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2017. Advent

XXI. évfolyam 1. szám

Ahogy a zene, úgy az igazi ünnep is az „odaátot” 
mutatja meg, hacsak villanásnyira is. Csakhogy ehhez
magunkat néha keserves kínlódással „hangolnunk” kell. A
hétköznap munkáját a bűnbeesés óta testünket-lelkünket
elnyüvő fáradtság kíséri, mert nem a munka a bünteté-
sünk, hanem a „veríték”, ami vele jár. Alá vagyunk vetve
az időnek: és az idő kifoszt! A mulandóság őrjítő 
monotóniáját megállítani: erre csak az ünnep képes!

Az ünnepet nem lehet kitalálni, igazából csak kapni
lehet, ahogyan a hitet. Az ünnepek tények, de nemcsak
azok, hanem csodálatos realitások is, a mi elfogadásunk,
velük-élésünk is szükséges hozzá. A hit ünnepei: a mi 
valódi, legmélyebben átélhető időnk.

Csakhogy gyerekkorunkban ezt készen kaptuk, leszállt
ránk édességével és titokzatosságával és mi fürödtünk
benne! Így volt ez otthon és így drága iskolánkban, 
micsoda ünnepek voltak! Aki átélte, tudja. Évtizedekkel
később még az emlékezete is öröm, boldog felszabadult-
ság a „mennyire szerettek minket” érzésében.

És mit jelent nekünk a „hetedik nap”? Ma magunkat
„tépve”, szinte vérezve kell az 
ünnepünket megteremteni.
Itt nem a jól ismert szorongásokra
gondolok: hogyan bírom a több-
letmunkát, a „hajrát”, miből telik,
ha már nem is ajándékra, de 
figyelmességre... Hanem arra,

hogy a keresztény ünnep legyen a hálaadás,  a pihenés és
a megszentelés napja. Az igazi ünnep tempós, ráérős, a
kapkodás idegen tőle. És ebben lehet hivatásunk, 
teendőnk: az előre elrendezett dolgokkal megteremteni
az ünnep időtlen nyugalmát. Nemcsak magunknak kevés
ez, hanem szeretteinknek is. Mert az ünnep: találkozás,
együttlét a szeretett személyekkel. De erre várakozni is
tudnunk kell. És mikor tanulhatjuk ezt jobban, mint 
éppen Adventben: mert az Úrjövet a várakozás 
megszentelése, várakozás arra, ami már eljött.

A liturgiában e már megtörtént eseményeket idézi fel
az Egyház a fájdalmas vagy dicsőséges jelenetek köré 
rendezve; ugyan mikor látjuk Jézust munkaruhában 
asztalosként, vagy melyik szobor mutatja Máriát szürke
vászonban, vizet hordva és kenyeret sütve? Lelkünk az
ünnepnapokra van beállítva vallási és magánéletünkben.

Fényesen vagy fájdalmasan – de eljön az ünnep, ma-
gunk is teszünk érte, amit tehetünk. Lelkünk és otthonunk 
ünnepén mindenki itt van-e, akit vártunk? Nem ez a 
háborús és százféleképp üldözött nemzedék az, aki
együtt lehetne mindig szeretteivel!

De a Nagy, a végső Ünnep 
asztalánál mindenkinek akad egy
szék, s mindenki a maga eleve
kijelölt, ezerszer áldott helyére
kerül. 

P. F.

Milyen az ünnepünk?
Adventben – Karácsonykor

Ezt az írást Márton atya küldi szeretettel az újság olvasóinak:
A Les Préludes ősbemutatóján megkérdezték a szerzőt, miért adta e nagyszerű műnek az Előjátékok címet. 
Liszt Ferenc azt felelte: mert zenével akartam elmondani, hogy földi életünk csak előjátéka az öröklétnek!
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Októberben, Mária hónapjában, minden este rózsafű-
zért imádkoztunk. Öröm volt látni imaközösségeink
buzgalmát, amellyel minden nap – más és más kör- 
vezették az ájtatosságot. 

*
Bartal Péter és Pályi Nóra, plébániánk missziós küldöt-
teinek vezetésével megkezdték közösségeink a felké-
szülést a 2020-as Eucharisztikus kongresszusra. 
Bíztatunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az 
előkészületbe (lásd még cikkünket).

