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A gitáros együttes ajándéka az újság jubileumára

A fiatalok megfogalmazták, mit jelent számukra a plébániai közösség és ezen belül a saját együttesük
tagjának lenni. A maga élményei, tapasztalatai, szándékai alapján ki-ki hozzáteheti az összeállításhoz,

mit is jelent számára közösségünk.
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Nem tartozom azok közé, akiktől időnként
megkérdezik, hogy ugye, már gyerekkorában
szép, nagy családról álmodott, legalább négy
gyereket tervezett, s az asztal körül kergette az
anyukája, ha nem írt időnként újságcikkeket.
Ha mégis kérdeznék, azt válaszolnám, hogy bár
időnként valóban szárnyalt a fantáziám, sokáig
egyáltalán nem gondoltam arra, hogy újságíró
legyek, s zsivajgó gyerekek körében is csak rit-
kán, tulajdonképpen egyáltalán nem képzel-
tem el magam. Lányokról, persze, álmodtam
már zsenge kamasz koromban, de be kell vall-
jam, hogy az akkori álmok szerényebbek voltak
a nagycsalád ideáljánál. Sok mindenre gondol-
tam, sok mindenről álmodtam és legalább oly
sokról nem. Így arról sem, hogy kettőnél is
több évtizeden át énekelhetek a Felső-Kriszti-
na templom kórusában, s e kisebb közösség
tagjaként azok közé tartozhatom, akik
„felsőkrisztinainak” vallják magukat. 

Ajándék, talán magam számára sem tudottan
várt, de semmiképpen sem megérdemelt aján-
dék volt mindez. Feleség, család, barátok,
énekkar, és még sok minden más. És az aján-
dékok sorában a Felső-Krisztina, ahol a Pan-
nonhalmáról négy kollégiumi év után hazaté-
rő, s a városban újra a helyét kereső ifjú befo-
gadásra, barátokra, keresztény, templomi kö-
zösségre talált. Olyan közösségre, amelynek
tagjaként nemcsak barátokra, nemcsak ének-
próbák, kirándulások, nyaralások, házibulik,
nagy viták és egymásra találások élményére,
nemcsak a liturgia énekes szolgálatának gyö-
nyörűségére, de tulajdonképpen önmagára is
talált. Olyannyira, hogy a földi és legalább any-
nyira mennyei álmok beteljesedése is itt in-
dult. Egy órára együtt volt minden a Felső-
krisztinavárosi Keresztelő Szent János-temp-
lomban. Osztályfőnökből atyai baráttá lett ben-
cés atya, szülők, régi és újabb barátok, az
énekkar, és mindenekelőtt a menyasszony,
ugyancsak az énekkar tagja. Így hát annak az
órának elteltével házaspárként jöttünk ki a
templom kapuján. 

Tudom, persze, hogy nemcsak akkor volt
úgy, hogy együtt van minden. Hiszen Krisztus-
ban és Krisztus által mindig, minden együtt
van. Nemcsak egy városrészben, egy egyházkö-
zségben, amely áttételesen Krisztus nevét vise-
li – az áttétel egy Habsburg-hercegnő, Mária

Terézia leánya.  Krisztusban mindig, minden
együtt van, együtt lehet, ha mi is úgy akarjuk.
Rajta nem múlik. Ilyen „együtt van” pillanat le-
hetett húsz évvel ezelőtt a Felsőkrisztina című
lap indulása. S ilyen az azóta megjelent lap-
számok sora. Ilyen a szerzők, témák, szerkesz-
tők egymásra találása, a címek, terjedelmek, a
tipográfia és tördelés harmóniája, a plébánia
közösségeinek színes élete, az alapítás óta itt
munkálkodó szerkesztők hite, elkötelezettsé-
ge. 

Akkortájt, a Felső-Krisztinában eltöltött ne-
gyedszázad során kezdtem tapasztalni, hogy
szívnagyobbodásom van. A pannonhalmi bará-
tok mellé, akik korábban szinte betöltötték a
szívemet, jöttek, és befértek a
felsőkrisztinaiak. Első gyermekünk, aki érkezé-
sekor azonnal mindenünk lett, további három-
nak engedett ugyanolyan tágas helyet a szí-
vünkben. Vannak, persze, bérelt helyek az em-
ber szívében, amelyek véglegesen foglaltak,
amelyeknek a közelébe sem jöhet senki és
semmi más. A végleges foglaltságot és a „szív-
nagyobbodás” gyönyörű élményét egyaránt a
felsőkrisztinás időszak hozta el számomra,
amiért igen hálás vagyok. 

„Felsőkrisztinás szívvel írj” – kérte tőlem
Lukách Krisztina, s talán az előbbiekből kitet-
szik, hogy nem is tudnék másként. Időközben
hivatásos újságíró-szerkesztő lettem, s ez szin-
te naponta ad újabb, s újabb esélyt a szív hatá-
rainak tágulására. Új, s újabb élmények, új, s
újabb szeretnivalók befogadására. Örömmel ta-
pasztalom mindazonáltal, hogy a Felső-Kriszti-
na helye nem kisebbedik. A plébánia lapjának,
alkotóinak és olvasóinak szeretetettel gratulá-
lok a huszadik születésnap alkalmából. S ugya-
nazt kívánom nekik, amit tőlem kért a szer-
kesztő: felsőkrisztinás szívet. Ami, mint tudjuk,
nagyobbodhat, ha befogadásról van szó. És sű-
rű virágsövénnyel határolt, ha a hűség szem-
pontjából vizsgáljuk. Ha pedig értelmezni sze-
retnénk az egykori hercegnőtől örökölt nevet,
akkor „Felső Krisztusinak” mondhatnánk. Szó-
val Isten éltesse mindannyiukat! Legyenek,
ahogy eddig is, felsők Krisztus követésében, a
lap készítésében és olvasásában egyaránt!  

Szikora József
a Magyar Katolikus 

Újságírók Szövetségének elnöke

Szív küldi…
A Felső-Krisztina lapjának születésnapjára
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Először azonban arról szó-
lok, hogyan is kezdődött. 1997
szeptemberében megkeresett
Babics Balázs és Müller Ferenc,
akik akkor képviselőtestületi ta-
gok voltak, hogy a farkasrétiek-
nek már van saját lapjuk, ne-
künk meg nincs. Segítenék-e,
hogy ezt a hiányosságunkat pó-
toljuk? 

Akkoriban az Új Embernél
dolgoztam, én voltam szemük-
ben a szakmabeli, ezért fordul-
tak hozzám. Nem sokat gondol-
kodtam. Fogjunk bele! Össze is
hívtunk egy kis csapatot, és
megalakítottuk a szerkesztősé-
get, amely a két kezdeményező-
ből, továbbá Béres Györgyből,
Vasdinnyei Miklósból és sze-
rénységemből állt. Schimmer
József  kántorunkat is távollét-
ében és megkérdezése nélkül a
szerkesztőség tagjává nyilvání-
tottuk, ami ellen utóbb nem is
tiltakozott, és mindig teljesítet-
te kéréseinket. 

Eldöntöttük, hogy az egyhá-
zi év kezdetén, advent első va-
sárnapján jelenik meg az első
szám. Nevet is adtunk a szüle-
tendő gyermeknek, mégpedig
olyat, amely csak ránk jellemző,
így lettünk Felsőkrisztina.

Kiosztottuk a feladatokat.
Müller Feri vállalta, hogy meg-
tervezi a lap fejlécét és ír. Ba-
lázs lesz a tördelőszerkesztő, és
nyomdát keres. Miklósra, aki
magyartanár, az olvasószerkesz-
tői szerep és cikkírás jutott. Bé-
res Gyuri, aki akkor még nem
volt a képviselőtestület elnöke,
a rendszeres szerző szerepére
vállalkozott, én pedig a további
szerzők felkutatására, témák ki-
ötlésére, írásra és a lap összeál-
lítására tettem ígéretet.

Természetesen plébánosunk,
Márton atya erkölcsi és anyagi
támogatását élvezte a kezdemé-
nyezés. Abban maradtunk,
hogy A4-es formátumban, 12
oldalon, ezer példányban jele-
nünk meg, évente hatszor. Le-
szögeztük, hogy olyan lapot
szeretnénk, amely rólunk, va-
gyis a plébániánkról szól, és ál-
talunk, vagyis az egyházközség
hívei által íródik. A cél pedig a
közösség erősítése, a hívek tá-
jékoztatása életünkről.

Különös időszerűsége volt a
lapindításnak, hogy hosszú elő-
készületek után ezekben a hó-
napokban sikerült visszavásá-
rolnunk egykori ingatlanunkat
és rajta a hajdani templomtor-
zó fölé épült „Huligulit”. 

Az első szám néhány átvir-
rasztott éjszaka árán időben el
is készült. Márton atya írta a ve-
zércikket a Szentlélek adventje
címmel. Beszámoltunk az Apor-
szobor avatásáról, amely lap-
zárta előtt néhány nappal tör-
tént. Káldy Gyuláné kerületi fő-
építész, templomunk híve is-
mertette a szobor felállításának
történetét. Seidl Fidél a plébá-
nia kialakulásáról írt, Müller
Feri az akkor még plébánián-
kon lelkipásztorkodó Gál Fe-
renc professzort mutatta be.
Lukách Kriszta, aki hamarosan
az impresszumba is felvétetett,
a plébánián folyó hitoktatásról,
Érszegi Géza, a képviselőtestü-
let elnöke pedig a testület fela-
datairól írt. Megszólalt a lapban
Tőkés Tünde, a szkólások kar-
vezetője, Füredi Ivánné, a kari-
tász csoport vezetője és Vajna
László cserkészparancsnok is. A
gitárosok oldala is megkezdte
pályafutását, Vasdinnyei Miki

pedig irodalmi rovatot nyitott.
Schimmer Jóska bácsi Liturgi-
kus naptára, valamint az egyik
adószedőnk, Erős Sándor be-
mutatkozása zárta a lapot. 

