye felé. A gázfűtés 1 millió fo-
rintba került, a villany 500 ezer forint, a víz
178 ezer forint, a telefon 143 ezer forint volt.
Újságunk 291 000 forintba került. A fizeté-
sek 5 millió forintot jelentettek. Takarításra
fél millió forintot költöttünk.

Nagyobb beruházás volt a plébánia abla-
kainak a felújítása. Már az összes ablakot ki-
cseréltük. Az utolsó részlet 10 millió forint
volt. A templomban felújítottuk a bejárato-
kat, falat szigeteltünk, burkolatot készítet-
tünk félmillió forint értékben. Díszgyertya-
tartó készült, valamint két posztamens szob-
raink alá. Elhelyeztük Keresztelő Szent János
ereklyéjét is.

Nagy tervünk 2008-ra ingatlanunk beke-
rítése. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a
Polgármesteri Hivatal és a Fővárosi Polgár-
mesteri Hivatal közreműködésünkkel ren-

dezze a terület határait. 
Köszönetet szeretnénk mondani karitá-

szunknak sok-sok munkájáért, az időseknek
rendezett klubdélutánokért. Különösen Fü-
redi Ivánnénak és férjének, valamint
Kövesárkiné, Annának. 

Megköszönjük énekkarunk magas szín-
vonalú éneklését, a gyermek és felnőtt kórus
buzgó munkáját. Természetesen külön meg-
köszönve Tőkés Tünde és segítői közremű-
ködését. 

Köszönetet mondunk oltáregyletünk
munkájáért, amelyet a templom rendben
tartásáért tettek. Azoknak a hölgyeknek is,
akik egész éven át oltárainkat díszítették vi-
rágokkal.

Megköszönjük mindazoknak segítségét,
akik bármilyen formában segítették egyház-
községünk életét, hétköznapjait, ünnepeit.

A 2008-as esztendő a Biblia éve. Fogad-
juk el Egyházunk buzdítását a Szentírás buz-
góbb olvasására. Isten üzenete kell életünket
irányítsa abban a világban, amely eltávolo-
dott az Istentől, de ugyanakkor éhezi is az
igazságot. 

Ebben az évben is éljük plébániánk kö-
zösségi életét gyerekek, felnőttek, hitben, re-
ménységben és főleg szeretetben! 

Márton atya

(Lelkipásztori beszámoló...
– foly ta tás az 1. ol da lról)

Halottaink

Tóth Károly (89)
Kőnig Tivadar Józsefné (91)
Dr.Gyenes Vilmos (61)
Vörös Attiláné (76)
Tézli Tihamér (69)
Balogh Béláné (76)
Szíjártó Imre (84)
Nagy-Sándor Dénesné (84)
Csankó Imréné (101)
Kocsis Dezsőné (68)
özv. Károly Imréné (96)
özv. Fülöpp Istvánné (93)
Győri Sándorné (93)

Keresztelések

Tomasello Sára Jóhanna
Nagy Lilla Márta

Anyakönyv - 
2007. december – 2008. január

Öt évesek. A  Hernádi Tamás és Rita által kezdeményezett, 
moderált  és animált  fiatal párokból áll házas csoport 

február 12-én ünnepelte megalakulásának ötödik évfordulóját.
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Tudtam, hogy beteg s hogy kórházban
van. Terveztem, hogy meglátogatom, de vala-
mi mindig közbejött. Végül december 2-án,
advent első vasárnapján feleségemmel együtt
bementünk a kórházba, ahol közölték, hogy
pár napja hazaengedték, és viszonylag jól van.
Továbbmentünk a zuglói plébániára. A kocsi-
ból kiszállva megpillantottam a fekete zászlót.
Tudtam, hogy elkéstünk, s bevillant az azna-
pi evangéliumi részlet: „… mert nem tudjá-
tok sem a napot, sem az órát”. 

Imre atya 1934. május 24-én született
Budapesten. 1958. június 15-én szentelték
pappá Esztergomban. Nagy tudású, a jó pap
minden erényével megáldott lelkipásztor volt.
Temetésén Ladocsi Gáspár püspök úr töb-
bek között méltatta hűségét. S valóban, Imre
atya hűséges ember volt. Hű volt az Úrhoz,
hiszen egész életét az Ő szolgálatára szentelte
és ebben élete végéig kitartott. Hű volt az
Egyházhoz, annak vezetőihez, zokszó nélkül
vállalva a rábízott feladatokat. Kápláni, majd
plébánosi feladatai mellett 1972-től Esztergo-
mi Érseki Főszentszéki bíró, 1995-től a Prí-
mási Bíróság megbízott elnöke és 1990-95-ig
budapesti érseki általános helynök volt. Meg-
alkuvás nem ismerő hűség fűzte hitéhez és
a hazához, vállalva értük a börtönt és hivatá-
sa gyakorlásától való eltiltást is. És hűséges
volt mindenkori híveihez. Bárhová helyezte
is püspöke – Szécsénybe, Angyalföldre,
Zuglóba vagy a Felsőkrisztinába – mindig az
adott egyházközség, a rábízott nyáj szolgálatát,
vezetését tartotta legfontosabb feladatának.

1982-ben került hozzánk és tizenhárom
évig vezette egyházközségünket. Jó érzékkel
és nagy szeretettel fogta össze a plébániánkon
az akkor szép számmal szolgálatot teljesítő
atyákat (csak emlékeztetőül: Gál Ferenc pro-
fesszor úr; Terebessy atya, Nagy János atya,
Pálmai Péter atya, Hollai Antal atya). Precíz,
pontos, határozott emberként, elsősorban
önmagával szemben támasztott magas köve-
telményeket, de biztos kézzel irányította az
egyházközséget is. Ki ne emlékezne prédiká-
cióira, melyek rövidek voltak („az  tíz percen
túli beszéd már az ördögtől van”), de mindig
szíven ütötték az embert, és volt miről elmél-
kedni a következő héten. Emlékszem nívós
hittanóráira, amelyeket nemcsak a gyerekek,

hanem mi szülők is szívesen hallgattunk.
Nagy műveltségű pap volt, jártas a lelki élet,
az egyház, és a világ dolgaiban egyaránt. Bát-
ran lehetett hozzá problémával, kéréssel, kér-
déssel fordulni. Tanácsai, útmutatásai rend-
szerint beváltak. Sokan szerették, szerettük,
de szép számmal akadtak, akik nem értették
meg. Fegyelmezettségét ridegségnek, szerény-
ségét zárkózottságnak tartották. Pedig akik kö-
zelebbről megismerték, tanúsíthatják, hogy
nem így volt. Aki szeretettel, bizalommal for-
dult felé, annak megnyílt, az megtapasztal-
hatta azt a mély tiszteletet, figyelmességet,
közvetlenséget és szeretetet, amellyel híveivel
szemben viseltetett. Paptársai, barátai köré-
ben, de családi látogatáskor is hamar a társa-
ság középpontjába került, humorával, a

Szécsényben elsajátított ízes palócsággal elő-
adott anekdotáival. 

