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Kedves Testvérek!

Íme, véget ért a pihenés, a nyaralás időszaka. 
Remélem, hogy tartalmas volt a nyaratok, s hogy sikerült
kihasználni ezt az időt, tudtatok pihenni, örülni annak,
hogy kaptátok ezt a lehetőséget Istentől.

Most új és más lehetőséget kínál nekünk az Úr. Ahogy
a nyár elé várakozással és reménységgel
tekintünk, hogy élményekben gazdag
lesz, új tapasztalatokat szerzünk, úgy
most is fennáll ez az alkalom, csak más
módon. Én, ha visszatekintek erre a 
nyári időszakra, hálás vagyok, bár 
tudom, hogy nem minden alakult úgy,
ahogyan azt én szerettem volna. De 
tisztában vagyok vele, hogy bárhogyan is
alakultak a pihenéssel eltöltött idősza-
kok, mindig Isten volt a dolgok hátteré-
ben. Ha ezt így tekintem, akkor azonnal
másképpen tudom értékelni a történéseket. És ez a 
lényeg: látni azt, illetve fölfedezni újból és újból minden
nap, hogy az igazi nyaralás és pihenés mindig az Istentől
függ. Amikor az év folyamán dolgozunk és Krisztusra 
bízzuk ügyes-bajos dolgainkat, hogy teljesítsük küldeté-
sünket eleget téve feladatainknak, ugyanúgy a nyarunk
sem telhet el másképp. Minden Istenben történik. „Jézus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8).
Vagyis arra kaptunk meghívást, Krisztus által, hogy az Atya
akarata szerint éljünk: akár pihenünk, akár dolgozunk.
„Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus 
nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa”
(Kol 3,17)!

Ilyenkor persze mindig várakozással tekintünk az új
tanév felé. Talán egy picit félünk is, hogy milyen lesz. De
bátorság! „Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz 
veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj
hát, és ne rettegj” (Mtörv 31,8). Nos, testvérek, fogadjuk
Isten bátorítását. Köszönjük meg neki a nyaralás 

ajándékát. Az Úr számít rád! Bizalom-
mal és szeretettel tekint rád! Álljon itt
előttünk Szalézi Szent Ferenc imája:

„Ha minden angyal, a világ min-
den lángelméje tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a
helyzetben, miféle szenvedés, kísértés
vagy fájdalmas veszteség, nem találhat-
tak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami
ért. Isten örök Gondviselése kezdettől
fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet
saját Szívéből értékes ajándékként 

neked adja.
Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével 
megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazsá-
gosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se 
legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságod-
ra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek 
hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen
önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet”!

Péter atya

„VENI SANCTE - JÖJJ, SZENTLÉLEK!”
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„Dolgozunk, alkotunk, munkánknak gyümölcse van,
mi élünk velük, és sokszor, mint a gyermekek, mikor já-
tékszert kapnak, kicsit jobban belefeledkezünk a játékba.
Nem szidom ezt a mai világot, bízom benne, hogy szép
lassan megtanuljuk okosan használni  a játékait.”

Böjte Csaba: 
a mindennapi kenyérnél is fontosabb a Remény.

*

A nyár a vakáció, a pihenés ideje. Az idei nyarunk
nem is kezdődhetett volna jobban, mint egy lelki -
gyakorlattal. Júniusban Péter atya ezúttal Tihanyba vitte
zarándoklatra a híveket. Laza programunk volt, a 
Jóistenre bíztuk magunkat. Ő hamarosan próbára is tette
bizalmunkat, mert óriási dugóba keveredtünk az autópá-
lyán, és csak kerülővel, sok álldogálással jutottunk előre.
De így is csak legfeljebb a bencés atyák napirendjét 
„írtuk át” egy kissé. Amit elterveztünk, (az apátsági 
templom meglátogatása, szentmise a rendházban, ebéd, 
múzeumlátogatás és sok beszélgetés) sikerült 
megvalósítani. Köszönjük az Úrnak és Péter atyának. 

*
Nagy lelkesedéssel készülődtünk a plébániai táborra.

Nagy volt az érdeklődés, olyan jelentkező is akadt, 
akinek már nem is jutott megfelelő hely. Tóth Zoltán 
vezetésével – aki már korábbi táboraink egyik főszerve-
zője volt – a szervezők munkája nem is volt hiábavaló. A
résztvevők nagy megelégedéssel meséltek az ott töltött
néhány nap élményeiről, tapasztalatairól, melyekről 
részletesen is szólunk.

*
Több közösségünk is megtartotta nyári táborát, ezek-

ről is beszámolunk, és plébániánk fiataljai közül többen
is részt vettek a krakkói Ifjúsági világtalálkozón, ők is 
megosztották élményeiket.

*
Ilyenkor, nyáron a papszentelést követően történik 

minden egyházmegyében a lelkipásztorok ki- ill. áthe-
lyezése. Szerencsére, ez most minket nem érintett. 
Viszont volt káplánunkat, Molnár Miklós atyát igen, aki
egy év szentendrei szolgálat után Budapest-Rákosliget-
re, a Magyarok Nagyasszonya Plébániára került plébá-
niai kormányzónak. Gratulálunk neki és kérjük az Úr 
áldását további munkájára.

*
Bár már tíz éve, elköszöntünk Dr. Veres András

atyától, híveink közül sokan szeretettel követjük püspö-
ki pályáját. Ezért is örültünk a hírnek, hogy ő lett a 
Győri Egyházmegye új püspöke. Július 16-i beiktatásán
a székesegyház kicsinek bizonyult a hívek befogadására.
A győri hívek mellett felsőkrisztinás és szombathelyi 
hívek is elkísérték ide és együtt imádkoztak, kérve az 
Úr segítő kegyelmeit András püspök úr további életére,
munkájára.

*
De nem csak jó dolgok történtek. Sajnos, tíz év után,

egyik éjjel ismét betörtek a plébániára. Elvitték az 
irodából a páncélszekrényt a benne lévő jelentős 
pénzzel együtt. Szerencsére, az építkezés pénzét, 
melyet bankban tartunk, a betörés nem érinti. 
A rendőrségi nyomozás még tart.

*
Előző számunkban arról írtunk, hogy a gépészeti 

munkák csúszása miatt lelassult az építkezés üteme. A
hosszú egyeztető tárgyalások eredményre vezettek és az
eredetileg kiválasztott gépész vállalkozó munkájaként
augusztus végére elkészülnek a gépészeti munkák. Meg-
érkeztek az épületgépészeti berendezések és napokon
belül megtörténik beépítésük is. Sajnos, az épület külső
burkolóelemei még nem érkeztek meg, de szemmel 
láthatóan „csinosodik” az épület. A külső homlokzaton
túl még jelentős belső munkák elvégzése is szükséges
ahhoz, hogy az építkezés tervezett első üteme 
elkészüljön. 

Krónika
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Ami a beruházás anyagi fedezetét illeti: mint
azt már korábban is jeleztük, a hívek nagylel-
kű, folyamatos adományai mellett, 
támogatást kaptunk a Hegyvidéki 
Önkormányzattól, pályázaton is sikerült
pénzt szerezni. Emellett a Főegyházmegyétől
kértünk kölcsönt és kaptunk 55 millió 
forintot, amit természetesen vissza kell 
fizetnünk. Így, ha a hívek adományaikkal 
továbbra is támogatják az építkezést, 
reményünk van rá, hogy a második ütemet is
be tudjuk fejezni az idén, és jövő tavasszal
nemcsak a „házban”, de a kertrendezést 

követően a beültetésre kerülő növényekben is gyönyör-
ködhetünk. Mivel kívülről nem látszik minden, fotókon
szemléltetjük az épület jelenlegi műszaki állapotát. Bár
az építkezésből még sok van hátra, de ezúttal is 
köszönjük Márton atyának, Horváth Lászlónénak, 
Kádárné Venekei Katalin lebonyolító-műszaki ellenőr-
nek és Müller Ferenc építészmérnöknek a hihetetlen
nagy munkát, amellyel a sok felmerülő probléma 
mellett is sikerrel vezetik az építkezést.