Ilyen volt az első szám, és
utána jöttek a következők más-
fél évtizeden át, amíg én szer-
kesztettem a lapot. Az első idő-
ben az évente hatszori megjele-
nést tudtuk tartani, aztán ez le-
csökkent ötre. Hol nálunk, hol
Babics Balázsnál zajlott az utol-
só éjszaka, vagyis a nyomdába
küldés előtti „utolsó simítá-
sok”, amely alkalmak bizony
hajnalig tartottak. Nem volt
könnyű, de megérte. Mindig iz-
gatottan, örömmel és némi ag-
gódással vettük a kezünkbe az
elkészült, még nyomdafesték-
szagú lapot, hogy vajon milye-
nek lettek a képek? Nem ma-
radt-e benn túl sok hiba? 

Az utómunkálatok sem voltak
könnyűek. Kezdetben nem volt
még elterjedt az internet. Kisle-
mezeken, floppy disken kaptuk a
cikkek többségét, de olyan is
volt, hogy kézírással, amit be kel-
lett gépelni. Ez volt a kisebb
gond. A diskekből azonban lett
méltatlankodás, mert a szerzők
visszavárták jogos tulajdonukat,
mi azonban bizony olykor restek
voltunk időben visszaszolgáltat-
ni. Aztán jött az internet, ami azt
eredményezte, hogy nem kellett
feltétlenül összeülnünk, minden-
ki tehette a dolgát, és küldözget-
tük egymásnak a javított oldala-
kat. Így azonban nem lehetett
közösen meginni egy-egy üveg
bort, és ezt-azt megbeszélni.

Másfél évtized után elfárad-
tak az alapító atyák, vagyis szer-
kesztők. A 2011-es esztendő Te
Deum-i számával búcsúztunk.

Az első másfél évtized

Megilletődöttséggel bontottam ki egy madzagos, vastag irattartót, amelyben a Felsőkrisztina első évei-
nek lapszámait őrzöm. Sok kedves emlék idéződik fel a cikkek és a képek nézegetése közben.
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Mint e lap 12. oldalán írtuk:
„Abban bízunk, hogy lesznek
olyan testvérek, akik átveszik a
stafétabotot, és a Felsőkrisztina
továbbra is megjelenik.” S mit
tesz Isten? Ekkor érkezett plé-
bániánkra egy olyan káplán,
Miklós atya, akinek többek kö-
zött a lap is azonnal szívügye
volt, s szeptemberben a Veni
Sancte–szám késedelem nélkül
megjelent. Azóta is van
Felsőkrisztina. Ez már legin-
kább a kezdő csapat egyetlen
hölgy tagja, Lukách Kriszta ér-
deme, aki Miklós atya távozása
után vállalta ezt a szolgálatot is. 

Ahogy nézegetem, hetven-
egynéhány számát szerkesztet-
tem a Felsőkrisztinának. Voltak
olyan lapszámok is, amelyek ki-
csit vaskosabbra sikeredtek.
Ilyen volt 2000-ben, plébániánk
alapításának 60. évfordulójára
megjelent 140 oldalas emlék-
könyv, tíz évvel később a 40 ol-
dalas A hetvenéves Felső-Krisz-
tina című kiadvány, illetve a
kettő között 2003-ban a plébá-
niai zsinatról szóló hasonló ter-
jedelmű kiadványunk.

Számosan segítették mun-
kánkat írásaikkal, biztatásukkal,
kritikájukkal. Néhányuk már
nincs köztünk. Nagy szeretettel
és hálával gondolok a jó szemű
és jó tollú Szende Ákosra, Seidl
Fidél templomatyára és a min-
denre és mindenkire odafigye-
lő Takács László testvérünkre.

Szerény újságunk így, az év-
folyamokat végigfutva bizony
komoly értéknek tűnik. Tanúja
és őrzője mindannak a szép
kezdeményezésnek, törekvés-
nek, élménynek, amelyek az
utóbbi években az életünknek
nemcsak részét, hanem legjavát
képezték. Történelem a javá-
ból. 

Szerdahelyi Csongor 

Szép örökség. Kényszerű örök-
ség. Én szerettem a háttérben ma-
radni, és csak a magam részével
foglalkozni. Amikor tavaly átvettem
az újság szerkesztését, a folyama-
tosság megőrzésének felelőssége
vezetett. A feladat nem volt isme-
retlen, hiszen a munkának a kezdet
óta részese voltam. Mégis tudott
újat adni ez a tevékenység, hogy im-
már megtapasztalhatom a szerkesz-
tői munka örömeit és nehézségét.
Öröme feltétlenül az, hogy mennyi-
en tartják fontosnak és érdemes-
nek, hogy - kérésre vagy maguktól -
írjanak az újságba, megosszák az ol-
vasókkal élményeiket, gondolatai-
kat. A cikkírók között sok a fiatal is,
jó tollúak, lelkesek, ötletteliek, re-
ményt adnak arra, hogy az ő kezük-
ben fog még jeles évfordulókhoz
érni a Felsőkrisztina. Öröm a mun-
katársak megbízhatósága, kitartása,
ha a két évtized folyamán változott,
alakult is a csapat, ez az összhang és
biztos támasz végigkíséri, ahogy
Szerdahelyi Csongor és Miklós atya
visszaemlékezéseiben is olvasható.
A mindenkori nehézség a határidő
szorítása, és a mi fér bele – mi ma-
radjon ki eldöntése. És, persze, na-
gyon jó érzés látni azt, ahogy a
megjelenéskor viszik el a lapot, és
két vasárnap alatt elfogy az összes
példány.

Az elmúlt években elő-előfor-
dult, hogy amikor elkészült az új-
ság, megjegyeztük: „Na, ez most ké-
pes újság lett!” Most azonban in-
kább egy, a téli estékre való, olvas-
mányos, jubileumi számot kínálunk
a kedves olvasóknak visszaemléke-
zésekkel, adventi gondolatokkal.
Tesszük pedig mindezt a húszéve-
sek lelkesedésével és lendületével.

Lukách Krisztina

Húszévesen

Karitász hirdetések

Kérjük  a kedves Testvéreket, hogy sütemény 
adományaikkal segítsenek, hogy a Mártonhegyi úti idősek

otthona lakóit Karácsony előtt megajándékozhassuk. 
A süteményeket december 17-én, szombaton és december

18-án, vasárnap gyűjtjük a sekrestyében.
Kérjük, ne feledkezzenek el a cukorbetegekről sem!

Apor Vilmos Idősek Klubja december 15-én, csütörtökön
15 órakor tartja hagyományos karácsonyi összejövetelét,

amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Egy káplánnak, akit frissen szenteltek, minden új.
Nyitottan, lelkesen keresgéltem az új plébánián, mi
merre, hogyan van, milyen csoportok, milyen progra-
mok vannak, mik lesznek a feladataim. Ebben a lelkes,
ámde felfedezetlen és letisztázatlan állapotomban
Krisztina néni lépett hozzám, azzal, hogy beszélnünk
kell az újságról. Persze, naivan fogadtam a megkere-
sést, még ha hamarosan meg is éreztem, hogy itt vala-
mi nagyobb feladatról van szó, mint amihez kapacitá-
som lenne vagy tehetségem. Megértettem, hogy az új-
ságra szüksége van a közösségnek, míg az újságnak
egy új szerkesztőségre lenne szüksége. Ezért bele-
mentem. Ezzel kezdődött a kaland!

Bár, már egészen kisiskolás ko-
rom óta írogattam az aktuálisan helyi
újságokba, mégis, itt ennél több fela-
datról volt szó. Hála Istennek, ehhez
a feladathoz sem maradtam egyedül.
Így, sikerült az utolsó pillanatban,
megőrizni a folytonosságot. Amikor a
vész elhárult, lassan újításokat és fej-
lesztéseket is eszközöltünk, de ezzel
már senkit sem untatnék. 

Ami talán lényegesebb: mi is a cél-
ja egy ilyen újságnak? Távolabbról in-
dulva, az Isten nem csak azért hív
meg minket kereszténynek, hogy mi-
nekünk jó legyen, hogy mi fejlőd-
jünk, halljuk az Ő üzenetét, hogy be-
fogadjuk az igazságot, mert 'az az
örök élet, hogy ismerjük az Atyát, az
egyedüli igaz Istent és akit küldött,
Jézus Krisztust.'  (Jn 17,3) Nem, hanem azért is, hogy
ezt mindig megosszuk másokkal is! A meg-nem-osztott
szeretet önzővé tesz és elszigetel. Isten ezzel is azt sze-
retné, hogy egymással, együtt növekedjünk a hitben.
A kereszténység nem bezárkózást, hanem nyitottságot
kell, hogy szüljön a szívünkben! Akit megkereszteltek,
alázattal elfogadja, hogy Istentől kapja mindazt, amivé
válhat, s önmaga kell, hogy küzdjön azért, hogy el is
érje mindazt, ami kihozható magamagából. A hitünk
lényegéhez tartozik tehát, hogy megosztjuk. A Szent
Lukács által írt Apostolok Cselekedeteit szokták úgy is
nevezni, hogy a Szentlélek evangéliuma, mivel ennek
történései már nem annyira Jézus életéről és tetteiről,
hanem inkább a Lélek működéséről szólnak az Egy-
házban. Ebbe mindannyiunk élettörténete belekap-
csolódik! Ahogyan a te életedben él az Isten, és cse-
lekszik általad, az is örömhír! Az is mutatja, hogy mi-
lyen csodálatos az Istenünk! Erről kell, hogy szóljon
egy templomi újság. Ezért vannak benne hírek, vannak

megemlékezések, beszámolók, elmélkedések, stb. 
A felsőkrisztinai évek bebizonyították nekem, hogy

egy igen erős alapokra épült, élő közösség van abban a
templomban, amely maga is egy köbe zárt jelképe le-
hetne ennek a ragaszkodásnak. Ahogyan az épület tör-
ténetének is számtalan vágyódásról, tenni akarásról szó-
ló szakasza van, amelyeknek sokszor átmeneti veszteség
állt útjába, úgy a közösség történetének is számtalan
ilyen küzdelme van. Ám ahogy Jézus mondja: "Kitartás-
tokkal megmentitek lelketeket." (Lk 21,19), így a kö-
zösség is, állhatatosságával, megőrizte a hitét, minden
viszontagság ellenére. Egy ma élő evangélium, amelyet
sokan látnak és az újság által, sokan olvasnak is. 