Imre atya megharcolta a jó harcot és vé-
gigfutotta a pályát, amelyet az Úr számára ki-
jelölt. Alázattal elfogadta a kapott megpróbál-
tatásokat, teljesítette a rá rótt feladatokat,
örült a hívek szeretetének és bánkódott an-
nak elmaradásakor. De mindvégig hű ma-
radt, s hisszük, hogy a kapott tálentumokkal
jól sáfárkodva már elnyerte az Úr dicséretét.
Mi pedig gondolkodjunk el azon, vajon kellő-
en megbecsüljük-e papjainkat?  Templo-
munkban az érte bemutatott szentmisén alig
több, mint félszázan voltunk… Lelki üdvéért
imádkozva még sok mindent jóvátehetünk.

Béres György

„.. mivel a  kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe..”
Elhunyt dr. Nagy Imre atya, templomunk egykori plébánosa

1983 szeptemberében a plébánia ajtajá-
ban megállított Imre atya. Tünde, nem vol-
na kedved gyermekkórust szervezni? Éne-
kelhetnétek a diákmisén, és a felnőtt kó-
rusnak is jó lenne utánpótlást nevelni.

Imre atya nem volt szószátyár, ennyi volt
az összes instrukció, amit a szervezendő kó-
russal kapcsolatban adott. Mikor félénken
igent mondtam, jól ismert, katonás mozdu-
latával szinte összecsapta a bokáját és így
szólt: Jó, akkor vasárnap hirdetjük.

Attól kezdve a schola – a hirdetésre je-
lentkezett 6 fővel – megkezdte működését. 

Kedves Imre atya! Remélem, onnan
fentről is figyelsz ránk. Talán jól is esik lát-
nod, hogy az általad elvetett mag szárba
szökkent. Biztosan örülsz az oltár körül „he-
lyüket kereső”, azaz rendetlenkedő kis óvo-
dásoknak, a viháncoló kamasz lányoknak, a
prédikációkat feszülten figyelő felnőtteknek.
Szeretettel és hálával őrzünk emlékezetünk-
ben, és biztosak vagyunk benne, hogy Te
már a mennyei karok sokkal tökéletesebb
énekét hallgatod…

Tőkés Tünde

A schola alapítója

Imre atya plébánosi beiktatása
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Utolsó emlékem Imre atyáról telefonbe-
szélgetésünk volt. A hetvenedik születésnapján
üzenetrögzítőjén hagyott jókívánságok után hí-
vott vissza. Másfél óráig beszélgettünk, nagyon
sokat kérdezett, részletesen érdekelte, hogy va-
gyunk, mi van velünk. Előtte már sok-sok éve
nem beszéltünk. Mindenről pontos és tiszta
emlékképei voltak. Minden névre emlékezett
a ministránsok közül és a családunkból, tud-
ta ki hova tartott és érdekelte, mi lett vele.

Tárgyi emlékem tőle egy levél. Ballagásra
készülve osztálytársammal szintén „lékais”
Bakos Péterrel – felső-krisztinavárosi minist-

ránsok lévén – küldtünk neki is meghívót.
Egyike volt azon keveseknek, aki nem az ilyen-
kor szokásos sablon táviratot küldték válasz-
ként. Levelet írt nekünk, a plébánia jelenték-
telen, éppen nagykorúvá válni készülő tagjai-
nak.

Kézzel írt, személyes hangú levele, melyet
lassan 20 éve őrzök, olyan szavakkal szólt hoz-
zánk, mint „keresztény férfiakká érve”, „köte-
lez”, „mindennapi hűség”, „jó szívvel, kéretle-
nül és számolatlanul”, „lélekben és imában”.

A levélben megadott életprogram mögött,
a maga tisztaságában, becsületességében,
egyenességében, hithez való hűségében, elkö-
telezettségében, mérhetetlen tudásában, tisz-
tánlátásában Imre atya önmaga állt ikonként.
Személyiségével, prédikációival, humorával bi-
zonyította, hogy ezek nem üres szavak, ez él-
hető életpálya.

Hálával tartozom a Jó Istennek, hogy
tizen-huszonévesen Nagy Imre atyától mindezt
egy életre megtanulhattam.

Hauser Péter

Nagy Imre atyához az átlagosnál erősebb
szálak kötnek. Ez részben amiatt van, hogy a
sokak által szigorúnak és merevnek tartott
Imre atyának én ismerem egy másik, humor-
ral teli, közvetlen arcát is, s ez színessé és von-
zóvá tette számomra személyiségét. Ugyancsak
sokat jelentettek nekem tartalmas szentbeszé-
dei, amelyeknek logikusak, világosak és ami a
legfontosabb, hittel teliek voltak. Ezeken túl
azonban van három olyan esemény, amely sze-
mélyes életem három fordulópontja volt s
ezekben Imre atya fontos szerepet töltött be.

Időben az első esemény Imre atya költözé-
se a plébániára 1982 késő őszén. Akkor már
négy éve jártam egyetemre s - az akkori Lékai
János térhez közel lakván -, rendszeresen a va-
sárnap déli misékre. Nem tartoztam semmi-
lyen közösséghez, de nagyon vágytam rá. A mi-
nistránsok között észrevettem egy évfolyamtár-
samat, akit aztán az egyik nap megszólítottam
és megkérdeztem tőle, hogy nem tudna-e segí-
teni ebben. Ő rendkívül barátságosan hívott a
heti felnőtt hittan órákra s az azt követő egyete-
mista csoport összejövetelekre. A találkozás utá-
ni első hittanórát Imre atya tartotta. Az óra vé-
gén segítséget kért költözéséhez. A napra már
nem emlékszem, csak arra, hogy rengeteg
könyvet hordtunk fel a plébános lakásba... Ez
az első „jócselekedet” indította el részvételemet
abban a közösségben, melynek tagjaival máig
tartó, mély barátságban vagyok.