*
A nyár végeztével újra indul az élet a plébániai közös-
ségekben. Biztatunk mindenkit, keressen és találjon 
helyet közösségeink valamelyikében, hogy ne csak a 
kőből készült közösségi ház épüljön, hanem az „élő 
kövekből” épülő „élő közösségi ház” is.
A különböző közösségek elérhetőségeit a 12-14. olda-
lon közöljük, ezzel is segítve az egymásra találást.

*
„Az ember oly sokféle módon le
van kötve, az információbőség 
miatt alig van ideje, hogy szemét az
égre emelje. A földi horizont túlsá-
gosan lefoglalja. Az emberek hitét
mindez erősen próbára tette, sokan
meginogtak.”
Böjte Csaba: a mindennapi kenyér-
nél is fontosabb a Remény

Béres György
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Plébániai tábor

Előadás a születésről

A nyári táborban lehetőségem adódott arra, hogy egy órában
beszéljek a szívemhez nagyon közel álló témáról, a születésről és
arról, hogy milyen hatást gyakorol az életünkre az, hogy milyen 
körülmények között érkezünk a világra. Közel tíz éve foglalkozom
születéskori traumák felnőttkori feldolgozásával szabadidőmben.
Egy olyan csoportban vagyok rendszeresen segítő, ahol ezek a 
kérdések vannak a középpontban. 

Azt az üzenetet igyekeztem az előadásom fő motívumaként 
átadni, hogy vegyük komolyan a születést. Vegyük komolyan akkor,
amikor a saját gyermekünk születik, és foglalkozzunk azzal is, hogy
mi hogyan érkeztünk a világra. 

Meggyőződésem, hogy a fogantatásunk pillanatától három éves
korunkig tartó időszak alapvető hatással van a személyiségünkre és
arra, hogy hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot. Ebből az 
időszakból is kiemelkedik a születésünk.

Egészen sokáig tartotta magát az a téves elképzelés tudományos
körökben, hogy a magzat egy érzékelés és érzelmek nélküli lény, aki
a születés után kezd el elsajátítani mindent. Mára kiderült, hogy ez
nagyon nincs így. Kísérletek bizonyították, hogy a magzat már a 14
hetes kora körül hall, lát, tapint és ízlel. Az érzelmi élete is egészen
hamar megjelenik. Az öröm, a bánat és a félelem megélése is ott
van a kisbaba korai élményei között. Természetesen erre az idő-
szakra a baba-mama teljes szimbiózisa a jellemző. A két szervezet,
a két élet minden szinten össze van huzalozva egymással. 

Azt is tudjuk, hogy a baba számára (is) egy hatalmas küzdelem
a születés. Az élet első nagy próbatétele. Az anyaméh szűkségéből
való kiszabaduláshoz a baba és a mama együttműködésére van
szükség. 

A születésünknél megélt élményeink nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy miként tudunk majd kötődni felnőtt korunkban, hogy
a félig tele – félig üres pohár dilemmájában mi melyik oldalra 

Felsőkrisztina Tábor – 2016

- Láttad már a ministránsokat sátorozni?
Péter atyát biciklizni? Anyukákat kézmű-
veskedni, esetleg apukákat repülőgép
modellezni?
- Egyértelmű, persze, hogy láttam!
- Voltál már Ráckevén? Tudod, hol van
a Savoyai kastély, a tűztorony? Tudod 
hogyan működik a Dunán a hajómalom?
Láttad már a katolikus templom szekkóit
esetleg a szerb templomot?
- Persze, hogy láttam!
- Na jó, de  …. láttál már édesapát a
születés titkáról beszélni?? Péter atyát 
foci EB meccset végig drukkolni? 
Anyukákat borkóstolón részt venni? 
- Ezeket mind láttam!
- Felsőkrisztinás családokat kenukban a
Dunán? Tizenegy hetes „táborozót”? 
Tábortűznél anyukákat amint az éneklik
hangosan, hogy „Tuki-tuki jééé”? 
- LÁTTAM!
- ... Hogy lehet ez?
- Hát nem emlékszel? Én is ott voltam
nyáron a szigetszentmártoni plébániai 
táborban! És tudod, hogy mindezek 
mellett szerintem mi a legjobb még a 
táborozásban?
- Micsoda?
- A táborozókat szeptemberben 
viszontlátni!

Tóth Zoltán
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állunk, hogy miként viszonyulunk a
változásokhoz, hogy a világot egy 
veszélyes és gonosz helynek érzékel-
jük-e, ahol néha történnek jó dolgok
is, vagy egy remek helynek, ahol né-
ha rossz dolgok is megesnek velünk.
Úgy éreztem, hogy sok mindent 
felkavart az előadásom, és nagyon
szívesen adnék annak teret, hogy
egyénileg vagy csoportos formában
még beszélgessünk. 

Akit érdekel ennek a témának a
valamilyen formában történő feldol-
gozása, vagy bármilyen kérdése 
lenne, az küldjön nekem egy mailt a
bandilovics@gmail.com címre.

Muhi András

Nemrégiben egy céges tréningen
vettem részt, melynek címe A 
kiemelkedően eredményes emberek
7 szokása volt. A tréning okos és
praktikus módon foglalt össze olyan,
valóban rendkívül fontos életbölcses-
ségeket, amik nekem hasznosnak
tűntek, nemcsak a szakmai életben,
hanem a magánéletben is, sőt a 
keresztény ember életében is általá-
nosságban. A keresztény ember célja
végül is nem lehet más, minthogy
eredményesen véghez vigye az Atya
akaratát, legyen szó a családjáról, a
hivatásáról, vagy akár az irgalmasság
cselekedeteiről. A továbbiakban a
plébániai táborban tartott előadáso-
mat összegezném.

A „7 szokás” paradigma, azaz
alapvető látásmód változtatásra buz-
dítja a tanulót: fel kell ismernünk,
hogy az életünket alapvetően mi 
magunk irányítjuk, és NEM vagyunk
a múltunk, az érzéseink, a geneti-
kánk, a körülményeink, vagy mások
döntéseinek a rabjai. A FELELősség a
miénk, hogy FELELjünk mindezekre
a körülményekre, és ebben áll az
ember VÉGSŐ SZABADSÁGA, ahogy
azt Viktor Frankl megfogalmazta
rendkívüli kiszolgáltatottság közepet-
te egy náci haláltáborban.

Azonban az igazi eredményesség-
hez több kell, mint kezdeményező-

készség és önuralom a 
saját tervek megvalósítá-
sára! A „7 szokás” prog-
ram arra hív, hogy miután
az „egyéni győzelmeket”
learattuk, és a körülmé-
nyeinktől való függésből,
az önállótlanságból elju-
tottunk az önállóságig,
lépjünk tovább a „közös
győzelmek” világába, ahol

másokkal együttműködve még 
eredményesebbek lehetünk, mint
egymagunkban. Ez az „eredményes-
ségi görbe” pályája.

A 7 szokás pedig, ami kulcsszere-
pet játszik az eredményes emberek
életében, a következő: Az önállótlan-
ságból úgy tudunk kitörni, ha 
1) vállaljuk a szabadságunk felelőssé-
gét, és mások hibáztatása helyett 
kezdeményezünk, 
2) meghatározunk életcélokat és a
napi céljainkat az életcélunknak 
rendeljük alá, vagyis tervezünk, 
3) nem a sürgős feladatokkal kezdjük
a napot, hanem a fontos feladatok-
kal, mint a tervezés, tanulás, kapcso-
latok építése, mert hosszú távon ezek
visznek előre és nem a számlák befi-
zetése.