Krisztus üzenete mindig aktuális.
Ezt az aktualitását kell felmutatni,
minden fórumon, akár az újságban
is. A mai korban, amikor annyi fölös-
leges vagy hazug dologra fecséreljük
el az erdőink fáit, nagyon nagy szük-
ség van az ilyen, igazságot hordozó
médiumokra is! Sajnos, a katolikus
emberek körében is elég kicsi az
igény a hitről való olvasásra, vagy, ha
valaki mégis erre szánná rá magát,
nem a tiszta forrásból, hanem össze-
vissza szennyezett helyekről próbál,
gyakran, morzsákat összeszedni. Igen
sok esetben, a hitünket, a Szentírást,
már csak eszköznek használják ezek
az írók arra, hogy a maguk állításait
igazolják. Pedig a hit, a Biblia, nem
egy holt, élettelen valóság, hanem az

életünk iránymutatója, folytonos jelenvalóság. 
Hálával gondolok vissza a sok szerkesztői estére,

amikor, olykor reménytelennek tűnő helyzetekből, a
szerkesztőség kitartó, hajnalhasadásig is eltartó mun-
kájával, mégis mindig megszületett valami új, ami által
rápillanthattunk ezekre a nyomokra. Isten nyomaira,
a mi életünkben. Talán az igazi nem is a szerkesztés
volt, hanem az, ahogy tanúja lehettem a kitartásnak,
elszántságnak, amit a szerkesztő társaimban láttam. Ez
a háttér, ami nem látszik a megszáradt tintán, a fehér
papíron, nekem sokkal többet jelentett. A világunk-
ban, ezek a háttérben meghúzódó csodák, szerintem
sokkal fontosabbak, mint a látványosságok, amelyek
meddőn vonják magukra a figyelmünket. Azt hiszem,
ezért lehet olyan színvonalas és jó az újság, mert ilyen
erős és kitartó hit és tettrekészség áll mögötte. Így le-
gyen ez, mindenkor!

Molnár Miklós atya

A közösségünkben élő evangélium



7FELSŐKRISZTINA2016. Advent

Ismerős szöveg. Sokszor köszöntött így ránk a
„Felsőkrisztina” főszerkesztője, Szerdahelyi Csongor
1997 óta. Akkor történt ugyanis, hogy a képviselő-
testületi ülésen felvetődött, hogy jó lenne egy plébá-
niai lap. Néhányan felkaroltuk az ötletet, és megszü-
letett az újság, mindjárt egy profi főszerkesztővel, hi-
szen Csongor épp ezidőtájt jött haza külföldi kikül-
detésből, és szívesen vállalta a feladatot. Az első szer-
kesztőség munkáját hatan végezték: Babics Balázs,
Béres György, Müller Ferenc, Schimmer József, Szer-
dahelyi Csongor és Vasdinnyey Miklós. Célunk az
volt, hogy legyen egy fórum, amely tájékoztat a plé-
bánia életéről, a híveknek, a hívekről szól, hogy ezál-
tal segítse a közösség életét, egymás jobb megisme-
rését. Így, tizenegynéhány év távlatából visszatekint-
ve, elmondhatjuk: ez többé-kevésbé sikerült. Ki ne
emlékeznék Müller Feri riportsorozatára, amelyet
plébániánk lelkipásztoraival, illetve a templomhoz
kötődő atyákkal készített, vagy Vasdinnyey Miklós so-
rozatára, amelyben a templom üvegablakait mutatta
be. A lap hasábjain keresztül megismerkedhettünk a
testvér-plébániáinkkal határokon belülről és kívülről
egyaránt. És a sort lehetne még folytatni. Közben, ter-
mészetesen, nyomon követtük a plébániai élet ese-
ményeit, törté- néseit is. Bemutattuk a plébániai kö-
zösségeket, akik beszéltek életükről, céljaikról, ter-
veikről. Ebben a szerkesztők segítségére voltak „kül-
sőseink” is, akik egyre többen és egyre gyakrabban
szólaltak meg a lap hasábjain, például Tőkés Tünde,
Szende Ákos, Jakab Péter és még sokan mások. A kez-
det nem volt könnyű, mondhatni
hősi idők voltak. Gépeltük a kézzel
írt szövegeket, írtuk a floppy-kat, és
– többnyire az utolsó percben - ro-
hantunk velük a „szerkesztőségbe”,
amelynek Babics Balázs és felesége,
Zsuzsó adott otthont. Ott aztán sok-
szor éjfélig (vagy még tovább) folyt a
munka. Olvastuk az írásokat, „po-
fozgattuk”, majd ha elkészültünk ve-
le, „Miklós tanár úr” lektorálta, hú-
zott belőle, ha kellett, vagy olvasha-
tóbbá tette. Eközben Balázs – a tör-
delőszerkesztő – alakította a lap vég-
ső formátumát. És ez így folyt lapról-
lapra. Később, persze az internet
terjedésével, egyszerűsödött a szer-
kesztői munka, Balázsék munkája
azonban változatlanul megmaradt.
Ahogy az évek teltek, az élet alakí-
totta a szerkesztőséget is: Schimmer

Józsi bácsi, majd Müller Feri is már csak külsősként
írt az újságba, viszont stabil, meghatározó taggá vált
Lukách Krisztina, Zsabokorszky Zsolt és Rochlitz Ber-
nadett.

Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem
2011 novemberében, amikor is az alapító szerkesz-
tők elköszöntek. Ismételten megköszönjük 15 éves
lelkes és áldozatokat is vállaló munkájukat, ami által
nem csak az újság külleme és tartalma, hanem meg-
győződésem szerint plébániai közösségeink is for-
málódtak, gazdagodtak.

Azóta eltelt újabb öt év. S miközben mi, régiek,
szívesen idézzük fel az egykori szerkesztőségi ülések
hangulatát, sztorijait, a munkát már a Lukách Kriszti-
na, Muhi András, Tőzsér Ágnes, Hernády Balázs fém-
jelezte új stáb végzi és Babics Balázs tördelői mun-
káját Máriáss Mihály viszi tovább. Külön öröm, hogy
az újságban most már nem csak Márton atya szólal
meg egy-egy fontosabb témában, hanem a káplán
atyák is.  Köszönet ezért Miklós atyának, hiszen ő ve-
zette be, hogy minden számba ír vezércikket. Ezt a jó
hagyományt folytatja most Péter atya is.

„… Szia… A hétvégén lapzárta” szól a cikk címe. A
szöveg nem változott, csak most nem Csongor, ha-
nem Krisztina figyelmeztet és többnyire nem telefo-
non, hanem e-mail-ben.

A régieknek köszönetet, az újaknak sok sikert, ki-
tartást, ötletet, egyszóval minden jót kívánok.

Béres György

„…..Szia…. A hétvégén lapzárta…”

Az újság 10 éves évfordulóját ünneplő összejövetel
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Kedves Testvérek!
Megkezdődik az új egyházi év. S tudjuk, az ad-

venti időnek kettős jellege van. Egyúttal a kará-
csonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, ami-
kor Isten Fiának, Jézus Krisztusnak az emberekhez
való első eljöveteléről emlékezünk. Ugyanakkor
olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés
ráirányítja a figyelmünket Krisztus történelemvé-
gi, második eljövetelének várására. E két ok miatt
az adventi idő a bensőséges és örvendező várako-
zás ideje.