A második esemény az esküvőm hat évvel
később. Ugyan menyasszonyommal Pálmai
Péter atyához jártunk házassági előkészítésre és
úgy terveztük, hogy ő ad minket össze, azonban
ez másképpen alakult. Augusztusban, amikor-
ra az eskövőt időzítettük, külföldre utazott, így

kényszerből Imre atyához fordultunk segítsé-
gért, aki készséggel vállalta, hogy összead min-
ket. Kicsit tartottunk Péter atya közvetlensége
után Imre atya merev komolyságától. Alaptala-
nul. Az egész szertartás derűs komolysággal telt.
Imre atya kedves és előzékeny volt a szertartás
előtt és után, bátorító és figyelmes a szertartás
közben. Személyes és mélyen elgondolkodtató
beszédet mondott. Ma már sajnálom, hogy
nem készült akkor hangfelvétel, mert ma már
csak egy mondatra emlékszem: azt mondta,
hogy életünk nehéz pillanataiban gondolatban
menjünk vissza az oltárhoz, ahol örök hűséget
esküdtünk egymásnak s ez segítségünkre lesz
a továbblépéshez. Igaza volt. A rézkereszt, amit
ebből az alkalomból nekünk ajándékozott, az-
óta is jól látható helyen függ lakásunkban. Most
is előttem van. Csak rápillantok és eszembe jut
esküvőm napja, Imre atya és az oltár, ahova
mindig vissza lehet térni erőt meríteni.

A harmadik esemény Marci fiúnk kereszte-

lője 1993-ban. Egy szem gyermek, ezért külö-
nös izgalommal és alapossággal készültünk.
Ekkor már nem volt kétség, hogy Imre atyát
kérjük fel keresztelő papnak. Mondanom sem
kell, ő első szóra és nagy örömmel vállalta a fel-
kérést. Fehérvasárnap volt, napos, szép idő. So-
kan jöttek el, családtagok, barátok. Koradélutá-
ni világosság a templomban, vasárnapi csen-
des, meghitt hangulat. Marci nyitott szemmel
élte végig a szertartást. Semmi sírás, semmi
kellemetlen közjáték. Imre atya baráti, kedves
szavakat mondott. A tartalomra már nem em-
lékszem – a hangulatára igen. Volt eleje, köze-
pe, vége. S közben nem kisebb dolog történt,
minthogy Marci keresztény lett.

E három esemény kitörölhetetlenül él a fe-
jemben és a családi legendáriumunkban is.
Ezek felidézésével szeretnék újból fejet hajtani
Imre atya emléke előtt.

Kováts Ádám

Három személyes emlék Imre atyáról

Életprogramot adott...

Tömören, pontosan fogalmazott és volt humora
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Sághy Ferenc proto-
notárius, éneklőkanonok
1919. augusztus 4-én
Nyergesújfaluban szüle-
tett. 1943. június 13-án
szentelték pappá

Esztergomban. Hitoktatóként szolgált
1946-48-ig plébániánkon. Beosztott és ve-
zető lelkipásztori állomáshelyei: Kelenföld,
a Szent Rókus, a Pest-Belváros, a Héreg, a
Tokod, Rimóc, Patak és Balassagyarmat.
1977-ben tb. kanonoki kitüntetést kapott.
1979-ben protonotárius, kanonok és a fő-
székesegyházi káptalan tagja lett. 1982-
ben a nógrádi esperesi kerület
főesperesévé választották. 1994-ben nyug-
díjba vonult és egyben a Simor Papi Ott-
hon igazgatója lett. 2007. december 19-én
az esztergomi kórházban érte a hazahívó
szó. Temetését – végakaratának megfele-
lően – a nyergesújfalui temetőben január
3-án dr. Paskai László bíboros úr végezte.

Az alábbiakban jubileumi könyvünk-
ben megjelent visszaemlékezését közöljük
a nálunk töltött évekről.

Két szép és nehéz évet szolgáltam, rész-
ben mint hitoktató, részben mint kisegítő a
„Felsőkrisztinában”. Főnököm, Szelényi
István plébános megértő és buzgó pap volt.
Miután szerény hitoktatói fizetésemből nem
tudtam volna albérleti szobát kapni
Budapesten, ezért a kisegítői munkámért
kaptam a plébánián egy bútor nélküli szobát
és szerény ellátást.

A három iskolában, a Németvölgyi úti
Polgári és Általános Iskolában és a Fehérvá-
ri úti ipariskolában huszonnégy órát tanítot-
tam hetente. A plébániai irodában két alka-
lommal délután három és öt óra között
naposkodtam. Főleg a Farkasréti temetőben,
de Óbudán is heti két alkalommal temet-
tem, de leginkább exhumálásoknál végez-
tem papi munkát.

Vezettem a két Mária-kongregációt, a mi-
nistránsokat és a szívgárdát. Kollégám, aki
kilépésre készült, rám testálta az egyetemi
ifjúságot is. Gyakori előadónk volt többek
között Nagy Miklós, az Actio Catholica or-
szágos titkára, Kunszery Gyula író, az Új
Ember munkatársa, Eckhardt Sándor egye-

temi tanár és Könözsy Lajos hittanár.
Ugyancsak én rendeztem az egyházköz-

ség több száz kötetes könyvtárát, katalógust
készítettem a könyvekről és heti egy alka-
lommal ott voltam a kölcsönzésnél.

Vasárnap én tartottam rendszeresen a
diákmiséket, ahol a liturgiát már akkor ma-
gyarul magyaráztam, vagy ha más misézett,
konferáltam. Vasárnap délután felváltva báb-
színház előadás volt vagy némafilm-vetítés.
Nyáron, szombat délután a templom mellet-
ti téren a ministránsokkal rendszeresen fut-
balloztam vagy játszottam. Voltunk táboroz-
ni is Nyergesújfalu mellett, kölcsön sátrak-
kal.

Ottlétem alatt 1947-ben Meszlényi
Zoltán kiszolgáltatta a bérmálás szentségét
és fiatal Mária-kongreganistákat avatott. (E
bérmálásnak az anyakönyvben nincs nyo-
ma – szerk.)

Káplántársaim dr. Sárdi János és Hu-
szár Dezső kapucinus voltak. Kisegítők:
Gunda Jenő hittanár és Ács Ambrus ny. hit-
oktató. Ők csak vasárnap mondtak hivatalos
miséket és besegítettek a gyóntatásnál. Talán
tréfába illő, hogy Ács Ambrus bácsi rendsze-
resen kosárral jött hétköznap misézni, mise
után ment bevásárolni, és volt egy kopott, fe-
kete kalapja, melyet még vasárnap sem cse-
rélt ki. Mikor megkérdeztem, elfogadna-e tő-
lem egy jobb kalapot, azt felelte: „Ez egy cso-
da kalap, nézd meg, mekkora lyuk van raj-
ta. Az ostrom alatt lövést kaptam, de csak a
hajamat súrolta a golyó, én hála Istennek
életben maradtam és ezt mindennap meg-
köszönöm a jó Istennek, és amíg lehet, ettől
a kalaptól nem válok meg, fiam.” Kánto-
runk: Jurassa Endre volt, aki jó énekkart
szervezett.