Az elért önállóságból tovább az
együttműködésen alapuló eredmé-
nyesség világába pedig az vezet 
tovább, ha 
4) az együttműködéseinkben nyerni
akarunk és a másik győzelmét is 
elengedhetetlen célnak tekintjük, 
5) a többieket először meg akarjuk
érteni, és csak utána kezdjük el meg-
értetni magunkat, 
6) erőforrásként tekintünk mások 
eltérő álláspontjaira, és feltételezzük,
hogy közösen eredményesebbek 
lehetünk, mint külön-külön.
A 7). szokás a megújulás és rekreáció
szokása. Senki sem lehet hosszú 
távon eredményes, ha a saját testé-
vel, lelkével, elméjével és emberi
kapcsolataival nem törődik.

Szerdahelyi Miklós

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
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Szülőként is látom, hogy az elmúlt évtizedekben 
visszaszorultak a kézügyesség fejlesztésének fórumai. A
felsőtagozatban a technikát felváltotta a háztartástan,
ahol a diákok inkább főzni tanulnak. Az alsós technika-
óra sem mindig a működő eszközökre fókuszál - pedig
ezek révén a gyerekek a természetet mélyebben és 
közvetlenebbül érthetik meg, mint bármilyen virtuális
szemléltetéssel. Igény pedig lenne rá: sok gyerek ösztö-
nösen érdeklődik a barkácsolás, ezen belül is a repülő-
modellezés iránt. Miért van ez így? Sokunkban megvan
igény az ember legősibb álma, a repülés valamilyen 
szintű megtapasztalására, és ez nem véletlen: a repülés
a teremtett világ egyik legnagyszerűbb jelensége. A 
papírrepülő is ezért maradt meg örökzöldként még a
mindent kiszorító pc-játékok mellett is. A plébániai 
táborban a siklómodell építéssel és -reptetéssel a 
gyerekek e vágyának igyekeztünk teret adni.
Már 2014-ben Bükkszéken is a várakozáson felüli 
érdeklődést váltott ki e program, ahol félméteres sikló-
gépeket csináltunk balzafa lapokból. Idén ezért ismét
terveztünk modell-építést és -reptetést. A típus kiválasz-
tásánál fontos volt, hogy fejlettebb legyen, szükség 

legyen némi pontosságra a csiszolási-, ragasztási- és 
fúrási lépéseknél, minimális késhasználat mellett. Az elő-
zetes jelentkezések nyomán egy modellgyártó mikro -
céget bíztam meg az immár szárnyprofillal bíró „Sirály”
modell építőkitek legyártásával.
A táborban két csoportban 16 gyerek építette meg a 
repülőjét. A famadarakat festékszóróval dekoráltuk,
ebéd után pedig a gátoldalon próbáltuk ki őket - beszél-
jenek a képek. Köszönöm a szülők aktív részvételét, akik
segítették a tábori repülős „szakkör”munkáját! 
Végül megemlítem, hogy egy siklórepülő építését köve-
tően egy 1-1,5 m-es faépítésű kezdő RC (vagyis távirá-
nyítós) vitorlázómodell már nem is olyan nagy ugrás. 
Ezzel egy időben a rádiótávirányításhoz szükséges alkat-
részek bekerülési költsége nagyon lecsökkent az elmúlt
másfél évtizedben, így végre reális lehetőség, hogy a 
13-15 éves gyerekek is belekezdhessenek az RC-repülő -
modellezésbe. Ha később igény lesz rá, akár az új 
közösségi ház keretein belül lehetségesnek látom egy
szakkör létrehozását, amely sok közösségi és természet-
közeli élményt, műszaki rálátást és kézügyességet adhat
a fiataloknak.

Szarka László 
A témakörben az észrevételeket köszönöm, a 
kérdésekre szívesen válaszolok:  info@f3x.hu

Siklómodellek Szigetszentmártonban
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Új ministránscsoport indul 
a plébánián!

A Kalkuttai Szent Teréz kollégium szeretettel hív
minden lelkes ministrálni vágyó, az oltár körül

szolgálatot teljesíteni szerető fiatalt. 
Várjuk azokat, a 8-10 éveseket, akik már voltak,

illetve idén lesznek elsőáldozók.
A foglalkozásokat október 3-ától kezdődően hét-

főnként az esti 6-os mise után tartjuk.
Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetősége-
ken lehet: 

e-mail cím: terezanyakollegium@gmail.com
Kováts Levente: +3630/616-17- 93
Hernády Sára: +3630/215-44- 98

Néhány szó magunkról:
Hernády Sára

vagyok, 18 éves.
2016 májusában
érettségiztem le a
Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium-
ban. Tanulmányai-
mat a Meta Don-

Bosco Szakközép iskolában fogom folytatni. 9 éve
vagyok a Szent II. János Pál pápa Kollégiumnak
tagja, és az évek során rengeteg lelki és fizikai él-
ménynek lehettem tanúja. Nemcsak a közös
programok (táborok, lelkigyakorlatok), hanem a
közösség is egy fontos dologgá vált az életemben,
amibe belecsöppentem anno. Úgy érzem, kár
lenne kihagyni egy ilyen lehetőséget.

Kováts Leventének hívnak, a Pannonhalmi Ben-
cés Gimnáziumban érettségiztem, jelenleg a Mű-
szaki Egyetem másodéves hallgatója vagyok. 

Elsőáldozásom óta
járok ministrálni,
ami az oltár körüli
szolgálaton kívül
rengeteg programot
és egy szuper 
közösséget jelent. 

Mindenkit buzdítok, hogy részt vegyen ebben.

Idén különleges élményben lehetett része a csapatunknak,
ugyanis egy év késéssel, de újra megrendezték a Kerületi Nagy-
tábort (KNT), amit eddig összesen kétszer, 2005-ben és 2010-
ben szerveztek meg. Ennek különlegessége, hogy nem a „váro-
si” kerületekre (pl.: XII. kerület) szabják, hanem a cserkész -
kerületekre. Csapatunk az I. cserkészkerület tagja, ide tartozik
Buda egésze és a környéki falvak, városok csapatai. Ez a szö-
vetségen belüli legnépesebb kerület, úgyhogy joggal várhattunk
hatalmas létszámot. Nem is kellett csalódnunk, a legnépesebb
pillanatban több mint 2500-an voltunk a tábor területén! 
Ekkora táborhoz persze elengedhetetlen a jól szervezett köz-
ponti logisztika, így csapatunk is részt vett a tábor védelmé-
ben, orvosi feladatok ellátásában és az élelem szortírozásában,
kiszállításában. Jó volt látni, hogy sokan közülünk már az első
és második KNT-ben is ott voltak! A tábort Csokonyavisontán
tartottuk, a déli határtól pár kilométerre. A keretmese Star
Warsos volt, meglovagolva az új film adta lehetőségeket. Darth
Vader, a birodalmi rohamosztagosok és a Jedik mindennapos
vendégeink voltak. A tábor messzesége miatt kiscserkészeink
a tanyázásukat Tihany környékén ejtették meg, ahol sok 
fürdés és fagyizás mellet jutott idő az esti tábortüzekre és a 
sátrazásra is. A csapat idén is küldött jelöltet az őrsvezető 
képzésbe, ahol a tábort Varga Eszter sikeresen abszolválta, 
ezúton is gratulálunk neki!
Bízunk benne, hogy idén is legalább olyan mozgalmas és 
élményekben gazdag cserkészévnek nézünk elébe, mint 
tavaly! Jó Munkát! 

Dr. Kempler M. Soma

Nyári cserkész programok: 
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Az alábbiakban néhány gondolattal szeretném meg-
világítani, mit és miért énekelünk a 9 órás diákmiséken
a kis szkólásokkal.

Az Egyház kétezer év óta nagyon pontosan meg -
fogalmazza, mi a liturgia célja, melyek a liturgia 
végzésének szabályai, megőrizve ezzel hitünket eredeti
szépségében és ragyogásában. 