És most egy fontos dolgot akarok mondani
nektek! Amikor szóba került, hogy írjak újfent egy
cikket az újságba Advent alkalmából, ‒ két
szerzővel kapcsolatosan, ‒ egy fontos gondolat fo-
galmazódott meg bennem: ugyanis Szent Cirillnek
és Szent Bernátnak már a tavalyi számban megje-
lent két írása. Arra az elhatározásra jutottunk ‒
nem csak én ‒, hogy újból helyet adunk ennek a
két rövid beszédnek. Miért is? Mert ahogy minden
évben megünnepeljük megváltásunk üdvtörténeti
eseményeit és mindig van új mondanivalója ezek-
nek az ünnepeknek, úgy azok az írások is, ame-
lyeket az egyházi  irodalom használ fel a mi épü-
lésünkre, újabb nézőpontját világítják meg hi-
tünknek, segítenek annak jobb megértésében.
Szent Pál mondja: „Gyerekkorod óta ismered a
Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ah-
hoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss
az üdvösségre. Minden Írás, amit az Isten sugal-
mazott, jól használható a tanításra, az érvelésre,
a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy
az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra
kész legyen” (2Tim 3,15-17). A Bibliát olvasva nem
mondhatjuk, hogy ezt már tudom, ismerem, ele-
get hallottam, nincs benne semmi új. Nem foszt-
hatjuk meg Isten szavát prófétai jellegétől, mert az

mindig jövendöl számunkra valami újat, mert:
„Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja
el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek”
(Jn 16,13b). Ha nem így lenne, akkor a hitünk bi-
zony elég hamar ellaposodna, s végül boldogsá-
gunk is odalenne. Mi következik ebből? Az, hogy
egyik Advent sem ugyanaz, egyik Karácsony sem
ugyanaz, mert Krisztusban állandóan megújulunk.
Ami tavaly volt, az most nem lesz, ami most van,
az pedig jövőre lesz másként. Remélem, testvérek,
hogy az érvek hathatósak és segítenek. Isten meg-
testesült Igéje kifürkészhetetlen és kimeríthetet-
len: „Isten szava ugyanis eleven, átható és éle-
sebb minden kétélű kardnál. Behatol és szétvá-
laszt lelket meg szellemet, ízet és velőt. Ítél a szív
gondolatairól és érzületéről” (Zsid 4,12). Ő min-
dig másképpen ajándékozza magát, ezzel mindig
meglepetést okoz nekünk. Reméljük, hogy ebben
az Adventben sem lesz ez másképp, s ugyanúgy,
vagy még jobban fog minket érinteni az előkészü-
let, a várakozás öröme, hogy a végén mi is mehes-
sünk és láthassuk az ő csillagát: „Amikor Jézus
megszületett a júdeai Betlehemben Heródes ki-
rály idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Je-
ruzsálembe és ezt kérdezték: Hol van a zsidók ki-
rálya, aki most született? Mert láttuk az ő csilla-
gát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”
(Mt 2,1-2). Mutassa nekünk az utat ez a csillag!
Ezért gondoltuk, hogy újból, ez alkalommal is
megjelentetjük ezt a két írást Szent Cirilltől és
Szent Bernáttól. Kívánok nektek, testvérek, öröm-
teli várakozást, hogy hódolatunk, imádásunk ne
félelemből szülessen, hanem tiszta szívből! Vagyis
keressük Őt ebben az Adventben, hogy Kará-
csonykor meg is találjuk!

Péter atya

Adventi köszöntő

Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az
elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sok-
kal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béke-
tűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus
királyi méltósága lesz nyilvánvaló. Legtöbbször
ugyanis minden kettős a mi Urunk, Jézus Krisz-
tusnál. Kettős a születése: egyrészt Istentől örök-
től fogva, másrészt a Szűztől az idők teljességé-
ben. Kettős az alászállás: az első rejtett, mint csen-

des eső a felhőkből, a második, az eljövendő pe-
dig szembeötlő lesz. Első eljövetelekor pólyába ta-
karva feküdt a jászolban, a másodiknál fénybe öl-
tözködik. Az elsőnél magasra tartotta a keresztet,
vállalta a gyalázatot, míg másodszor majd angyali
seregekkel körülvéve dicsőségesen érkezik. Tehát
ne csak az első eljövetelnek örvendezzünk, ha-
nem várjuk a másodikat is. Amikor az elsőnél azt
mondjuk: Áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanez

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Krisztus kettős eljövetele
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legyen hódoló szavunk, amikor angyalaival együtt
jelenik meg: Áldott, aki jön az Úr nevében (Mt 21,
9). Nem azért jön el majd a Megváltó, hogy ismét
elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az őt elítélők
felett. Akkor azonban a gonoszoknak, akik oly ke-
gyetlenek voltak vele szemben, hogy keresztre jut-
tatták, azt mondja majd szemükbe: Ti így tettetek,
és én hallgattam (vö. Zsolt 38, 10). Először szelí-
den példát adni, az embereket finoman meggyőz-
ni jött, másodszor pedig szükségszerűen uralma
alá kerül mindenki, akár akarja, akár nem. Krisz-
tus mindkét eljöveteléről jövendölt Malakiás pró-
féta: Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit ke-
restek (Mal 3, 1). Ez az első eljövetel. A második-
ról pedig így írt: és a szövetség angyala, aki után
vágyakoztok. Lám, már jön is a mindenható Úr: de
ki fogja tudni elviselni jövetele napját, és ki ma-
radhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint
az olvasztók tüze, és mint a posztóványolók lúgja.

Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester (Mal
3, 1-4). A két eljövetelre utal Tituszhoz írt levelé-
ben Pál apostol: Megjelent megváltó Istenünk ke-
gyelme minden ember számára, s arra tanít min-
ket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a vilá-
gi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és
buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog
beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek,
Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét (Tit 2, 11-
13). Látod, mint beszél az első eljövetelről, amiért
hálát ad; majd a másodikról, amelyet várunk.
Ezért valljuk a ránk hagyományozott hitvallásban,
hogy hiszünk abban, aki fölment a mennybe, ott
ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben
ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz
vége. Eljön tehát az égből a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus. Eljön ennek a világnak a végén, az utolsó na-
pon, megdicsőülve. Ez a világ akkor beteljesedik,
és Krisztus ismét megújítja a világot.

Az Úr három eljöveteléről tudunk. Ez a harma-
dik fajta eljövetele a másik kettő között van. Az a
két megjelenése látható, ez a harmadik azonban
nem látható. Első megjelenésében Urunk megje-
lent a földön, és társalgott az emberekkel (Bár 3,
38), amikor – mint maga is mondja – látták őt az
emberek, és gyűlölettel fogadták. A végső megje-
lenésekor pedig minden ember meglátja az Isten
üdvösségét (Lk 3, 6), és feltekintenek arra, akit
keresztülszúrtak (Jn 19, 37). A kettő között levő
harmadik fajta megjelenése: titokzatos megjele-
nés, egyedül csak a választottak tapasztalhatják
meg magukban, és üdvözíti is lelküket. Az első el-
jövetele tehát testben és emberi gyöngeségben
lett nyilvánvaló, a közbeeső időbeli pedig lélek-
ben és erőt árasztva, míg a végső eljövetelekor di-
csőségben és fönségben jelenik majd meg. Ez a
közbeeső időben való Úrjövet, mintegy átívelő út
az első megjelenésétől a végső eljöveteléhez. Az
elsőben Megváltónkká lett Krisztus, a végső eljö-
vetelekor pedig megjelenik, mint a mi életünk,
akiben megtaláljuk megnyugvásunkat és vigaszta-
lásunkat. De nehogy valaki csak képzelődésnek
tartsa, amit a középső adventról állítunk, ezért
hallgassuk meg magát az Urat: Ha valaki szeret en-
gem – mondta –, az megtartja tanításomat, Atyám
is szeretni fogja őt, és hozzá megyünk (Jn 14, 23).
Másutt pedig ezt olvassuk: Aki Istent féli, jót cse-

lekszik (vö. Sir 15, 1). Úgy érzem, hogy aki szere-
ti őt, többet tesz, mert hiszen az meg is tartja
Krisztus tanításait. Hogyan kell azt megtartani?
Nem kétséges, hogy saját szívünkben, mint ahogy
a Zsoltáros tanítja: Beírtam szívem rejtekébe inté-
seidet, hogy ne vétkezzem ellened (Zsolt 118, 11).
Így tartsd meg az Isten igéjét, mert: Boldogok,
akik, hűségesek maradnak hozzá (Lk 11, 28).
Rejtsd el lelked bensejében, járja át érzéseidet,
hassa át egészen életedet. Töltekezzél ennek java-
ival, hogy gyümölcseinek is örvendezhessék lel-
ked. Ne feledkezzél meg róla, hiszen szükséged
van rá, mint a mindennapi kenyérre. Nélküle ki-
szárad a szíved, ez viszont betölti, és gyümölcsö-
zővé teszi a lelkedet. Ha így tartod meg az Isten
igéjét, biztos lehetsz, hogy az is megőriz majd té-
ged. Eljön majd hozzád Atyjával együtt a Fiú, a
nagy Próféta szerepében, hogy megújítsa Jeruzsá-
lemet, és újjáteremtsen mindent. Ez az eljövetele
valósítja meg azt, hogy ahogy a földi ember alak-
ját magunkon fogjuk hordozni, a mennyeinek az
alakját is magunkon fogjuk hordozni (1 Kor 15,
49). Amint a régi Ádám kiáradt emberségünkre, és
birtokba vette teljesen, úgy fogja azt majd egészen
betölteni Krisztus is, aki teremtette az egész em-
beriséget, és meg is váltotta az egészet, és üdvözí-
teni is fogja az egészet.

Szent Bernát apát beszédeiből
(Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3: Opera Omnia, Edit. cisterc. 4 [1966], 188-190)

Eljön hozzánk Isten Igéje
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Ismét elérkezett az advent,
várjuk a Megváltó eljövetelét. A
lelki előkészület ideje ez. Vissza-
tekintés az elmúlt év eseményei-
re, a lelkiismeretvizsgálat, a bűn-
bánat, a bocsánatkérés és meg-
bocsátás ideje. Hogy az így készí-
tett „jászolunkba” megszületik-e
a Megváltó, tőlünk függ. Előké-
születünkben segítségünkre le-
hetnek Teréz Anya gondolatai:

„Ne a messzi földeken keresd
Jézust – nem ott lelhetsz rá. Ott
van körülötted; veled van. Csak
ne hagyd kialudni a szív lámpá-
sát, s akkor mindig ott lesz ve-
led! Töltsd csak meg újra s újra
e lámpást szeretetcseppekkel, s
látni fogod milyen jó is a te Iste-
ned, akit szeretsz.”