Mi volt nehéz a két év alatt? Egy telet fű-
tetlen szobában kellett átvészelnem, mert a
központi fűtéshez 1946-ban nem kaptunk
szenet. Az ablakom egy évig csomagolópa-
pírral volt besötétítve, a szobában állandóan
villanyt kellett használni, pedig akkor áram-
szünet is volt elég gyakran. A gyenge étkezés
következtében gyomorfekélyt kaptam és bi-
zony sokat szenvedtem savtúltengés miatt.

Elhelyezésemet nem kértem. Bíztam a
Gondviselésben, hogy „akit az Úr szeret,
megpróbálja azt, de el nem hagyja”.

Dispoziciót Kelenföldre kaptam Mindszenty
József érsek úrtól, azzal a megjegyzéssel:
„Munkájának elismeréséül kinevezem fővá-
rosi káplánnak. Új helyemen aztán egészsé-
gileg is rendbe jöttem, miután a plébános-
nak jó vidéki összeköttetései voltak, és ab-
ban az ínséges időben is be tudta mindig
szerezni a legszükségesebb élelmiszereket.

Elhunyt egykori hitoktatónk, Sághy Ferenc

Gál Ferenc professzor úr tíz éve
hunyt el. Terveink szerint június 15-én
emléktáblát avatunk tiszteletére plébá-
niánk külső homlokzatán, mivel három
évtizeden át itt lakott, alkotott és temp-
lomunk hűséges lelkipásztora volt. Kér-
jük a kedves híveket, hogy akinek sze-
mélyes emléke van róla, ossza meg a
lap olvasóival. 

A festmény a professzor urat rektor-
ként ábrázolja a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem rektori hivatalában.
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Soroksárról 1976 decemberében költöz-
tünk a Márton-hegyre. Férjem, Vörös Attila az
MTA levelező tagja, a föld- és őslénytani tudo-
mányok doktora, én nyugdíjas geológus vagyok.

Három gyermekünk van. Tamás 1975-ben
született. A budapesti Piarista Gimnáziumban
érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus
Tudományegyetemen történelem-angol tanári
diplomát és – ezzel párhuzamosan –
Rómában a St. John’s Egyetemen nemzetközi
kapcsolatok szakterületéből szerzett oklevelet.
Diplomataként dolgozik. 2003-ban megnősült.
Négyévi brüsszeli külszolgálat után tavaly nyá-
ron költöztek haza és jelenleg Szentendrén él-
nek, 3 éves Eszter és 1 éves Kolos nevű gyer-
mekeikkel.

Álmos fiunk 1977-ben született. Ő is a Pia-
ristáknál érettségizett, majd a „Pázmány” jogi
karán szerzett diplomát, és jogászként dolgozik.
2005-ben kötött házasságából született meg
Benedek nevű kisfia, aki éppen 10 hónapos. Ál-
mos hosszú évekig aktív tagja volt a plébániai

ministráns-kollégiumnak és a cserkészcsapat-
nak. Jelenlegi lakóhelyüknek megfelelően az
„alsó” Krisztinavárosi Plébániához tartoznak,
de az egyik, nálunk működő család-csoportba
járnak. 

Boglárka lányunk 1981-ben látta meg a
napvilágot. Kisiskolás korától aktív tagja, az
utóbbi években pedig – miután a Zeneakadé-
mián karvezetői diplomát szerzett – „másod-
karnagya” volt a helyi Scholának. Templo-
munkban volt az egyházzenei liturgikus diplo-
mavizsgája 2005 őszén a Keresztelő Szent János

tiszteletére előadott vesperással. Jelenleg a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában tanít. 

Bár férjem református vallású, velem
együtt lelkesen énekel a Tőkés Tünde vezette
felnőtt Scholában. Az utóbbi időszakban szoro-
sabban bekapcsolódtam plébániánk közösségi
munkájába. Tagja vagyok az Oltáregyletnek. Né-
hány éve én vezetem a plébánián szerda dél-
előttönként működő „baba-mama klubot”,
ahová ezúton is szeretettel hívom az óvodás kor
alatti kicsiket és kedves mamájukat.

Vörösné Ullmann Teréz

A Vörös család

Tavaly ősztől
vehették észre
templomuk hívei,
hogy kórusunk
basszus szólama új
taggal bővült, aki
nevezetesen Japán-
ból érkezett. Ma-

gunk is meglepődtünk amikor az első kórus-
próbán megláttuk az új arcot a basszus szó-
lamban. Szép, mély hangjára – nem felejtem el
– mindannyian felkaptuk a fejünket. Szeret-
ném bemutatni Önöknek.

Nakazawa Kenji Tokióban született és fia-
talemberként fordult az érdeklődése a katoli-
kus vallás felé. 

– De hogy van az, hogy egy japán fiú ér-
deklődéssel fordul a kereszténység felé?

– A nyolcvanas évek elején történt – emlé-
kezik vissza Kenji –, hogy elkezdtem járni a la-
kásunk közelében lévő katolikus templomba
és 1983-ban megkeresztelkedtem. A karna-
gyunk lett a keresztapám. Tagja voltam a temp-
lomi kórusnak.

– Mennyi keresztény van Japánban?
– Nem sok. A lakosság hetven százaléka

buddhista, egynegyede sintoista és csak egy szá-
zaléka keresztény. 

– És hogyan találkoztatok feleségeddel,
Piroskával, aki magyar? 

Kenji keresi a szavakat, még nehezen megy
neki a magyar nyelv.

– Taizében találkoztunk 1990-ben, amikor
európai körúton voltam. Utána leveleztünk,
kölcsönösen meglátogattuk egymást és 1992-
ben összeházasodtunk. Tíz évet éltünk Japán-
ban. Egy lányunk és egy fiunk született, Klári és
Leó. 

– Aztán gondoltatok egy nagyot és
Magyarországra, Piroska szülőföldjére köl-
töztetek. Ez most neked volt nehéz döntés.
Mesélted, hogy édesanyádtól és bátyádtól kel-
lett búcsút venni. Neked hogyan sikerült új
hazára lelni?