A szentmiséről és az ének szerepéről
A liturgia „Csúcs és forrás” – tanít és vezet minket. Az

Egyház ősi tanítása nyilvánul meg benne, ész és érzelem
összhangjában. Tanulni kell, hogy a szent liturgia mit 
tanít nekünk, és hagyni, hogy a szent cselekmények által
formáljon minket.  
A szentmise egy kerek egész – minden eleme összhang-
ban van: az olvasmányok, a szavak, a mozdulatok, a 
berendezés, tárgyak, öltözék – és az ének. Az ének nem
járulékos elem, díszítő függelék, hanem a liturgia szerves
része! „..A szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes
liturgiának szükséges és integrális része” (II. Vat. Zs.)

Az ének első feladata a Szó hordozása. Legfontosabb
szövegkönyve a Zsoltárok könyve, majd a középkori,
dogmatikai alapon álló himnuszok, kantikumok. 

Milyen ének felel meg a liturgia szellemének?
Az Egyház tanítása szerint ennek a célnak legtökéle-

tesebben a gregorián ének felel meg. A gregorián ének-
nek sok fajtája van, az egészen egyszerű recitálástól
kezdve a bonyolult, melizmatikus énekekig. A legmaga-
sabb művészi értéket képviseli, akár egyszerű, akár bo-
nyolult formájáról van szó. Minden előképzettség nélkül
és magas zenei tudással, szólóban, kórusban és a teljes
gyülekezet által egyaránt énekelhető. „ Az Egyház a 
gregorián korálist tekinti a római liturgia saját énekének.
Ezért – azonos feltételek mellett – a liturgikus cselekmé-
nyekben ennek kell elfoglalnia az első helyet” (II. Vat. Zs.)
A szentmisén megszólaló zenének – X. Pius megfogal-
mazásával – hármas követelménye van: szent, művészi
és egyetemes. Ez a hármas követelmény évszázadok óta
megőrzi a liturgia szellemét, miközben alkalmat ad új, a
kornak megfelelő, valóban művészi alkotások létrejöttének.

A gregorián és a magyar népdal, 
anyanyelven való éneklés 

A magyar nép, a legmagasabb zenei értéket képvise-
lő népdalok birtokában nagyon hamar befogadta a 
liturgia zenéjét. A magyar állam és Egyház megalakulása

után nem sokkal – a magyar népdalok nyomán - az 
Egyház által tanított római énekeknek kialakultak a 
pentatonizáló variánsai, az 1300-as években kiadott 
Missale Strigoniensis már ezeket a dallamokat tartalmazza!

A II. Vatikáni Zsinat szorgalmazta a hívek bekapcso-
lódását a liturgiába. A tevékeny részvétel érdekében új
énekeskönyv létrejöttét kívánták meg, mely – megtartva
a liturgia évszázados előírásait – olyan dallamokat tartal-
maz, melyeket a hívek is énekelhetnek. Így jött létre
1973-ban a Graduále Triplex, mely az egyszerűbb, ősibb
gregorián dallamokat használja fel, a proprium (a szent-
mise változó részei) eredeti szövegeivel. Ennek nyomán
egy magyar tudós-zeneszerző csoport is összeállította a
magyar dialektushoz illeszkedő, mindenki által énekel-
hető könnyű gregorián dallamokat, magyar fordítással.

A szkóla és a gyerekek 
A zsinati szándék teljesen egybecseng Kodály Zoltán

nevelési eszméivel: „a gyereknek a legjobb is éppen csak
jó”! 33 éve működő szkólánk tapasztalatai alapján 
igazolva látom az Egyház igazát a nevelési elveiben is!
Az egyszerű antifóna dallamok pentaton fordulataikkal,
dallamvilágukkal teljesen hasonlók az iskolában tanult
egyszerű gyermek – és népdalokhoz. Nem idegen tőlük,
hiszen – jó esetben – ezt a zenei nyelvet tanulják az óvo-
dában, alsó tagozatban. Tapasztalatunk szerint e rövid
dallamok megtanulása cseppet sem okoz gondot, nem
egyszer pár perc alatt megtanulják. Fontos, hogy fejből
énekeljék, hogy valóban beléjük ivódjon az évezredes
dallam- és gondolatvilág, mely egyszerre igazodik az
egyház tanításához, ugyanakkor a gyökeréig magyar.

Szövege, a zsoltárok képes beszéde éppenséggel kö-
zel áll hozzájuk. A rövid zsoltár-sorok nagyon alkalmasak
arra, hogy – néhány szó egyszerű magyarázattal – egyút-
tal hitbéli alapokat is adjanak.  A 4-10 éves gyerekek na-
gyon jól érzik és ki is fejtik e sorok hitigazságait, a maguk
szintjén. Később, amikor már érettebb fejjel imádkozzák
ezeket, egyre többet értenek majd belőle. Így nem válik
szét élesen a gyermek és a felnőtt hit – szinte „belene-
veljük” őket az Egyház tanításába. Gyermekként és 
felnőttként ugyanazt olvassa, imádkozza, de mint a 
kiapadhatatlan forrás, a jól megtanult sorok évről évre új
értelmet nyernek. Felnőtt scholásaink tapasztalata, hogy
a zsoltárok aktualitása az évek során nem évül el, 
kiapadhatatlan forrásává válik a hitbéli elmélyülésnek.

A zsoltárokhoz hasonlóan a himnuszok – melyek 
szövege a legmélyebb teológiai tanításokat tartalmazza –
rendkívüli módon beleivódik a gyerekek lelkébe, 

A schola liturgikus alapjai

„Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”   (Kodály Zoltán)

Gondolatok a liturgiáról - 33 év tapasztalatainak tükrében
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érzés– és gondolatvilágába. Egy-egy időszak himnuszát
gyakorolva azt is megtanulják, amit az Egyház arról az
időszakról tanít: például az adventi himnusz egyúttal az
adventhez köthető hitigazságok tárháza is.

Értelem és érzelem egysége, mélység és szent egy-
szerűség egyszerre van jelen a kis szkólások énekében.
Szeretik az állandóságot, évről évre számon tartják, hogy
mikor mit énekeltünk: ezt a zsoltárt Adventben, azt 
Virágvasárnap, amazt pedig a 13. évközi vasárnapon.
Nem tartják unalmasnak az ismétlődést, sőt, mintha egy
nagyon biztos fogódzót látnának benne, hiszen az 
életünk is így halad: ismétlődve, de mégis mindig 
feljebb-beljebb… 

Tőkés Tünde kórusvezető
(Folytatás a következő számban)

Schola-tábor 2016

Szokásos nyári táborunkra augusztus elején került sor,
jól bevált táborhelyünkön, Péliföldszentkereszten. A dél-
előtti énekpróbák mellett volt idő focizni, ping-pongozni,
volt akadályverseny és számháború, és természetesen, a
záró estén minden család-csapat egy-egy kis színdarabot is
bemutatott. Idén ünnepköreinket jelenítettük meg sok vi-
dámsággal és átéléssel.
A tábor hangulatáról egyik legfiatalabb kórustagunk 
szülei, a Major család beszámolójából kaphatunk ízelítőt:

A péliföldszentkereszti Schola táborban idén először
vettünk részt. Három gyermekünk közül az első osztályos
Cili jár rendszeresen kóruspróbákra, azonban mindany-
nyian szerettük volna megtapasztalni azt a közösségi 
élményt, amit egy ilyen táborozás nyújt. A készülődés 
során egy kicsit tartottunk attól, hogy egy szinte ismeret-
len közösségbe csöppenünk, vajon hogyan fogják 
családunkat fogadni a régi Scholások. 
A táborba érkezvén azonban már az első percekben –
amikor Tünde egyenként bemutatott mindenkit – érez-
tük, hogy befogadó közösségre találtunk. 

A tábor folyamán napról napra az első élményhez 
hasonlóan mindenki részéről kaptunk egy jó szót, egy 
érdeklődő kérdést, így hamarosan olyan otthonosan 
éreztük magunkat, mintha már régen a közösséghez 
tartoznánk.