*
Október – a májusi mellett –

Szűz Mária hónapja. Tiszteletére
és segítségét kérve imádkoztuk a
rózsafüzért az idén is imacso-
portjaink vezetésével. A hét nap-
jait felosztva, nap, mint nap más
és más imacsoport vezette az
imát. Jó volt látni szorgalmukat,
lelkesedésüket, azt már kevésbé,
hogy mi, hívek, az idén sem vol-
tunk szorgalmasabbak, mint ta-
valy…

*

Idei adventi számunkkal be-
léptünk a „Felsőkrisztina” újság
XX. évébe. Hogy a korábbi „Plé-
bániai értesítő” helyett újság lett,
abban – mint sok más megvaló-
sult kezdeményezésben – Márton
atyának döntő szerepe volt.
Ugyanis, amikor 1997-ben egy
képviselőtestületi ülésen felvető-
dött az újság gondolata, Márton
atya a regnumi elv szerint vála-
szolt: „Az ötlet jó, csináljátok
meg!”. Így kezdődött. A többi pe-
dig olvasható e szám további lap-
jain.

*
Jártamban-keltemben többen

nekem szegezték már a kérdést:
Mondd, a szeptember nem novem-
ber előtt van? Aztán, mintegy vi-
gasztalásként hozzáteszik: tudod,
minden építkezés csúszni szokott.
Nos, bíztatásul annyit mondhatok,
hogy október közepén jártam az
épületben, és már láttam „az alagút
végét”. Sajnos, szervezési, anyagbe-
szerzési és egyéb, előre nem látha-
tó problémák miatt valóban a kel-
leténél tovább tart a beruházás első
ütemének befejezése. Az épület el-
készülését követően – akár csak a
bontás után – most is lehetőség
lesz a hívek számára az új épület
megtekintésére, bejárására. A csú-
szás miatt a második ütem (terület-
rendezés, támfalak, parkoló, stb.)
jövő tavaszra tolódik.

*
A technika fejlődését követve –

no, meg elsősorban azért, hogy az
énekek szövegét a templom végé-
ből is jól lehessen látni -  új, pro-
jektoros vetítést vezetünk be. Mire
az újság megjelenik, remélhetőleg
már működni fog az új rendszer,
segítve bennünket, hogy a liturgiá-
ba minél jobban bekapcsolódjunk.

Krónika



11FELSŐKRISZTINA2016. Advent

*
November 4-én megkoszo-

rúztuk Apor Vilmos szobrát a
róla elnevezett téren. Az ünnep-
séget az Apor Vilmos Emlékbi-
zottság szervezte. Megemlékező
beszédet mondott Ungvári Zsolt
újságíró. A, sajnos, csekély szá-
mú résztvevő Brüchner Ákos
atya vezetésével, imával, éne-
kekkel emlékezett a vértanú
püspökre. A megemlékezést Dr.
Szabó Imre, képviselőtestüle-
tünk korábbi tagja, vezette, je-
len voltak a Máltai Lovagrend
képviselői is. Jó lenne, ha a jö-
vőben – hasonlóan a korábbi
évekéhez – többen jönnének el
tiszteletüket tenni ezekre az al-
kalmakra.

*
Lassan lezárul a Szent Már-

ton-év. A Szent élete, munkássá-
ga szervesen kapcsolódik az Ir-
galmasság éve gondolatához,
lelkiségéhez. E lelkiség elsajátí-
tásához segítettek bennünket az
országszerte tartott rendezvé-
nyek, lelkigyakorlatok, imaórák.
Mielőtt azonban ezt a jubileumi
évet lezárnánk, köszöntjük Már-
ton atyát neve napján.  Megkö-
szönjük a Jóistennek, hogy az
eltelt évben is közöttünk lehe-
tett, neki pedig, hogy vezette,
tanította a rábízott „nyájat”. Kü-
lön köszönjük, hogy napi mun-
kája mellett az építkezéssel járó
számtalan problémát, feszültsé-
get, sokszor meg nem értést,
nagy elődjéhez méltóan türe-
lemmel, férfiasan viselte. Kérjük
az Urat, hogy áldja meg őt, to-
vábbra is segítse őt életében,
munkájában. Isten éltesse!.

*
Az idei adventben is számta-

lan lehetőségünk lesz a lelki fel-
készülésre. Reggelente (hétfőn,
szerdán és szombaton) 6 órakor
roráté szentmisék lesznek.
Szombatonként az esti mise
után gyertyagyújtás és vesperás.

GYERE,
VÁRLAK

December 15-én, csütörtökön 15 órakor
Apor Vilmos Idősek Klubja adventi délután

December 18-án, vasárnap, este 7 órakor
Gitáros áhítat

December 24-én, délután 3 órakor 
pásztorjáték

December 25-én, vasárnap este 7 órakor 
Közös karácsonyi éneklés

Minden szombaton az esti mise után vesperást énekelünk.
Minden hétfőn, szerdán, szombaton Rorate Szentmise!

Hétfőnként a schola énekel, az 1. és a 3. szerdán a gitárosok,
szombatonként népénekes mise reggel 6 órakor.

Adventi programok a Felső-krisztinavárosi
egyházközségben 2016-ban:

Természetesen, nem maradnak
el az adventi áhítatok és a ha-
gyományos „Szállást keres a
Szent Család” közösségépítő Jé-
zus-várás sem. Kérünk minden-
kit, hogy adventben a szokásos-
nál nagyobb figyelemmel kísér-
je a hirdetéseket, hogy minél
jobban be tudjon kapcsolódni
közös felkészülésünkbe.

*
„A Szűzanya hivatása az

volt, hogy az életébe fogadja Jé-
zust. Elfogadta, hogy az Úr
szolgálóleánya legyen. Aztán
sietve Keresztelő Szent János-
nak és az édesanyjának vitte el
Jézust. Napjainkban is ugyanez
az élő Jézus jön el hozzánk, s
Máriához hasonlóan nekünk is
sietve kell Őt adnunk mások-
nak.”

Béres György
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Örömmel értesültem és teszek
eleget a felkérésnek, hogy köszönt-
sem Önöket és írjak egy pár sort az
egyházközségük újságának, a
Felsőkrisztina 20 éves születésnap-
ja alkalmából. Tudjuk, hogy húsz év
az életünkben nagy idő, aki most
megszületik, az húsz év múlva fel-
nőtté válik, hogy mind a személyes
és a közösség életének irányítója le-
gyen.  Az újságuknak is az a hivatá-
sa, hogy a sokszínűségével, lelki ta-
nításával segítse a közösség további
növekedését. A mi papi életünk az
egyházközségekben eltöltött évek-
ből tevődik össze, ahol a lelkipász-
tori szolgálatot végeztük. Nekem a
Felsőkrisztina-városi Plébánia volt
az első állomáshelyem, ahol sok jó,
kedves embert megismertem és jó
tapasztalatokat őrzök magamban. A
közösségépítésnek egyik motorja
éppen a Felsőkrisztina című újság
lehet és az is. A mai technikailag fej-
lett világunkban sem veszít jelentő-
ségéből az írott sajtó, mert az aszta-
lon lapuló újságba mindig bele le-
het lapozni. Lehet gyönyörködni a
képekben, a közös emlékekben.

Ezen a szép évfordulón kívánok
az újság íróinak és munkatársainak
testi-lelki erőt, hogy ezzel a színvo-
nalas munkájukkal tovább erősítsék
a plébánia közösségét és újságuk
egyben az evangélium jó hírének
továbbadója legyen.

Imádsággal és szeretettel: 
László atya

Az asztalon lapuló 
újságba mindig bele

lehet lapozni
Kedves Újságolvasó!
Az újság 20 éves évfordulójára egy

élményemet szeretném leírni, ami
nemrég történt a plébánián. 

Szentistvántelepen van egy na-
gyon jól működő ministráns közös-
ség. Jelenleg 50 ministránssal (ami
sokszor gondot jelent, hogyan tu-
dunk leülni az oltár köré... de inkább
ezen fájjon a plébános feje, mint má-
son). 

Felmerült a vezetőkben, hogy jó
lenne egy „Halloween partyt” tartani.

Megbeszéltük, hogy október 29-
én este a mise után találkozunk. 

A megemlékezés a Kálvárián kez-
dődött, ahol imádkoztunk elhunytja-
inkért. Úgy szerveztük a programot,
hogy nekem el kellett mennem az
imádság közben – egy telefonhívás
miatt. Amikor már kezdett hosszúra
nyúlni az ima és éneklés, sms-t küld-
tem a fiataloknak, hogy menjenek el
a Schieszl-vendéglőbe.

Az étteremben a pultos már várta
őket, és hármasával mindenkinek
adott egy-egy borítékot. A borítékban
feladatok voltak: Menjetek el az egyik
családhoz, és mondjatok egy esti me-
sét, vagy Gergőnek begipszelt lába
van, ezért segítsenek neki az esti fe-
ladatokban (mosogatás, takarítás), dí-
szítsétek fel a Krisztiék nappaliját
halloween stílusban, szociális ott-
honban látogassatok meg egy né-
nit.... A feladat végrehajtására egy
órájuk volt.

Befejezésként egy élménybeszá-
molós, tökfaragásos, pizzázós estét
tartottunk.

Nagyon jó tapasztalat volt, hogy
akiktől segítséget kértem, azonnal
igent mondtak. Jó volt a kamaszkorú
fiatalokat látni, hogyan tudják a kihí-
vást teljesíteni.