– Igen, ez nehéz döntés volt. Klári kilenc,
Leo négy éves koráig élt Japánban, de felesé-
gemnek, aki élete során már túl sokat élt távol
hazájától, erős honvágya volt. Piroska akkor
már jól beszélt japánul, ő itt tolmácsként dol-
gozik, én egy japán vállalatnál kaptam munkát,
így sikerült áthidalni a nyelvi nehézségeket.
Könyveléssel foglalkozom. A gyerekek közül

Leó, sajnos, már csaknem mindent elfelejtett
japánul.

– Otthon, hogy beszéltek? 
– Ha sietünk, japánul – mondja moso-

lyogva. – Szegény Leo sokszor nem érti, de sze-
retném, ha ő is megtanulna japánul.

– Közel három éve vagy
Magyarországon. Hogy érzed magad?

– A nyelvi nehézségek okozzák a legna-
gyobb gondot. A munkahelyemen nem vagyok
rászorítva a magyar nyelv használatára, otthon
is könnyebb japánul beszélnem, így lassabban
halad a magyartanulás. 

– És, hogy találtál ránk, a scholára?
– Idejártunk templomba, és gondoltam, jó

lenne megint énekelni, így csatlakoztam hoz-
zátok. 

– Ha már az éneklésre terelődött a szó,
hogy könnyebb neked énekelni, latinul vagy
magyarul?

– Latinul.
– Isten hozott nálunk! 
Végezetül Kenji megkért, hogy tolmácsol-

jam köszönetét azért a szeretetért, amellyel egy-
házközségünk fogadta.

Zsabokorszky Zsolt

Latinul könnyebb – Japán testvérünk, Kenji
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„Az újjászületett országban a nemzet
lelke nem született újjá. A hitványok és a
haszontalanok kerültek hatalomra. A sze-
mélyek és a pártok vetélkedése állandó-
sult, valami különös szenny árasztja el a
közéletet, és semmirevaló, megveszteget-
hető elemek kerülnek vezető állásokba,
miközben a demokrácia szabadságeszmé-
it úgy használták ki, hogy meggyűlöltették
az emberekkel a demokráciát.”

Nincsen új a Nap alatt, jut eszünkbe a
fenti - akár a mai magyar helyzetre is vonat-
koztatható - idézetet olvasva, pedig a fentiek
Jozef Pi�sudski (1867-1935) szájából hang-
zottak el az 1923-26-os évek meglehetősen
zűrzavaros Lengyelországában, ahol a külső
és a belső nehézségeket az ő hősi egyénisé-
ge, hajthatatlan akaratereje és személyiségé-
nek lenyűgöző hatása alatt álló nemzedék
azért mégis le tudta küzdeni. Sokunk előtt
ismert, hogy a nagyhatalmak harapófogójá-
ban szenvedő Lengyelország önállóságáért
küzdő Pi�sudski élete legendába illően ka-
landos volt (az 1926-os „államcsínyéről”
például nemrég Ryszard Filipski készített iz-
galmas filmet), ugyanakkor nem elsősorban
a fiatalkori oroszellenes diákszervezkedésért
elszenvedett szibériai száműzetése, a fegyve-
res honvédő-felszabadító erők megszervezé-
se vagy a német hatalmi törekvések elleni -
akár internálást is magával hozó - fellépése
okán kell őrá emlékezünk. Nem: következe-
tessége (ha tetszik: szigora), s a még felvál-
lalható kompromisszumot elviselő államfér-
fiúi bölcsessége az, ami miatt nemcsak a
lengyel, de például a magyar nép is elnyerte
csodálatát, hiszen tiszteletére nálunk már
1936-ban, tehát halála után 1 évvel emlék-

táblát állítottak, éppen egyházközségünk te-
rületén, mely a mostani Apor Vilmos tér 2.
sz. ház kőkerítésén látható. (Az Antal Dezső
és Sződy Szilárd alkotta eredeti emlékmű
1945-ben megsemmisült. A jelenlegi dom-
borműves emléktáblát Pusztai Ágoston ké-
szítette, újraavatására 1993-ban került sor.
Egyébként korábban a Stromfeld Aurél utca
is az ő nevét viselte.) Pi�sudski úgy volt reál-
politikus, hogy mindvégig a lengyel haza és
a lengyel nép érdekét tartotta szem előtt: ezt
szolgálta például az 1932-ben a Szovjetuni-
óval, majd 1934-ben a Németországgal egy-
aránt megkötött megnemtámadási szerző-
dés. Bölcs politikai (egyúttal hazafiúi) meg-
fontolásból azt is tervezte, hogy a keletről fe-
nyegető szovjet veszélyt egy, a Szovjet-
Oroszország nyugati határai mentén kialakí-
tott államlánccal tartóztatja fel. Ebbe bele-
tartozott volna Lengyelország, a Baltikum,
Románia, Ukrajna, valamint a kaukázusi ál-
lamok, ugyanakkor e szövetségi rendszerben
nem szánt Lengyelországnak vezető szere-
pet. Belpolitikai tekintetben is mindig a szi-
gorú alkotmányosság alapján állott. Soha
nem törekedett hatalomra vagy egyéni ura-
lomra, tudjuk, kétszer is visszautasította az
elnöki méltóságot. Számára az állam üdve
volt a legfőbb törvény. Hatalma nem a törvé-
nyeken vagy a közjogi állásokon, hanem
nemzete feléje irányuló rajongásán, a közbi-
zalmon és a közmegbecsülésen nyugodott.
Ki is érdemelte népe közbizalmát ill. meg-
becsülését (hogy miért csak rövid ideig, an-
nak tárgyalása külön tanulmányt érdemel-
ne), hiszen az 1926-os „államcsínye” után

megállt a gazdasági romlás, tisztulni kezdett
a közélet, s mutatkozni kezdtek a polgári jó-
lét jelei. 

Nem véletlen, hogy Varsó legnagyobb te-
re az ő nevét viseli. Az állami ünnepségeken
túl a pápai nagymiséket is itt tartják: nem-
csak II. János Pál pápa misézett itt első len-
gyelországi látogatása alkalmával, 1979. jú-
nius 2-án, itt volt Stefan Wyszynski bíboros
gyászszertartása, de itt avatták szentté a II.
világháború 108 lengyelországi vértanúját is.
S úgy tűnik, XVI. Benedek e téren is már ha-
gyományt teremtett: a 2006. május 26-án -
300 ezer hívő volt jelenlétében -  ő is itt
celebreálta szentmiséjét. 

A mi kis terünk - nemcsak méretét te-
kintve - nyilván nem vetekszik varsói társá-
val, fontos emlékhelyei viszont alkalmasak
állampolgári öntudatunk s keresztény iden-
titásunk erősítésére. 