Cili minden nap többször részt vett az énekpróbákon,
de hamarosan középső fiunkat, Ábelt is magával ragadta
Tünde karizmája és bekapcsolódott az éneklésbe, sőt 
családfőnk, János rövid biztatást követően szintén a 
felnőtt kórusban találta magát a basszus szólamban, és 
végig részt vett a próbákon.

Legkisebb lányunk, Ilona még fiatal volt az énekléshez,
így vele és néhány gyerekkel festettünk, nemezeltünk,
gyurmáztunk a hűvös szaletli alatt.
A táborba induláskor közös családi élményre számítot-
tunk, de a rendszeres napi gregorián éneklés és 
zsolozsma a spiritualitásnak és az imának egy új útját 
nyitotta meg előttünk, az ebéd előtti imánk itthon is a 
tábori ima lett.

Fontos tapasztalásunk volt még, hogy eddig próbáltuk
a gyerekek ritmusára és kedvére formálni az imádságokat
és énekeket, a táborban azonban a gyermekeknek kellett
jelen lenniük a zsoltárokban és a fegyelmezett közös
imádkozásban. Legnagyobb csodálatunkra nagyon jól rá
tudtak hangolódni erre a dinamikára. Megható volt, hogy
Ábel a 15 perces ima alatt végig kitartóan magasra 
tartotta nekem az imalapot, hogy olvashassam, míg a 
kezeimet kislányunk, Ilus foglalta el. 

Összességében nagyon jól éreztük magunkat a 
kórustáborban, ajtót nyitottak nekünk egy csodálatos 
világ előtt, amiben ének, vidámság, nyitottság és szeretet
munkálkodik.

Udvarhelyi Gabriella
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A Boldog Salkaházi Sára Kollégium első tábora a 
következőképp történt: végy kilenc ministránst és egy
szép júliusi reggel pakold fel őket az esztergomi sárga 
Volánbuszra. Van, aki már rutinos táborozó, van, akinek
ez lesz élete első sátorállítása és fagyűjtése tábortűzhöz,
de mindenki izgul, talán a dékánok a legjobban. Így 
érkeztünk meg július 19-én, kedden Dágra, ami nem 
véletlenül a ministránsok kedvence régóta: a plébánia-
kertben felállítottuk a sátrainkat, elindultunk felfedezni a
falut és az elsőrangú focipályát, ahol komoly vízipisztoly-
csatát vívtak a megalakuló csapatok: a farkas és majom
törzs. Még aznap este megfestettük a törzsi zászlókat és
pólóinkat, és estébe nyúlóan Banget játszottunk. A 
következő napokra is maradt program: szerdán szám -
háború, csótánypóker, akadálypályák: tudtátok, hogy a
dági tojások akár 15 méteres dobás után is csak pattog-
nak a földön, de eltörni lehetetlen őket? Csütörtökön a
dorogi strandon fürödtünk, és fát gyűjtöttünk a tábortűz-
höz (nagy kihívás volt egy akácerdőben, ahol minden
vagy szúr vagy éghetetlen). Este a szalonnasütéshez 
nyársat faragtunk, és megpróbáltuk elfogyasztani azt a
közel két kiló szalonnát, uborkát és céklát, amit a 

vendégszerető falusiaktól kaptunk ajándékba. Pénteken
bontottunk tábort, hogy egy utolsó városvetélkedő után
hazainduljunk; kicsit fáradtan, nagyon piszkosan, de jó
emlékekkel és isteni kegyelemmel: még a buszcsatlako-
zásainkat is elértük.

Czibulka Noémi, Farkas Bence

Idei ministránstáborát a Don Bosco Kollégium a 
Velencei-tótól nem messze, Pákozdon tartotta. A tábor
az elmúlt öt év táboraihoz képest rendhagyó volt, hiszen
kerékpárral mentünk, és a programok egy része is erre
szerveződött. Az első napon, miután megérkeztünk a
szállásra, és lepakoltuk a holmit, a strand felé vettük az

Ministráns táborok
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irányt, és rövid tekerés után már fürödtünk is. Vezetőink
megpróbálták nekünk megtanítani a fejesugrást, de 
ennek fortélyait csak néhányunknak sikerült elsajátítani.
Sajnos, az ezt követő napokban már nem volt ilyen 
szerencsénk az időjárással, de így sem unatkoztunk, mert
métáztunk, biciklis versenyeket csináltunk, na meg 
persze a plébánián lévő szállásunkon is pihentünk eleget.
Az estéket általában a tábortűz vagy valamiféle társas -
játék mellett töltöttük (a játszások, sajnos, gyakran 
csalásba fulladtak), majd ezek után filmnézéssel zártuk a
napot. Érdemes még tudni, hogy ezekben a jó hangula-
tú napokban ellátásunk legfőbb biztosítója egy néni volt
a helyi templom közösségéből, aki az utolsó nap be is
mutatta nekünk a templomot. A hazaindulás napján még
megpróbáltunk fürdeni egyet a Velencei-tóban, de az
olyan hidegnek bizonyult, hogy végül inkább a strand-
röplabdázást és a napozást választottuk. Miután hazaér-
tünk - az elmúlt évek hagyományainak megfelelően - 
misével zártuk a tábort.

Juhász Bálint

Esős, augusztus végi hétfő reggel. Tipikusan olyan,
hogyha az ember felkel és kinéz az ablakán, akkor a 
legszívesebben azonnal visszafeküdne. Mi viszont, a
Szent II. János Pál pápa Kollégium tagjai, örömtelien 
érkeztünk a plébánia szaletlije alá, hogy elinduljunk 
tizedik nyári táborunkba, Hegykőre. Idén először autóval
vágtunk neki a nagy útnak, és bár lefelé jutásunkat a 
heves zivatarok nagyban nehezítették, mégis napsütés-
ben és épségben gurultunk be a plébánia zarándok -
szállásának parkolójába. A kulcsok átvétele után pedig 
elkezdődött az, amire mindvégig vártunk: a közös játék,
pihenés, sütés-főzés, nagybevásárlás, csocsó, ping-pong,
kártya, s amit még el lehet képzelni.
Természetesen, ha már ennyit utaztunk, nem zárkóztunk
be öt napra a házunkba, hanem felkerestük a környék
turisztikai látványosságait is. Egy-egy napot töltöttünk 
Fertődön és Sopronban, valamint Petőházán a strand -
fürdőben, ahol a fürdés mellett négy csapattal a helyi

strandröplabda-bajnokságba is
beneveztünk. A verseny végén,
szerencsére, nem csak a Nap 
ragyogott fényesen, hanem az
érmek is, amiket bezsebeltünk:
egy arany- és egy bronzmedállal
a nyakunkban zártuk a napot.
Ha már jubileumi táborról 
beszélünk, fontos volt számunk-
ra, hogy minél többen együtt 
legyünk. Mivel két dékánunknak,

Hernády Eszter 
Krisztina nővérnek és
Béres Andrásnak is
kevesebb idejük ma-
radt ránk az elmúlt
években, ezért külön
öröm volt számunkra,

hogy egy teljes napot együtt tudtunk velük tölteni. 
Természetesen, ez a nap nem is 
záródhatott másként, mint az elmúlt
tíz év legviccesebb és legemlékeze-
tesebb eseményeinek felidézésével,
a csoportképek elkészítésével, vala-
mint egy közös hálaadó imádsággal.
- Köszönjük, Urunk, a megtartó és
értékadó közösséget, mely kiindulási pont és támpont so-
kunk életében!
- Köszönjük, Urunk, hogy ebben a közösségben ma-
gunkat adhatjuk, előhozhatjuk problémáinkat és nem
kell szégyellnünk hibáinkat!
- Végül köszönjük, Urunk, a jó barátokat! Add, hogy
még sok éven keresztül tartsanak ezek a kötelékek és így
tudjunk együtt szolgálni Téged! Ámen!