És egy élmény, hogy az Egyház ak-
kor kezd működni, ha igent mon-
dunk, képesek vagyunk befogadni a
másik embert, és kialakulnak a barát-
ságok, ezáltal a közösséghez való kö-
tődés.

Remélem, hogy a régi kápláni he-
lyemen is ez a nyitottság tud erősöd-
ni.

Szép Adventet kívánok.
Kálmán József

„Halloween party”

2011 óta, amióta hazajöttem,
mar a második plébánián tevékeny-
kedem, mint plébános. 2011-2015
között Tomestiben voltam, amely
nagyon közel van Iaşi városához, és
ahol kb. 230 katolikus él. 2015
szeptembere óta itt vagyok Valea
Seaca plébánián, ahol 670 katolikus
család van, mintegy 2300 fővel. A
falu nem messze fekszik Bákótól,
csak 10 km-re. Itt van egy káplán
atya is, Cornel, Iaşi-ból. Közben te-
vékenykedem, mint ügyvéd a Iaşi
püspökség bíróságán. Sok szeretet-
tel üdvözlök mindenkit, és szere-
tettel várlak benneteket, hogy meg-
látogassatok. 

András atya

Várlak benneteket,
hogy meglátogassatok
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Az elmúlt hónapok sem teltek
eseménytelenül az együttes életé-
ben. A rendszeres vasárnapi szol-
gálatok mellett számos felkérés-
nek tettünk eleget. Október elején
egy csodálatos ünnep részesei le-
hettünk: egyik társunk nagyszüle-
inek aranylakodalmi miséjén ze-
néltünk. A hónap közepén egy ke-
resztelőn énekeltünk, majd no-
vemberben egy református eskü-
vőn játszottunk.

A felkérések mellett az együttes
a háttérmunkálatokkal sem állt le.
Hosszú, éjszakába nyúló füzetké-
szítés után november elejétől egy-
séges, új mappákból játszunk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Bódy, a Csapody, a
Hernády és a Söjtöry családoknak
a füzetekhez való alapanyagok be-
szerzésében és a nyomtatásban va-
ló segítségeikért!

Az elmúlt hetekben több látvá-
nyos változás is történt a szentmi-
séken. Először is hosszú idő után
templomunkban digitális vetítő-
rendszer került felszerelésre, mely
által sokkal több lehetőség adódik
számunkra is. Jelen technika segít-
ségével a szövegek jobban olvas-
hatók, több dalnak tudjuk a kottá-
ját kivetíteni, ami a már szokásos
daltanítást tovább segíti, nem be-
szélve arról, hogy azon dalok szö-
vegeit is meg tudjuk jeleníteni,
amik eddig nem voltak meg a ha-
gyományos diákra kinyomtatva. A
másik nagy változás, hogy együtte-
sünk közelebb „költözne” a ked-
ves hívekhez a szentély elé így
próbálná még inkább bevonni a
kedves testvéreket a közös imád-
kozásba.

A sokszor megfeszített ütemű
munka mellett minden közösség-
nek szüksége van a megfelelő
mennyiségű és minőségű kikap-
csolódásra is. Mi is törekedtünk
arra, hogy ez nálunk is megle-
gyen; folytatva a tavaly megkezdett

„programsorozatot”, a FeGE –
Filmakadémiát, ahol mindig egy-
egy filmtörténeti klasszikust ve-
szünk elő, nézünk meg, majd be-
szélgetünk róla. Idén először, ok-
tóberben a Tizenkét dühös ember
került a vászonra. De az őszi szü-
netben sem tétlenkedtünk; Prédi-
kálószékre kirándultunk, ahol fel-
másztunk a nemrégiben átadott új
kilátóra is.

A mai vasárnappal elkezdődik
az adventi időszak. Együttesünk a
lehetőségeinkhez mérten a lehető
legjobban hozzá szeretne járulni a
kedves testvérek Karácsonyra való
lelki felkészüléséhez. Advent első
és harmadik szerdájának hajnalán,
azaz november 30-n és december
14-n a 6 órakor kezdődő roráté
szentmiséken szolgálunk, melyek
után mindenkit szeretettel várunk
egy szerény agapéra a plébánia
nagytermébe. A hagyományaink-
hoz híven idén is megtartjuk szo-
kásos adventi áhítatunkat, melyre
december 18-án, Advent negyedik

vasárnapján az „esti hatos” gitáros
szentmise után, 19 órától kerül
sor. December 25-én, Karácsony
napján pedig ugyancsak az esti mi-
se után közös karácsonyi éneklés-
re invitálunk sok szeretettel min-
den kedves hívet, ahol elsősorban
a hagyományos karácsonyi nép-
énekeket szeretnénk közösen el-
énekelni, de elhangozna repertoá-
runk egy-két új karácsonyi dala is.

Végszóként csatlakozva plébá-
niai újságunk nagy ünnepéhez:

A tavalyi jubileumi koncert
után az együttes tagjainak nagy ré-
sze tudja, milyen érzés egy mér-
földkőhöz elérkezni, azt megün-
nepelni és annak pillanatait kiél-
vezni. Ennek apropóján ünnepi
lapszámunknak mi is készültünk
egy kis meglepetéssel: összegyűj-
töttük és egy szófelhőbe öntöttük
azon szavakat, amelyek elsőre
eszünkbe jutottak plébániánkról,
közösségünkről. Ez a szómontázst
a színes oldalakon megtekinthető!

Hernády Balázs 

„Bizony – bizony mondom nektek!” – Gitáros krónika
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Vajon milyen is lehet egy ilyen különleges elneve-
zésű kehely? Többek között erre is választ kaphatott
dr. Kolba Judit muzeológus-művészettörténész ide-
genvezetőnktől az a kis csapat, akik szeptember 22-
én részt vettek az Apor Vilmos Idősek Klubja gyön-
gyösi kirándulásán.

Judit idén tavasszal tartott az  egyik klubdélutá-
non egy diavetítéssel egybekötött előadást a Szent
Bertalan templom kincstárának remekeiből. Ez adta
az ötletet, hogy kiránduljunk el Gyöngyösre és néz-
zük meg többek között a filigrános-börtűs kelyhet is.

A Szent Bertalan templom és kincstár megtekinté-
se előtt azonban még a ferencesekhez látogattunk el.
Működésük Gyöngyösön folyamatos volt, nekik kö-
szönhetően a város hitéletét még a török hódoltság
alatt is sikerült megtartani. A kommunista időkben a
„Das Kapital” (Marxtól) egyik, rejtélyes módon a
könyvtárban található példánya mentette meg a
rendház műemlék gyűjteményét – tudtuk meg a
16.000 kötetet számláló Ferences Műemlékkönyvtár
idegenvezetőjétől. Ebből a rendházból hurcolták el P.
Kiss Szaléz szerzetest 1946 májusában, majd kon-
cepciós perben elítélték és Sopronkőhidán október-
ben kivégezték. A rendház belső udvarán az ő emlé-
kére emelt kút tetején a kovácsoltvas korona fejjel le-
fele látható – egészen a boldoggá avatásáig.  

A Szent Korona Ház – kirándulásunk fő célpontja,
a Szent Bertalan kincsek kiállítóhelye, ma a plébánia
épülete - is hasonlóan sokat látott
épület. Eredetileg az Almásy családé
volt. Almásy Pál koronaőri tisztséget
is viselt így természetesnek tűnhet,
hogy 1806-1809 között három alka-
lommal is őrizték itt a Szent Koro-
nát.  Az épület felső szintjének egyik
termében a mennyezetfreskó őrzi
ennek emlékét.  Itt láthatóak, három
egymás melletti teremben a XV.-XVII.
századból ránk maradt elsősorban
ötvös kincsek: kelyhek, úrmutatók,
talpas keresztek, cibóriumok, de mi-
seruhák és könyvek gyűjteménye is.
Legérdekesebbek talán a kutatókat
is évtizedek óta foglalkoztató, szinte
egyforma filigrán díszű kelyhek
1500-1510-ből, valószínűleg gyön-
gyösi mesterek alkotásai. A kelyhe-
ken a drótszálakból sodort filigrán
motívumokra különféle rajzolatok
szerint forrasztották fel az apró  go-
lyócskákat, melyeket börtünek ne-

veztek. Innen van a technika „börtűs filigrán” elne-
vezése – mesélte nekünk nagy szakértelemről tanús-
kodva Judit. A harmadik teremben bemutatott könyv-
gyűjtemény a barokk korban a papság műveltségi
igényének bizonyítéka – erről már Juhász Ferenc plé-
bános mesélt nekünk nagy lelkesedéssel, majd meg-
mutatta a szintén többszöri tűzvész áldozatául esett
Szent Bertalan templomot, ebéd előtt pedig aperitif-
ként helyi pálinkát kóstoltatott velünk.

Hazafelé megálltunk Gyöngyöspatán. A település
gótikus templomának különlegessége a hazánkban
egyedül itt látható Jessze-oltár, a Jézus családfáját áb-
rázoló, ún. Jessze-fa.  A templomot megcsodáltuk s
utána egy rögtönzött – hiányos – csoportképet készí-
tettünk. Ennyi szépség és lelki töltekezés után indul-
tunk haza.

A „Hit, művészet, mesterség” c. kiállítás 2015-ben
az év kiállítása díjat nyerte el, ami külön elismerés
egy szakrális tematikájú tárlatnak. Ezúton is gratulá-
lunk Juditnak! Külön köszönet Beke Imrének, aki
egykori gyöngyösi mérnökként és a környék jó isme-
rőjeként a „Damenklub” rögtönzött úti vezetőjének
szegődött és sok egyéb érdekességet is mesélt még.
A csapat másik férfitagjának Hornyik Henriknek is
nagy köszönet, aki a szó szoros értelmében elvezette
a buszt.