Aki novemberben jár erre, a tér szobrai-
nál-emléktábláinál évről-évre egyre több
friss virágot és koszorút talál - a hosszú idő
óta immár rendszeressé vált évfordulós
megemlékezések nyomait: Lengyelország
függetlenségi napján, november 9-én a ma-
gyarországi lengyelek (ill. a Bem Egyesület
tagjai) rendezik meg a Pi�sudski-emlékhely
előtt a koszorúzási ünnepségüket, november
11-én, Apor Vilmos boldoggá avatásának év-
fordulóján pedig - immár 10. éve - az Apor
Vilmos Társaság s a környék plébániáinak
hívei vesznek részt a méltóságteli imádságos
megemlékezésen. 

Szende Ákos

Gondolatok az Apor Vilmos téri Pi�sudski -emléktábla kapcsán
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Az első csocsóasztalt Dézsi Kriszti és
férje hozták a plébániára Németországból
2006 december 24-én. Az éjféli mise előtt
a sekrestyében a dékánoknak már meg-
súgták, hogy különleges karácsonyi aján-
dék vár a ministránsokra. A mise után
nagy lelkesedéssel kezdtünk neki az kis
asztalifoci összeszerelésének lent a minist-
ránsteremben. Késő hajnalig játszottunk,
kézről kézre adtuk a rudakat, és mind el-
gémberedett háttal tértünk végül haza a
sok játéktól. Sajnos ezt a remek kis asztalt
hamar elkoptatta a rengeteg végigjátszott
óra. Mikor Józsi atya hozzánk került, a já-
tékkedv új lendületet kapott, ugyanis ő
szakértői kézzel javítgatta, olajozgatta, de
sajnos tagadhatatlan volt, hogy ez a csocsó
már a végét járja. Sokat gondolkodtunk kö-
zösen, mi lehetne a megoldás, mígnem
decemberre kiötlöttünk valamit. 

A beszerzés
Egy decemberi napon Józsi atya várat-

lanul felhívott: „Beszéltem Márton atyával,
támogatja a csocsóasztalt. Nézz ki az inter-
neten egy-két szaküzletet, délután elme-
gyünk megvesszük! Ja, kocsit hozzál, az
enyémbe nem fér be”. Meghökkenve, de
örömmel láttam neki az utasítások végre-
hajtásának. Úgy számoltunk, hogy a mi-
nistránsok rendelkeznek negyvenezer fo-
rint teaház pénzzel, az ádventi koszorú és
a forralt bor árusításból is bejött tíz-tíz

ezer forint, és így a plébánosi támogatással
együtt épp elég pénzünk van, hogy egy
nagyméretű, márkás csocsót vásároljunk.
Az asztalt csak a közös ministránskará-
csonyra szereltük össze, ekkor Józsi atya
ünnepélyesen meg is áldotta. 

Az asztal alatt
Az első nagy tömeges játék az

előszilveszteri teaház alkalmával volt, ek-
kor szinte mindenki „mászott”. Hogy mi is
ez? Ez a játék tétje. Még a legbarátságosabb
mérkőzések esetében is pezsdítően hat a
játékra, ha a győzelem, illetve a vereség
nem marad következmények nélküli. Nem

tudni hol, és mikor alakult ki. Azt sem tu-
dom, hogy kifejezetten magyar szokásról
van-e szó, mindenesetre országszerte el-
terjedt, hogy amennyiben valamelyik csa-
pat úgy kap ki, hogy egyetlen gólt sem rú-
gott, a játékosoknak keresztbe át kell
mászniuk az asztal alatt. Természetesen
előbb-utóbb a legjobbak sem kerülhették
el ezt a játékos „megalázkodást”. Az este
folyamán sorra kerültek mind a minist-
ráns dékánok, - kit említsünk még? – így
járt például Hauser Balázs doktor úr, és
természetesen Józsi atya is mászott az asz-
tal alatt. 

Mellékhatások
Józsi atya sokat viccelődik azzal, hogy

már csak biliárdasztal, szauna és jakuzi
hiányzik a plébániáról. Ezek még váratnak
magukra. De a ministráns pince légköre
ennek ellenére sok apróságnak köszönhe-
tően egyre hangulatosabb. Karácsony előtt
alaposan kitakarítottunk, felhordtunk
Hully-Gully foteleket és körberaktuk velük
a termet. Dartsszal, vízforralóval, sok bög-
rével és pattogatott kukorica készítővel is
felszereltük, hogy együttléteink minél kel-
lemesebbek és játékosabbak legyenek.

Szerdahelyi Miklós

A csocsóasztal története
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A 314. sz. Czuczor Gergely cs.cs. és a 205.
sz. Zrínyi Miklós cs.cs. 2007-es őszi portyáját
Mindszentpusztán, egy eldugott vértesi
kulcsosházban és környékén tartottuk, Orosz-
lánytól hat kilométerre. Szombat reggel talál-
koztunk a Déli pályaudvaron, a vonat 7:25-kor
indult Oroszlányra. Harmincan voltunk. 

A városból két óra alatt kigyalogoltunk
Mindszentpusztára, hátunkon a teljes felszere-
léssel, nagyobb pihenő nélkül. Elég hideg volt.
Utunk elhagyott ipartelepen vezetett keresztül,
nem volt túl szép látvány. Mikor kiértünk a vá-
rosból, sokáig kis forgalmú aszfalt úton halad-
tunk, majd szekérúton érkeztünk meg
Mindszentpusztára. Miután megérkeztünk a
szállásra és megtörtént a szobabeosztás (nem
volt nehéz, két szoba közül lehetett választani),
összevont reggeli-ebéd-uzsonna étkezést tartot-
tunk, amit mindenki a saját zsákjából biztosí-
tott. 

A kulcsosház elég rozzant volt. Az áramot
aggregátorból nyertük, fűtés fával, vaskályhával,
vízöblítéses WC nem volt. Evés után kirándulni
mentünk a környékre. A kitűzött célt a külön-
böző őrsök mind más irányból közelítették
meg. Térképpel a kezünkben nem is tévedtünk
el, gyorsan mentünk - egészen addig, amíg ész-
re nem vettük, hogy rossz úton, rossz irányba
tartunk. Megfordultunk és találkoztunk a töb-
biekkel is. Ők is erre jöttek. Később derült ki,
hogy a zöld jelzés eltűnt, és az az út, ami még
korábban zöld volt, egy idő után nem arra

ment, amerre a térkép mutatta, és a jelzések is
eltűntek. Így szépen visszamentünk a szállásra
ugyanazon az úton, nem tudtuk megnézni a
Gerecsenvárat. Érdekes, hogy az út visszafelé
sokkal hosszabbnak tűnt, mint odafelé. 