Hernády Balázs
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Kedves Testvéreim!
Plébániánkon sokféle közösség működik, minden korosz-
tály megtalálhatja a hozzá közel állót, kedvére valót.
Hívom plébániánk tagjait, a Hegyvidék minden hívő és hitet
kereső polgárát – gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket –,
hogy keressék meg azt a közösséget, amelyben hitüket a
legteljesebben meg tudják élni, ki tudják bontakoztatni.

A plébánia papsága és a közösségek tagjai nevében 
szeretettel várjuk Önöket!

Györgydeák Márton atya, plébános

Szeptember elején újra lehetőségünk van bekapcso-
lódni egy-egy közösség életébe. Buzdítunk mindenkit,
hogy a tanév kezdetén bátran merjen belekóstolni 
valami újba. Ehhez segítséget nyújt az alábbi, közössége-
inkről szóló összefoglaló. A rövid ismertetők alatt feltün-
tettük az adott közösségek vezetőinek nevét, illetve a
plébánián való elérhetőségének idejét.

Baba - Mama Klub
Óvodás kor alatti babák, édesanyjuk, valamint kismamák
részére, hogy néhány órát kötetlen beszélgetéssel, közös
játékkal és imádsággal töltsenek el.

Felelős: Vörös Teri 
Szerda délelőtt 10:00 – 12:00

Óvodás hittan
Hitünkről játékosan ovis gyermekek számára.

Felelős: Kertész Anna 
Szerda 17:00 - 17:45

Schola – Gyermekkar
Tagjai játékos módon sajátítják el egyházunk zenei
„anyanyelvét”, a gregorián éneket, s ismerkednek általa
hitünk alapjaival. Rendszeresen végzik a liturgiát a vasár-
napi 9-es szentmisén. Középiskolásként a nagykórusba
nőhetnek.

Felelős: Tőkés Tünde
Péntek 18:00 – 19:00

Cserkészet
A 314. számú Czuczor Gergely cserkészcsapat tagjai az
eredeti hagyományokat követve próbálnak egy jobb 
világot maguk mögött hagyni, mint amilyent örököltek.
A közösségben, barátaikkal eltöltött idő a legnagyobb 
érték számukra; szeretnek kirándulni, táborozni, és a
cserkészélet sokszínű tevékenységét végezni.

Felelős: Kempler Soma 
Péntek 18 óra

Közösségeink
„Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!” (1Pét 2,5)

KÖZÖSSÉGBEN FELNŐNI
Gyerekek, fiatalok

CSALÁDOS KÖZÖSSÉG
Házas csoportok

Házasszerda
9 fiatal házaspár részvételével létrejött csoport. Hármas 
céljuk van: egyrészt, hogy teret alkossanak a párok számá-
ra, hogy saját kapcsolatukon gondolkozzanak és dolgozza-
nak, másrészt, hogy a közösségbe tartozás által is ápolják a
szentségi házasságot, harmadrészt pedig, hogy a plébánia
életében élő és segítő emberekké és közösséggé váljanak.
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Felsőkrisztina Házas Kör
8 házaspárból álló csoport, amely hitről, kereszténység-
ről, Egyházról, Bibliáról beszélgetve igyekszik közelebb
kerülni Jézushoz és egymáshoz.

Felelős: Tóth Zoltán
Hónap utolsó szerdája 20:00 óra

MÉCS CSOPORT
A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő,
szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok.
Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok
– a közös imádság, a mély baráti beszélgetések során –
megerősödjenek hitünkben, és támogassák egymást 
keresztény hivatásuk megélésében.
A családcsoportok a beszélgetések jellegéből adódóan
zárt csoportként működnek, de több házaspár 
jelentkezése esetén segítséget nyújtunk új házas csoport
indításához.

Felelős: Tegzes Emese
Szerda 20:00 óra

Ministránsok
Az oltár körüli szolgálatot kollégiumokba szervezve 60
ministráns látja el 10-11 éves kortól kezdve. Minden 
második évben (így idén is) új kollégium indul, melybe új
tagokat várunk.

Felelős: Szabó Péter
Hétfő, szerda, csütörtök 19:00 óra

Schola – Nagykórus
A gregorián és értékes többszólamú kórusművek ének -
lésével végzik a liturgiát, havi rendszerességgel a vasárnapi
½ 11-es szentmisén. Tagjai a közös éneklés és imádság
révén erős, befogadó közösséget alkotnak.

Felelős: Tőkés Tünde 
Péntek 19:00 – 21:00

Gitáros együttes
Célja pasztorációs munka végzése elsősorban a fiatalok,
a hitüket keresők és a könnyűzenei műfajok felé nyitott
hívek körében. A vasárnap esti szentmise rendszeres 
zenei szolgálatát végzik. A zene mellett az együttes 
tagjainak életét olyan egyéb kötetlenebb, közösségépítő
programok is gazdagítják, mint például a filmnézések,
sportprogramok.

Felelős: Hernády Balázs 
Szerda 20 óra

Missziós Imaközösség
A verbita missziós rend tagjaiért és munkájukért 
felajánló imádság végzése.

Felelős: Muhi Zsuzsa
Kéthetente csütörtök 18:30 – 20:00

Punctum Saliens
Kiindulópont fiataloknak katolikus küldetésük gyakor -
lásához. Imádságon, tudáson és közösségen keresztül hív
az Úr ismeretére, szeretetére és akaratának engedelmes
követésére. Az imaalkalmakkor az adott vasárnap 
evangéliumi szakaszán elmélkednek, majd azt követően
ezt megosztják egymással.

Felelős: Bartal Kristóf 
Péntek 18:45 óra

FORRÁS ÉS CSÚCS
Oltárszolgálók

AZ IMÁDSÁG EREJÉBEN
Imaközösségek
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Rózsafüzér közösségek
Rózsafüzér imádság végzése közösen és egyénileg válta-
kozó módon három közösségben.

Felelősök: Madocsay Mária   Első péntekenként
Muhi Zsuzsa   Minden csütörtök

Téglásy Klára   Minden hétfő

Zsolozsma kör
A zsolozsma imádság közös végzésére gyűlnek össze he-
tenként egyszer, hogy megismerjék és elmélyüljenek eb-
ben az ősi, szép imaformában.  

Felelős: Vargáné Faklen Mária 
Szerda 18:45 óra

Karitász
Otthonukban vagy idősek otthonában élő patronáltak
rendszeres testi-lelki támogatása. 
Adományok fogadása és rászorulókhoz való eljuttatása
saját, valamint szegényebb vidéki plébániák területén.

Felelős: Molnár Zsuzsa 
Kedd 10:00 - 12:00

Oltáregylet
Gyakorlati feladata: egyházi ruhák, oltárterítők, 
kehelytörlők és egyéb kellékek gondozása; az agapék
megszervezése nagyobb ünnepekre (ökumenikus 
imahét, templombúcsú, elsőáldozás, stb.).
Lelki feladata: Szentórák és az októberi mindennapos 
rózsafüzér imádság vezetése. 

Felelős: Cziglina Edit 
Péntek délelőtt 9.00 – 12.00

Apor Vilmos Idősek Klubja
Megtartó, értékközvetítő, nyitott szeretetközösség 
vallási, történelmi, természeti tudás bővítésével, értékek
bemutatásával. 
A téli hónapokban klubdélutánok a plébánián, az 
őszi-tavaszi hónapokban autóbuszos kirándulásokat 
szerveznek.

Felelős: Molnár Zsuzsa
Havi programok a hirdetés szerint

Közösségeinkről, valamint azok te-
vékenységéről bővebb összefoglalót
olvashatnak plébániánk honlapján, a
www.felsokrisztina.net weboldalon.