Szende Ágnes

Filigrános-börtűs
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2016. március 20. vasárnap 15:04, Budatétény
A felderítő brigád megérkezik a kiszemelt helyszín-

re. Szemügyre veszik a gyönyörű neoromán stílusú kis
templomot. Kitűnő akusztikájú tér, csodaszép kert,
ahol a szünetekben el lehet ütni az időt, hittanterem az
ebédhez, egy pizzázó a közelben, ahonnan óriás pizzát
is lehet rendelni, egy nagyon barátságos és jó humorú
plébános, és egy kiváló szakember, Zányi Tamás, aki az
Oscar díjas Saul Fia című film hangmérnöke, kórusunk
régi ismerőse – minden adott egy lemezfelvételhez. Két
hét múlva jöhet a kórus is.

2016. április 02. szombat 08:05, Apor Vilmos tér
Beszállás!- buzdítja a népet Tünde néni az indulás-

ra. Hiszen eljött a várva várt nap, hogy a sok próba és
előkészület meghozza gyümölcsét. És már indulunk is
együtt Budatétényre.

2016. április 02. szombat 09:54
Ví-ví-ví-ví-jú-ví-já-ví-ví — a beéneklés fontos, most

sem hagyjuk ki. A templomot betölti a gyereksereg
hangja.

2016. április 02 szombat 10:39
„Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nékünk” – hang-

zik fel a zsoltár a lelkes gyermekek hangján. Reméljük
ez tényleg az a nap lesz.

2016. április 02. szombat 15:12
Na, milyen? – kérdezi az aggódó karnagy. – Hát… jó

lesz, de azért vegyük föl még egyszer. – érkezik a válasz
a biztosra menő hangmérnöktől.

2016. április 02. szombat 15:15
Na, milyen? – hangzik el ismét. – Hát… jó lesz, de a

repülőzaj miatt vegyük föl még egyszer.
2016. április 02. szombat 15:18
Na, milyen?... – Hát… jó lesz, csak a végébe bele

rondított egy fűnyíró… de már ne vegyük föl többet,
ezekből már össze tudok rakni egy jót.

2016. április 02. 16:20

XXL-es pizzák érkeznek az éhes szájak részére.
Nyammm. Ebből hagyományt kéne csinálni.

2016. április 02. 20:34
Pax vobis, e(r)go sum (Békesség veletek, tehát va-

gyok)—Descartes után szabadon. Már mindenki fáradt,
nagyon-nagyon fáradt, de még küzdünk, közel a cél. A
jó hangulat adott, mint az egész nap folyamán. Hirte-
len minden szó rendkívül viccessé válik, az idő mulat-
ságosan telik egy ilyen kreativitással teli kimerült társa-
ságban.

2016. április 02. 21:20
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! – és az

oszlopok beleremegnek. A nagyheti lamentáció kö-
nyörgése épp egy ilyen csodálatos hangzású templom-
ba való. És mindent sikeresen felénekeltünk. Deo
gratias!

2016. július 25. 18:42, Budapest
A sok háttérmunka, hangvágás, borítókészítés után

végre kész a „muster”, az első példány. Kezemben tar-
tom a sok gondos kéz által tökéletesített kis dobozt,
mely belül csodálatos hangokat rejt.

2016. szeptember 10. 11:46, Józsefvárosi templom
Nem reklám, hanem hittükör. – ezekkel a szavakkal

kapja kézhez Erdő Péter bíboros úr az 1. számú tiszte-
letpéldányt Teréz anya szentté avatásának magyaror-
szági emlékmiséjét követően. A vendégszolgálat után a
schola büszkén fogadja a gratulációt.

2016. szeptember 10. 14:32, Apor Vilmos tér
Az elkészült CD-k megünneplését nosztalgiázásból

pizza evés követi.

2016. november 15. 21:15, Budapest
Ismét végighallgatom a lemezt. Ez valóban hittükör.

Hallgassátok szeretettel és imádkozzatok velünk!
Rék@

CD napló
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A múlt vasárnap véget érő irgalmasság szentéve és
plébániánk jubileumi lapszámának kapcsán beszél-
gettünk Hernády Eszter Krisztina domonkos szerze-
tesnővérrel, aki 2011-ben vonult szerzetesrendbe
plébániánkról. A múltjáról, a jelenéről és a rendről
beszélgettünk vele elsősorban.

Kezdjük a legelején; mesélj, kérlek, egy kicsit ma-
gadról, a családodról!

Nehéz kérés, mert öt testvéremmel együtt a plé-
bániai közösség szeme előtt nőttünk föl… Másodikos
koromig a pesti Rózsafüzér Királynéja Plébániára jár-
tunk templomba, ami akkoriban a domonkos rend-
hez tartozott. Engem ott kereszteltek, Szent Domon-
kos oltáránál…☺ A „Felsőkrisztinába” alsós koromtól
kezdtünk járni, a hittanos, majd a ministránsközös-
ség tagja lettem. A Pannonia Sacra iskola, majd a
Ciszterci Gimnázium mellett ez a közösség lett a har-
madik otthonom. Érettségi után történelem, majd
hittan szakon tanultam. Nagyon hálás vagyok a csalá-
domért és a szüleimnek, mert mindenben mellettem
álltak, és amibe belekezdtem, abban mindig támo-
gattak.

Sokszor halljuk, hogy "az aratni való sok, de a
munkás kevés; kérjétek tehát az aratás Urát, küldjön
munkásokat az Ő aratásába!” Te mikor kaptad meg a
hívást, mikor döntötted el, hogy szerzetes leszel? 

Ha most visszanézek, látom, hogy az Úr már na-
gyon kicsi koromban megérintett, hívogatott. A nagy-
mamám sokat olvasott nekünk híres magyar szentek-
ről. Közülük különösen is két női alak fogott meg:
Szent Erzsébet és Szent Margit. Mivel Erzsébet az idő-
sebbik húgom védőszentje, gondoltam, akkor nekem
„marad” Margit… Példaképül állítottam magam elé,
de hamar rájöttem, hogy ebben a világban már nem
élhetek olyan körülmények között, mint ő… Gimna-
zista koromban pedig újabb álmom lett, legalább
nyolc gyerekes édesanya szerettem volna lenni. Ez a
vágy elég sokáig kitartott, végigkísérte egyetemi éve-
imet, de sosem találtam „minden kritériumnak meg-

felelő” társat magam mellé. Ekkoriban szinte min-
dennap jártam szentmisére és egyik szentáldozás
után kérdeztem az Urat, hogy ez azért történik ve-
lem, mert nagyon „nagyravágyó” vagyok, vagy mert
valami mást tervez az életemmel. Innentől kezdtem
azon gondolkodni, hogy mi lehet az a terv. Az, hogy
egy lány előtt két út áll, vagy édesanya lesz, vagy szer-
zetes, az Szent Margit példája nyomán teljesen egy-
értelmű volt számomra. Annak ellenére, hogy egyhá-
zi iskolákba jártam, egy szerzetesnőt sem ismertem…
Gondoltam, hogy akkor az interneten utánanézek,
hogy milyen közösségek élnek Magyarországon, de
mikor megláttam, hogy azok száma 100 fölött van,
rögtön elment a kedvem a keresgéléstől. Mondtam
az Úrnak, hogyha szeretne valamit, az jöjjön egyér-
telműen szembe. Nem azok közé tartozom, akik na-
gyon el voltak ragadtatva a szerzetesi életre való meg-
hívástól. Ennek ellenére nagyon egyértelműnek lát-
tam Isten hívását és tudtam, hogy azon az úton le-
szek igazán szabad, amelyikre Ő hív, mert Ő terem-
tette a szívemet és Ő tudja, mivel tud a legboldogab-
bá tenni. Ezért hittem neki és indultam el ezen az
úton. Keresztpapámon keresztül ismertem meg a do-
monkos nővérek akkori elöljáróját, Dóra nővért. El-
ső találkozásunkkor nagyon meglepett, hogy fehér
szerzetesi ruha is létezik. (Kicsit lázadtam magamban
az ellen, hogy huszonévesen koromfeketében
kezdjek járni… ☺) Ettől az ismeretségtől kezdve még
két évig húztam-halasztottam a döntést. Ekkor egy
prédikációban hallottam, hogy Jézus nem hívogatja,
hanem meghívja Pétert, aki azonnal válaszol. Nem
szerettem volna eltékozolni Jézus hívását, így még az-
nap este megírtam a jelentkezési kérelmemet…

Miért pont domonkos?
Ezt igazán a jelentkezéskor még magam sem tud-

tam. Azt láttam, hogy a domonkos nővérek egy na-
gyon élő és vidám közösség. Fontos volt számomra,
hogy legyen elegendő idő az imádságra, közösen
imádkozzuk a zsolozsmát, viseljük a habitust és szen-
tek által kipróbált életmód legyen. (Persze a fehér ru-
ha is sokat nyomott a latban… ☺) A rendi képzés
alatt tárult föl előttem, hogy ezt a rendet Domonkos
valójában „nekem alapította” és ebben a közösség-
ben vagyok igazán otthon.

Mit hagytál hátra a legnehezebben?
Legnehezebben a ministránsoktól váltam el. A be-

lépés utáni évben minden szerda este az járt a fe-
jemben, hogy: „most ér véget a hatos mise, most kez-
dődik a ministráns… most érhet véget…” Sokat
imádkoztam értük, nagyon örülök, hogy jó csapat

Laudare, benedicere, praedicare
Interjú Hernády Eszter Krisztina OP nővérrel
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maradtak és a mai napig összejár-
nak. 