A nap hátralevő részében a vezető mesét ol-
vasott nekünk, illetve játszottunk is mindenfé-
lét a közös helységben. Közben főttek a konzer-
vek (azt is kellett hozni) a fatüzelésű tűzhelyen.
Jólesett mindenkinek a meleg vacsora. Este, le-
fekvés előtt a váratlan novemberi hóesésnek
nagyon örültünk és hógolyócsatát rendeztünk.
A kicsiknek nem sikerült túl jól leplezni a dugi
kajájukat, ez természetesen azt jelenti, hogy az
egész szoba tudott róla. De rendesen, cserké-
sziesen megkínáltak vele minket is.

Másnap nyolckor volt ébresztő. Reggeli
után következett a nap fő eseménye, a szám-
háború. Erről van egy részletesebb leírás is,
most csak annyit mondanék, hogy mind a ket-

tő fordulót mi nyertük. Szép és jó dolog volt ha-
vas erdőkben számháborúzni. Ezután újabb
felolvasás következett, majd kitakarítottuk a há-
zat. A mise elmaradt, mert a pap megbetege-
dett. 

Miután útra készen álltunk, hulló hóban
visszaindultunk Oroszlányra. Ugyanazon az
úton mentünk vissza, mint amin odafelé men-
tünk. Hat-hét kilométer után (még mindig
esett a hó) megérkeztünk a vasútállomásra. Itt,
amíg nem indult a vonat, befejeztük Jelky
András kalandjait. Visszafelé is Siemens vonat-
tal mentünk. Legalább egy órát késtünk, mert
a vonat Kelenföld és a Déli között megállt, való-
színűleg a hóesés miatt. Nekem a számháború
és a hóesés tetszett a legjobban. Sajnálhatja az,
aki nem volt ott. Nagyon jó kis hétvégi kirucca-
nás volt, megérte elmenni!

Lelőssy Ambrus

Cserkész kalandok a kulcsosház környékén

Az idei őszi portyán a számháború színe-
sítő története az volt, hogy a velencei dózse
vagyona megcsappant, és kereskedőket küld
a Távol-Keletre, hogy elhozzák neki a kínai-
aktól a selyemhernyót, így nem meglepő,
hogy a két tizenhat fős csapat közül egy a ve-
lencei kereskedőket, másik pedig a selyem-
hernyót az életük árán is megvédő kínaiakat
személyesítette meg.

Miután a csapatok összegyűltek, a vezetők
megtartották az általános tájékoztatót és ki-
osztották a számokat. Ezután kezdetét vette a
kétmenetes számháború a sűrű hóesésben.

Először a kínaiak kivonultak az erdőbe,
és elrejtőztek az előre meghatározott játékté-
ren. A velencei kereskedők csak öt perc eltel-
tével indulhattak, így bőven volt idejük elké-
szíteni a haditervüket és rendezni soraikat.

Az agyafúrt kereskedők terve a következő
volt: három csapatra (Alfa, Béta és Delta)
oszolva támadnak a lesben álló kínaiakra. Az
Alfa csapat középen, a figyelmet elterelve,
nagy kiabálással rohamozza az ellenséget,
miközben a másik kettő bekeríti és oldalba
támadja őket. 

A terv bevált. Csupán kétfőnyi veszteség-
gel a dózse emberei fölényes győzelmet arat-
tak a kínaiak fölött. 

Amilyen gyorsan az első menet lezajlott,
annál hosszabban húzódott a második. Most
a velenceiek védekeztek, jól elrejtőztek a bok-
rok sűrűjében. Egy-két perc múlva megkez-
dődött a heves roham a kínaiak részéről.

Óriási csata bontakozott ki, de a kínaiak

erőteljes támadása felőrlődött a bátor velen-
ceiek védő vonalán. Egy-két szemfüles és für-
ge keleti harcos a kereskedők markából ki-
csúszva bevette magát az erdő sűrűjébe.
Negyven percig is eltartott, mire ezeket az el-
lenállókat is fölszámolták a taljánok.

Végső soron a kereskedők fölényes győ-
zelmet aratva a kínaiakon, mindkét menetet
megnyerve teljesítették a dózse parancsát; el-
hozták a Kelet kincsét, egy zöld (műanyag)
selyemhernyót.

Miután a győztes csapat fővezére átvette a
megérdemelt jutalmat, fogtuk a hátizsákun-
kat és hazafelé indultunk a sűrűn hulló, ka-
vargó hópelyhek közt.

Gerber Márton

Velenceiek kontra kínaiak
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A Biblia és Szent Pál éve van. Egyházme-
gyénknek új templomai között van Szent
Pálról nevezett Rákoskeresztúron, ahonnan
érkeztem. Szeretném bemutatni a testvérek-
nek.

„A templomépítés a plébánia közösség
áldozatos összefogása és üzenet a jövõ felé,
hogy él és fejlõdik az Egyház” - szokta mon-
dani elõzõ plébánosom Snell György. És en-
nek nincs jobb példája, mint a rákoskeresz-
túri új templom.

A millennium évében, nyolc éve készült
el a Szent Pál-templom.

A pápa által megáldott alapkövet 1997.
szeptember 26-án tette le Dékány Vilmos
püspök atya a már elkészült altemplomban.
Az építkezés még három évig tartott, amikor
Paskai László bíboros úr és Spányi Antal
püspök atya 2000. szeptember 16-án fel-

szentelték a templomot. A szentelési be-
szédben a bíboros kifejtette, hogy az egyház-
megyében ilyen még nem volt, hogy a temp-
lom 350 milliós költségébõl a nagyobb részt,
250 milliót a hívek adták össze. 

Nagy templom. Kétszázötvenen tudnak
leülni, és bõven van állóhely – amit ki is
szoktak használni – az utolsó percekben
érkezõ hívek.

A templom tervezõje Pap Károly építész,
a belsõ tér kialakításának mûvészeti vezetõje
Bukta Norbert képzõmûvész. A központi ke-
resztet és a Mária-oltárt Baditz Gyula, a ke-
resztutat Kotormán Norbert és testvére
László készítették el.

A templom középpontjában egy keresz-
tet látunk, melyen két fából faragott lepel
öleli körül a korpusz helyét. A test nincs a
leplek közt. A fa faragása õrzi a testet, de Õ
már feltámadt. Saul az oltár tetején áll. Meg-
döbbenve nézi a keresztet, hiszen addigi éle-
tében üldözte Jézust, és most meg kell vál-
toztatnia az életét.