FIATAL SZÍVVEL
Idősek

TEVÉKENY SZERETETBEN
Tettre kész felnőttek
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Apor Vilmos Idősek Klubja szeptemberi programja
Kirándulás Gyöngyösre és Gyöngyöspatára

(szeptember 22. csütörtök)

indulás: 7.30  v. 8.00 órakor az Apor Vilmos térről
tervezett érkezés: 18.00 óra Apor Vilmos tér
utazás: bérelt autóbusszal (3000 Ft)
ellátás: menü ebéd (kb. 1000 Ft)

Csatlakozva az egyik legutóbbi alkalommal az Apor Vilmos Idősek 
Klubjában a gyöngyösi egyházi kincsekről elhangzott előadáshoz, most
ellátogatunk Gyöngyösre. Délelőtt megtekintjük a Szent Bertalan 
Plébániatemplom Kincstárát, amely idén Az év múzeuma díjat kapta. A
kiállítás 3 nagy teremben mutatja be  az ötvös kincseket, a miseruhákat
és a régi könyvgyűjteményt. A Szent Bertalan templom kincseinek 
története szinte regénybe illik, hiszen sokáig nem lehetett tudni, hogy a
világháború idején hová rejtették el a jelentősebb darabokat. Csak az
1960-as évek elején az akkor még élő utolsó szemtanú vallomása 
alapján találták meg a templom egyik lépcsőzete alatti üregbe rejtett 
tárgyakat. 

Ezután a Ferences Rendház és Műemlékkönyvtár megtekintését tervezzük. Ez az országnak Pannonhalmán kívül
egyetlen, alapítása óta ugyanazon a helyen lévő kolostori könyvtára.  A közel 16.000 kötetes könyvtár  egyik 
legértékesebb darabja az 1462-ből származó Fustus Biblia, mely 1998-ban került elő egy befalazott rejtekhelyről. 
A könyvtár előterében megtekint-
hető a ferences rend életét 
bemutató állandó kiállítás is.
Ebéd után útba ejtjük Gyöngyös-
patát, ahol megtekintjük a híres
gótikus plébániatemplomot és
benne a hazánkban egyedülálló,
XVI. századi Jessze-fa oltárt, mely
Jézus családfáját szemlélteti. A 8
méter magas Jessze-fa törzsén
iratszalagok kígyóznak az Énekek
énekéből vett idézetekkel.
A nap folyamán szakavatott veze-
tőnk Hajtó Aurélné Kolba Judit,
aki korábban az előadást tartotta
nekünk a gyöngyösi egyházi 
kincsekről.
Jelentkezni szeptember 15–ig 
lehet a sekrestyében vagy az 
irodán plébániai irodai órák alatt.
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Vakítóan szép napsütés, tikkasztó nyári meleg, fehér-
ruhás, mosolygós szemüveges nővérek. Így indult az ifjú-
sági világtalálkozó előtalálkozója. Bár mi nem mentünk
olyan messzire, mint Wadowice vagy Varsó, de ahogy
szokták mondani: nem kell a jókedvért a szomszédba
menni. Így mi itt a közelben lévő Budakeszin, a Prohászka
Ottokár középiskolában tartottuk a domonkos rendiek-
kel az előtalálkozónkat. 76 lelkes hívő, 5 nővér, 3 testvér
és 1 atya alkotta a domonkos csapatot.  Debrecen, 
Hódmezővásárhely, Szentendre, Budakeszi, Budapest és
még sorolhatnám, honnan érkeztek a részvevők. Az elő-
találkozó célja, mint azt ahogy Hernády Eszter, alias
Krisztina nővér elmondta, a találkozás egymással és 
Istennel. Egyfajta lelki feltöltődést kaptunk a két nap 
során az elkövetkezendő napokra, Krakkóra. Előadásokat
hallgathattunk meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
kapcsolatáról és mikéntjéről. Továbbá beszélgetések, 
tanúságtételek és lelki alkalmak keretében ismerhettük
meg egymást jobban, magunkat pedig még jobban. 
Lelkileg feltöltődve, új barátságokkal vághattunk neki a
zarándoklatnak Krakkóba, bár azért a hajnali három órai
indulás így se volt semmi. Négykor meg is érkeztünk
Brzesko-ba, a Krakkó melletti kis városba, ugyanis itt szál-
lásoltak el minket családoknál. A lengyelek nagyon 
barátságosak és vendégszeretők voltak. Voltak, akik 
beszéltek angolul, viszont voltak olyanok is, akik csak
lengyelül tudtak, úgyhogy be kellett vetnünk a kézzel-
lábbal magyarázás technikáját is. Az itt töltött reggeleket
egy katekézissel indítottuk, amit Beer Miklós, Udvardy
György és Orosz Atanáz püspök urak tartottak, ezután
következett egy szentmise, majd pedig irány Krakkó. 
Sajnos a vonatok nem mindig voltak pontosak, így volt,
amikor három órát kellett várni arra, hogy felszállhassunk
egy vonatra. De megérte. Krakkó csodálatos volt. Amit
tudtunk, megnéztünk: a Mária bazilikát, a Domonkos

rend fészkét, a Posztócsarnokot, a Barbakánt, a Wawelt
és még sorolhatnám a megannyi látnivalót. Az utcákon
meg rengeteg ember hömpölygött, a 761-ezres Krakkót
elárasztotta több mint másfél millió katolikus fiatal. 
A találkozó csúcspontja július 30-31-én érkezett el. A
szervezők minden résztvevőt vártak a Krakkótól közel 
tizenöt kilométerre lévő Campus Misericordiae-re, azaz
az Irgalmasság Kampuszára. Miután hatkor lezárták a
bejáratokat, megkezdődött a Szentatyával való virrasz-
tás. Itt mindenki kapott egy béke sálat és egy gyertyát.
Mikor pedig a nap is lement már, kértek mindenkit,
hogy gyújtsák meg a gyertyákat és csendben imádkoz-
zanak, és akkor kigyúlt az a másfél millió fény körülöt-
tünk, teljes csönd lett a kampuszon. Hihetetlen érzés
volt rádöbbeni, hogy ennyien imádkoztak együtt a 
Szentatyával és Istennel. Másfél óráig tartott a csendes
ima, de itt nem ért véget az este. A szervezők készültek
egy hatalmas koncerttel. Ezután elkészítettük a fekhe-
lyünket és ki aludt, ki pedig végigvirrasztotta az egész 
estét. Másnap nagy kísérettel megérkezett a Pápa. A 
záró szentmisét pedig több ezer püspökkel és pappal
mutatta be a fiatalságnak. Beszédében kiemelte, hogy az
elkényelmesedés a fiatalok legnagyobb ellensége és ez
ellen az aktív élettel lehet tenni. A mise végeztével 
pedig kihirdette, hogy a 2019-es Világtalálkozó a közép-
amerikai Panamában lesz megrendezve. 
Miután véget értek a programok, hosszasan próbáltunk
kijutni a kampuszról, de ha milliók akarnak egyszerre 
kijutni valahonnan, az sosem gyors. A következő estét
már a családoknál töltöttük. Augusztus 1-jén szálltunk
újra buszra és indultunk haza, Magyarországra. Innen is
szeretném megköszönni Krisztina nővérnek és Hummel
János testvérnek a hatalmas szervezői munkát a Felső-
Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia csapata
nevében.