Hogy fogadta ezt a döntést a csa-
ládod?

Vegyes volt a fogadtatás. Anyu-
kám örült neki a legjobban, beval-
lotta, hogy ő már régóta imádkozott
azért, hogy hatunk közül valaki pap
vagy szerzetes legyen (azért örül-
tem, hogy ezt előtte nem mondta…
☺) Apukám akkor kezdett el örülni,
mikor látta, hogy boldog vagyok a
közösségben és a helyemen érzem
magam.  A testvéreim között is ve-
gyesek voltak a reakciók, de azt hiszem, mostanra
már mindenki számára természetes, hogy nővér va-
gyok. 

Kérlek, mesélj egy kicsit a rendről és a minden-
napjaidról! 

A rendről dióhéjban annyit, hogy a 13. század ele-
jén alapította Szent Domonkos minden ember üd-
vössége iránti vágyból az evangélium hirdetésére.
(Épp az elmúlt évben ünnepeltük a rend fennállásá-
nak 800. évfordulóját.) A részletekért pedig érdemes
ellátogatni a www.domonkosnoverek.hu olda-
lunkra… ☺

Jelenleg Budakeszin élek, itt „ovitól nyolcadikig”
tanítok hittant és közben végzem a hittanár szakot a
Sapientia Főiskolán, ahol, ha minden jól megy, nyá-
ron fogok diplomázni. A közösségi feladatokban ja-
varészt az ifjúsági programokba kapcsolódok be:
lelkinapok, lelkigyakorlatok…

Apropó, ifjúság... Nyáron többen vettek részt a
plébániánkról is az Ifjúsági Világtalálkozón...

A krakkói Ifjúsági Világtalálkozó
egyik fővédőszentje II. János Pál pá-
pa volt, akit épp 10 évvel ez előtt vá-
lasztottunk dékán társaimmal párt-
fogóul kis kollégiumunk mellé. Na-
gyon szerettem volna egyszer velük
együtt eljutni Lengyelországba, Ka-
rol Wojtyła hazájába. Ennek az esé-
lye a rendbe lépés után minimálisra
csökkent, de az Úr tényleg nem von
meg tőlünk semmit… A domonkos
rend is szervezett zarándokcsapatot,
amelyhez a plébániáról, köztük a
kollégiumunkból is többen csatla-

koztak, így együtt imádkozhattunk az itthon mar-
adottakért és plébániánk közösségéért a lagiewniki
II. János Pál Központban és az Isteni Irgalmasság Ba-
zilikájában.

Nemrég ért véget az Irgalmasság éve, és Advent is
most kezdődik; mit üzensz plébániánk híveinek, új-
ságunk olvasóinak?

A krakkói találkozón nagyon megfogott Istennek
az a mérhetetlen vágya, hogy betöltse a szívünket az
Ő életével, irgalmával, szeretetével. Nagyon szép volt
rádöbbennem, hogy ezt teljesen ingyenesen „kell” el-
fogadnom, nem tudom kiérdemelni, legfeljebb ké-
szen tartani a szívemet Isten fogadására. Ha hagyom
magam, Ő emel be abba az örömbe, szabadságba és
békébe, amiben Ő él. Nagyon vágyom rá, hogy ezzel
a gyengéd, de mindent elsöprő irgalmas szeretettel
minden ember találkozhasson. Jézus valóban nem
úgy ad, ahogyan a világ… hanem sokkal inkább.

Köszönjük az interjút!
Az interjút készítette: H.B.

Esős, hűvös novemberi nap volt, de  a ministrán-
sok nem ijedtek meg a rossz időtől, így csaknem
negyvenen indultunk a plébániáról a Marczibányi té-
ri műjégpályára.  Nagy öröm volt látni, hogy a legki-
sebb kollégiumból is (akik majd csak márciusban
lesznek ministránssá avatva) nyolc gyermek jött el.

Miután a kezdők és az újrakezdők is belelendültek
a korcsolyázásba, fogócskáztunk, sorversenyeztünk
és élveztük hogy együtt lehetünk. Helyet, illetve jeget
hagyva másoknak is lementünk a jégről és elfogyasz-
tottuk a szendvics ebédünket. Miután a pályamun-
kások a jeget megcsinálták, így visszatértünk a jégre
és nagy korcsolyázással és egy hatalmas fogócskával
zártuk a délutánt. Elpilledve, de élményekkel és egy-
mást jobban megismerve válhattunk el a plébánián. 

Bízom benne, hogy ezzel a programmal sikerült

megerősíteni a gyerekeket abban, hogy a ministráns
közösséghez tartozni jó dolog, és így mind gyakrab-
ban járnak majd ministrálni.

Szabó Péter

MIÉNK ITT A JÉG
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Ének:   Mennybôl az angyal...

Utána az édesapa felolvassa az Örömhírt Szent
Lukács evangéliumából:

,,Miközben József és Mária Betlehemben tartóz-
kodtak, elérkezett Mária szülésének ideje. Megszülte
elsôszülött Fiát, pólyába takarta ésjászolba fektette,
mert nem kaptak helyet a szálláson.

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, kinn a sza-
badban... Egyszercsak ott állt elôttük az Úr angyala,
és az Úr dicsôsége beragyogta őket. Nagyon meg-
ijedtek, de az angyal bátorította őket: Ne féljetek,
nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma
született az Üdvözítő Dávid városában.''

Az evangélium után imádkozzunk együtt vala-
mennyien és válaszoljuk:

Dicsőség a magasságban Istennek!

-- Üdvözítőnk, szívből köszöntünk itt, a földön,
Téged, az örök Jóságot. 

Dicsôség a magasságban Istennek!
-- Mennyei Atyánk, légy áldott azért, mert egyszü-

lött Fiad által siettél megmentésünkre.
Dicsôség a magasságban Istennek!
-- Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy szóltál a

próféták szavával és adventünket széppé tetted.
Dicsôség a magasságban Istennek!
-- Köszönjük neked, Szentháromság egy Isten a

Szent Család példáját és pártfogását: Jézust, Máriát és
Szent Józsefet.

Dicsôség a magasságban Istennek!

Ének: Dicsôség mennyben az Istennek...

Édesanya:

Jézus, a Te születésedet ünnepeljük. Itt vagy kö-
zöttünk. Hallgasd meg kéréseinket:

Gyerekek vagy jelenlevők:
(Mindenki 1-1 könyörgést felolvas, vagy saját kö-

nyörgés mond)
Könyörgések után: Hallgass meg, Urunk! 
Válaszoljuk: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1. Adj minden embernek boldog Karácsonyt!
2. Segíts, hogy a mi szívünkben is otthonra talál-

jál!
3. Éreztesd karácsony örömét azokkal, akik egye-

dül vannak ezen az éjszakán!
4. Segíts, hogy a legkisebb ajándéknak is tudjunk

örülni!
5. Segíts, hogy az ajándék mögött lássuk a Te aján-

dékozó szeretetedet!
6. Békíts ki minden viszályt és veszekedést!

Most pedig imádkozzunk közösen egymásért! Mi-
atyánk... Üdvözlégy...

Édesapa könyörgése
Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a

szeretet és az élet forrása. Meggyújtottuk a gyetyákat
a fán. A Te Fiadban karácsonyi világosságot és életet
adsz nekünk, és Szentlelkeddel megvilágosítod szí-
vünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg
minket Jézussal, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben mindörökkön örökké.

Ének: Pásztorok, pásztorok (vagy másik, tetszés
szerinti karácsonyi ének)

Családi közös imádság Szentestére
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Ismerd meg! 
Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya-templom 2016. október 22.  
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A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: adventre, nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra

XX. évfolyam, 1. szám 2016. Advent.
Szerkeszti: Lukách Krisztina, Muhi András, Tőzsér Ágnes, Hernády Balázs, Máriáss Mihály

felsokrisztina@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt 
kívánunk minden kedves olvasónknak!

Részlet a rákosligeti templom oltárának előlapjáról

Az Egyház új tagjai:
Schubert Mária Magdolna
Paput Gréta
Szabó Simon Máté
Vecsei Róza
Pörzse Milla Gréta
Bella Bodza Borbála
Gajdos Ilka Mária
Tőkés Géza
Tőkés Szilvia 
Magyarosi Anna
Magyarosi Márton
Schmidt Viktória
Vörösváry András
Vörösváry Félix László
Dósa Szilvia
Kiss Róza
Szűcs Gábor Noel
Szerencsi Milán Máté

Házasságot kötöttek:
Sipos Péter - Redl Zsófia
Gulyás István Károly - 

Molnár Mária

Akiktől búcsúzunk:
Dr. Szász Gáborné (89)
Dr. Hajas Józsefné (95)
Vajay Imréné (74)
Soponyainé Juhász Erzsébet (74)
Magyar Károlyné (96)
Mező Béláné (75)
Dr. Hortobágyi Tiborné (103)
Mészáros Józsefné  (95)
Dr. Frankó Andrásné  (93)
Burszán Jánosné  (88)
Mangel Jánosné  (93)
Gerendás Józsefné  (81)
Erős Ádám Ábrahám  (50)
Dr. Orbán Antal  (86)
Solymos József  (96)
Szőke Tibor  (62)
Juhász József  (84)
Dr. Várfalvy Miklósné  (78)
Hertelendy Lászlóné  (97)
Módos Ottó  (66)
Bándi Imréné  (88)
Nagy Imre  (77)
Cseke István  (94)
Megyeri Gábor  (55)
Laczkó Istvánné  (82)
Haidegger Gézáné  (96)

Anyakönyv 2016. 
szeptember – 

november
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