A faragott kereszt gondolatához igazodik
a nyolc szoborból álló keresztút. Jézus a ke-
resztút szenvedésében egyre csonkábbá vá-
lik. Ahogy az élete fogy, úgy fogy teste is, míg
csak a lepel marad, amit Mária és arimateai
József sírba tesz. A sír melletti szentségház
üvegbõl készült ajtaja mögött õrzi számunk-
ra Krisztus testét. Ahogy este a sötét temp-
lomban a belülrõl megvilágított tabernáku-
lum ajtaja megvilágítja a templomot, úgy ad
fényt az Oltáriszentség éltünkben.

Ha valaki belép a templomba, elõször az
ablakok körüli festést veszi észre. „Mintha
felhõk között járnánk” – mondta már sok
hívõ. És ezek a festmények tényleg felemelik
az embert a hétköznapok szürkeségébõl. A
hét festmény a teremtés hét napját ábrázol-
ja. A teremtés hetedik napja, a vasárnap a
fõoltárt díszíti. 

Szentmisék a Szent Pál-templomban
szombat este 6 (nyáron 7) vasárnap reggel 8
és csütörtökön fél 6-kor vannak.

Vannak nagy zarándoklatok, amikor az
ember több száz kilométert utazik, hogy
imádkozzon, megnézzen egy szép templo-
mot. A Pál-templom nincs messze, csak
Budapest másik szélén. Szent Pál éve van,
érdemes megnézni.

József atya

A rákoskeresztúri Szent Pál-templom

Pályázat posztgraduális és doktori képzés támogatására

A keresztény üzletembereket és vállalkozókat összefogó ÉrMe
klub fenntartója, az Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány

nemzetközi partnereivel karöltve 
pályázatot hirdet

katolikus vallásukat gyakorló, 
angolul is beszélő, fiatal magyar felnőttek részére.

A pályázat célja elősegíteni az egyházban már most is aktív 
közösségi szerepet játszó fiatal diplomások 

szakmai továbbképzését és nemzetközi kapcsolatépítését.
A pályázatban elnyert pénzbeli támogatás a magyarországi 

posztgraduális képzésben 
és PhD cím megszerzésében részt vevők 

képzéssel kapcsolatos költségeinek támogatására vehető igénybe.
További információk a www.ermeklub.hu honlapon találhatók.

„Az én templomom” kiállításra készült alkotások 
– vátosmisszió, 2007
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A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente ötször: Adventre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra

XI. évfolyam, 2. szám 2008. nagyböjt. Lapunk megjelenését a XII. kerületi önkormányzat támogatja.
Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Szende Ákos, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós

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

2008 hazánkban a Biblia éve, a világegy-
házban pedig Szent Pál apostol éveként ün-
neplik. E két gondolat jegyében zajlik advent
óta növekvő érdeklődéssel és részvétellel a
diákmisén a heti rejtvény. A feladatok az
Apostolok Cselekedeteihez kötődnek, min-
den héten a könyv egy-egy újabb fejezete ke-
rül sorra, így a tanév végére sikerül majd
együtt végig olvasnunk.

A rejtvény valódi célja, hogy megszeret-
tessük a közös családi bibliaolvasást. A kér-
dések négy korosztályhoz szólnak, de öröm-
mel látjuk, hogy a legtöbben nemcsak a sa-
ját korosztályuk kérdéseit fejtik meg, hanem
szinte az egész lapot.

A heti rejtvényeket ugyan a kilences mi-
sén osztjuk ki, de abba bármelyik másik mi-
sére járók is bekapcsolódhatnak, még érde-
mes! A feladatlapok megtalálhatók a hirde-
tőtáblán és megkaphatók a sekrestyében is.
Legjobban a családok közös részvételét sze-
retnénk, de egyéni megfejtőket is szívesen

látunk, felnőtteket is. A rejtvények hetente
letölthetők a plébánia honlapjáról is a
www.felsokrisztina.net lapról.

Akik a diákmisén az énekpróba kezdeté-
ig beadják a megfejtést, azok a misén juta-
lomban részesülnek. A megfejtéseket azon-
ban később is be lehet adni, akár hétközben
is vagy az elmaradást pótolva valamelyik kö-
vetkező vasárnapon is. Mivel éves rejtvényről
van szó, az értékelés a tanév végén történik,
ekkor már nem sorsolással, hanem minden
résztvevő fog ajándékot kapni.

Rövidesen tervezzük útjára indítani a
vándor Bibliát is. Ezt a Szentírást mindig
egy-egy rejtvényfejtő (család) fogja megkap-
ni, egész héten náluk lesz, ebből olvashat-
nak mindennap.

Buzdítjuk és várjuk mindannyiukat,
hogy az Apostolok cselekedeteinek esemé-
nyeit követve csatlakozzanak a Biblia éve
központi gondolatához: Boldog, aki olvassa!

LK

Amit a rejtvényről tudni kell!

Rejtvény a Biblia évében

Hetven körül
Az ember a világi jónak
Kétszeresen örül. 

Halk lesz a szó, 
Kettős akkord búg benne mégis, 
A szomorú is meg a szép is: 
Köszöntő is meg búcsúzó. 
,,Köszöntelek, 
- Szólnék, - te szép világ, szeretlek’‘, 
De a nehéz szók könnyekként peregnek: 
,,Isten veled, Isten veled!’‘ 

Hetven felé
Minduntalan búcsúzna már az ember,
És könnyeit szégyenlős szerelemmel
Szemérmes szókba rejtené. 

De megered 
A szó patakja s szétveti a mellet: 
,,Hívlak, szeretlek, kívánlak, ölellek, 
Erdők, hegyek, virágok, emberek!’‘ 

Hetven körül
Az ember mindennek örül. 

Hetven felé, 
Mint felhőn át az esti napkorong, 
Mindenfelé 
Egy fényességes árny borong: 
Az Istené. 

Sík Sándor: 
Hetven felé

Köszönjük a gitárosoknak
hogy lélekben, létszámban és tudásban

fejlődve és megerősödve folytatták szolgála-
tukat a szentmiséken, hogy vitték az örömhír
és képviselték a plébánia közösségét a
Mintszenty zarándoklaton, a résztvevőknek
és a Mária Rádió hallgatóinak örömére;

hogy képviseltek bennünket a város
misszión, szolgáltak esküvőkön, keresztelő-
kön, rorátékon, áhítatokon;

hogy jelenlétükkel elősegítik, hogy a kö-
zépiskolát végzett fiatalok is megmaradjanak
a plébánia közösségében, visszajárjanak
templomunkba, erősítve a közösségünket.

Kérjük a Jó Isten áldását közösségükre,
reméljük, még sokáig számíthatunk szolgá-
lataikra.
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