Dauner Domonkos

Riport az Ifjúsági Világtalálkozóról
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„Stieber a tizenhatoson belül…lövés….GÓÓÓLL! 
GÓÓÓLL! Eldőlt a mérkőzés!! Magyarország KETTŐ –
Ausztria NULLA!” – Ki ne emlékezne Hajdú B. István
szavaira a sógorok elleni meccsről.
Tanév vége – nyár eleje lévén nem is lehetett jobb 
csapatépítő programja a Felső-krisztinavárosi Gitáros
Együttesnek, mint a magyar Eb-meccsek közös végig-
szurkolása. A fergeteges eredmények által kiváltott jó
hangulatot pedig tovább is fokoztuk; a portugálok elleni
mérkőzést követően még a fantasztikus atmoszférájú
Nagykörútra is kilátogattunk és együtt ünnepeltünk több
ezer magyarral.
Természetesen, nem csak az Eb-nézés volt az egyetlen
közös programunk a nyáron. Néhányunknak lehetősége
volt lemenni a plébániai táborba, hogy a záró szent -
misén besegítsünk az énekes/ zenekari szolgálatba.
Mindezeken felül augusztus első hétvégéjén megtartot-
tuk szokásos gitáros táborunkat Balatonszemesen. A 
szeles időjárás ellenére is fürödtünk a Balatonban, de 
sokat kártyáztunk, illetve finomakat bográcsoztunk és 
ettünk, valamint megvitattunk több, a mai világban 
egyre aktuálisabb kérdéskört is, úgy, mint az egészséges
családmodell vagy pedig a diakónusság kérdését.
Most szeptember elején járunk. Ha meghalljuk ezt a
szót, hogy ’szeptember’, akkor
egyből a nyár végére gondolunk
és arra, hogy minden visszatér a
régi kerékvágásba. Mi, gitárosok
is visszatérünk. Visszatérünk a
szerda esti próbákhoz, a vasárna-
pi szolgálatokhoz és a csapat -
építő programokhoz. De az új
évben új céljaink is vannak;
olyan célok, melyek egy kicsit ki-
zökkentenek ebből a kerékvágás-
ból. Többek között erre a tanév-
re tervezzük együttesünk új CD-
jének kiadását. A belső indíttatás

már megszületett bennünk és a munkálatok is elkez-
dődtek. Reméljük, a tanév második felére elkészülünk
vele és még az idén be tudjuk mutatni.
E nagyszabású esemény mellett még egy kevésbé látvá-
nyos, de annál inkább hasznos feladatot tűztünk ki célul.
Természetesen mi sem tudnánk zenélni a megfelelő hát-
tér nélkül. Tudományunk alapját a majd’ húsz éve elké-
szített füzetünk adja. Ezen idő alatt szerencsére a 
dalkincsünk több új énekkel is bővült, aminek sajnos
nem minden füzetben vannak meg nyomai. Így az év
másik nagy projektjében szeretnénk egységesíteni 
ezeket a füzeteket, valamint a dalokhoz tartozó hang-
szerszólókat is rendszereznénk és digitalizálnánk.
Együttesünk akkor él és virágzik, ha minél sokoldalúbb.
Sajnos elkerülhetetlen a folytonos változás a közösség
életében, így néha kialakulhat egy-két hangszerhiány.
Sok szeretettel hívunk és várunk ezért az együttesbe 
elsősorban dobos, csellista vagy hegedűs fiatalokat, de
természetesen azokat is tárt karokkal fogadjuk, akik 
gitárral, egyéb hangszerrel vagy énekhangjukkal szolgál-
nák az Urat! Próbáinkat szerdánként 20 órától, valamint
vasárnaponként 17:30-tól, majd a téli időszámításban
15:30-tól tartjuk.

Hernády Balázs

„Újra itt van a nagy csapat…”

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére.

Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali

tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló 

katolikus fiatal. Részletes útmutató www.magyarkurir.hu oldalon olvasható, 

vagy a karitász csoporttól kapható.



Hatodik évadába lép az Ismerd meg! programsorozat. 

Szeretettel hívjuk és várjuk
minden korosztályból a kedves
testvéreket idei őszi felfedező
utunkra.

Az úti cél:
Rákosliget, 

Magyarok Nagyasszonya – templom

Messzi úti célt választottunk, de túl
azon, hogy egy érdekes történetű, szép
templomot kereshetünk fel, egyúttal
Miklós atyát is meglátogathatjuk első

plébánosi azaz plébániai kormányzói helyén.

Időpont: 2016. október 22. szombat

Találkozás: délelőtt 10:15-kor a Keleti pályaudvar
csarnokában, a főbejáratnál lévő nagy kijelző 
tábla alatt.

Utazás: a 10:35-kor induló hatvani személyvonat-
tal (akadálymentes, elővárosi vonat)
Aki BKK-bérlettel rendelkezik, annak vonatjegy
nem szükséges.

Akik autóval jönnek, velük 11 órakor találkozunk
a rákosligeti plébániánál: (Bp. XVII. Hősök tere 1.)

Hazaérkezés: 14-15 óra között
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Teréz anya jelmondata volt ez a gondolat.

Ő az, akit nem kell külön bemutatni, 

példája, tettei, nem ismeretlenek azok előtt

sem, akik távolabb vannak az Egyháztól.

Szentté avatására szeptember 4-én, vasárnap

került sor Rómában. Emléknapján, 5-én, 

hétfőn koszorúzást tartottak egyetlen 

magyarországi szobránál, ez a szobor pedig

itt, nálunk, a Bürök, Kempelen és Ormódi 

utca kereszteződésénél található Boldog 

Teréz anya téren áll.

Hazánkban azonban nemcsak szobra, 

hanem rendjének munkálkodása is 

emlékeztet rá.

Kálmán József atya, budakalászi plébános,

volt káplánunk, egy személyes emlékét is

megosztotta az újság olvasóival: kilencéves

volt, amikor Teréz anya Magyarországon járt,

sikerült találkoznia vele és a képen látható

aláírást kapta tőle emlékül.

Teréz anya
A legszebb a világon

(Kérdés-felelet sorozat Teréz anyától.)

A legszebb nap? A ma.
A legnagyobb akadály? A félelem.

A legkönnyebb? Tévedni.
Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés.

A legszebb szórakozás? A munka.
A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya.

A legjobb tanítók? A gyermekek.
A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni.

Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni.
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.
A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet.
A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés.

A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás.
A jóleső érzés? A belső béke.

A legjobb megoldás? Az optimizmus.
A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.

A legnagyobb erő a világban? A hit.
A legfontosabb emberek? A szülők.

A legszebb a világon? 
A SZERETET.

Valami nagyon szépet Istenért
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Bencsik Lilla Lídia

Bencsik Luca

Szabó Dorka

Bisztray Ágnes

Mészáros Koppány László

Hauser Zsuzsanna

Páris Mihály Vince

Szabó Máté

Pozsonyi Gusztáv Máté

Ligeti Dalma Rita

Kiss Mihály Farkas

Stark Olivér Dániel

Szalay András Gábor

Egyed Katalin

Anyakönyv
2016. június - 2016. augusztus

Akiktől búcsúzunk:Az Egyház új tagjai:

Kreisz József  (78)

Horváth Gyula  (87)

Langner Jánosné  (93)

Daru Gerő  (82)

Benkó Róbertné  (86)

Dr. Sári Géza  (82)

Cserni Ferencné  (97)

Kálovics Ferenc  (82)

Tóth Károlyné  (91)

Reiter Károly  (81)

Sztraka Mihály  (80)

Sas Istvánné  (96)

Bocskay István  (84)

Gönczöl Imre László  (85)

Mátray Dezső  (87)

Berecz Sarolta  (86)

Huszár Jánosné  (86) 

Wenczel Györgyné  (92)

Széplaki Lászlóné  (85)

Keviczky Tivadarné  (85)

Dobrovolszky Loránt  (89)

Dr. Kollár István Ferenc  (62)

Dr. Nagy Endréné  (75)

Boronyák Kázmér Zoltán  (84)

Dr. Gyimesi Miklós  (79)

özv. Tóth Károlyné  (87)

Tóth Tiborné  (79)

Steiner János  (84)

Helyesbítés
Legutóbbi lapszámunkban az
elsőáldozók névsorából kima-

radt Dávid Kitty neve.
A hibáért elnézést kérünk, és

szeretettel köszöntjük őt az el-
sőáldozók között!

Házasságot kötöttek

Vizi Gábor  -  Jablonkai Sára

Szakács Norbert  -  Diós Anna

Reményik Sándor: 

Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten, 
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott. 

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

Erdő Péter bíboros atya hálaadó
misét tart Teréz anya szentté -
avatásáért 2016. szeptember 
10-én 10:30-kor a józsefvárosi
Horváth Mihály téri Szent József
templomban.
A szentmise zenei szolgálatát 
scholánk látja el.