*
Ismét eltelt öt év, ami azt is jelenti, hogy letelt a képvi-
selőtestület mandátuma. A szabályzat értelmében új 
választásokat kell kiírni. Köszönjük a most leköszönő
testületi tagoknak az elmúlt, nem könnyű öt év 
munkáját. A választás előtt nem árt néhány dolgot 
tudnunk e testületről.
A képviselőtestület a plébánia pasztorális és gazdasági
feladatait fogja össze. Tanácsadó testület, feladata a
plébánosnak - mint a plébánia egyszemélyi vezetőjé-
nek- a munkáját elősegíteni. A testületnek önálló 
jogképessége nincs.
A plébániai képviselőtestület vezetője (elnöke) a 
plébános vagy plébániai kormányzó. Az elnök általá-
nos helyettese az alelnök (világi elnök), akit a testület
választ meg tagja közül.
A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú,
cselekvőképes személyek lehetnek, akik készek lelki-
ismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébániai 
célkitűzéseit. A testületben két tag között nem lehet
sem egyenes ági rokonság, sem negyedfoknál közeleb-
bi oldalági rokonság vagy sógorság. 
A testület hivatali tagokból, delegált tagokból és válasz-
tott tagokból áll. Hivatali tagok: a papság, és a plébános
által a plébánia alkalmazottai közül kiválasztott 
személyek.
Delegált tagok: akiket az ordinárius a hivatalból tagság-
gal rendelkező és a választott tagokon kívül a plébános
javaslatára nevez ki.
Az a személy választható taggá aki: elsőáldozó volt és a
bérmálás szentségében részesült, példás keresztény 
életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a lelki-
pásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti 
szeretettel és hűséggel segíti, az egyházi előírások 

szerint szentáldozáshoz járulhat, házassági állapota az
egyházi törvényeknek megfelel, a választás időpontjá-
ban legalább 18, de legfeljebb 70 éves, az egyházat
anyagilag is rendszeresen támogatja.
A választás menete:
Jelölő lista összeállítása, amelyet a hívek ajánlása alap-
ján és az előző testület tagjainak megkérdezésével a 
plébános állít össze. Az ajánlásokat a kitett dobozba 
(urnába) kérjük dobni, a jelölt elérhetőségével (telefon
vagy e-mail) együtt. Amennyiben az ajánlott személy a
jelölést elfogadja, felkerül a jelölő listára.
A jelölő lista kifüggesztése a templomi hirdetőtáblán (ha
bárkinek jogos kifogása van, jelezze a plébánosnak).
Választás: a hívek a jelöltekre szavazhatnak írásban, 
szavazatukat szintén a kihelyezett urnába tehetik.
A újonnan megválasztott és az ordinárius által megerő-
sített tagok ünnepi mise keretében ígéretet (esküt) 
tesznek a hívek jelenlétében. 
A megválasztott testület mandátuma öt évre szól, de
tagjai újra megválaszthatók.
A jelölési folyamat megkezdését és a választást a hirde-
tésekben fogjuk ismertetni.

*
A Közösségi házról. Az előző számunkban részletesen
beszámoltunk az építkezés jelenlegi /akkori helyzetéről.
Az azóta eltelt időben a II. ütem kivitelezésére – mivel
ezek részben a kormány által adott támogatás felhasz-
nálásával készülnek -, a Főegyházmegye nyílt közbe-
szerzési eljárást írt ki. Jelenleg ez a folyamat zajlik. 
Ebben a II. ütemben készül el a kert rendezése, (utak,
támfalak, parkoló, tereprendezés, kertészeti munkák),
ill. a belső berendezés beszerzése, beépítése (melegítő
konyha kialakítása, beépített szekrények, audiovizuális
és informatikai berendezések, stb.) Mivel az állami tá-
mogatás mindezekre nem elegendő, a pályázat alá nem
tartozó feladatokat saját erőnkből kell megoldanunk. Ezt
a második vasárnapi gyűjtésekből és egyéb adomá-
nyokból befolyó pénzből fedezzük. Novemberben meg-
rendeltük a termekbe szánt asztalokat (20 db) és széke-
ket (170 db)  mintegy 8 millió forint értékben, melyet
januárban szállítanak le. De a tavaszi jobb idő bekö-
szöntével meg kell oldanunk a templom körüli utak 
javítását, a plébániaépület előtti tér rendezését és 
vízelvezetését.

Krónika

„A keresztény vallásban (…) nem csupán az ember keresi Istent, hanem Isten személyesen jön, hogy önmagáról 
beszéljen az embernek és megmutassa a Hozzá vezető utat. Jézus Krisztusban Isten nemcsak megszólítja az embert, 
hanem keresi is (…) De miért keresi őt? Mert az ember eltávolodott Tőle…”

Szent II. János Pál pápa breviáriuma
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*
talán másoknak is feltűnt, nemcsak nekem, hogy az 
elmúlt időszakban rendezettebb, gondozottabb lett a
templom, a plébánia és a kert - az építkezés ellenére is.
Mindez takarítónk, Grüber Lászlóné Magdika, gondno-
kunk Laber István és Török Zoli sekrestyésünk érdeme.
Köszönjük odaadó munkájukat, és ahogy mondani 
szokás: „Isten tartsa meg e jó szokásukat!” 

*
Elkezdődött az advent, és követve Szent II. János Pál 
pápa gondolatát, mi is keressük az utat Isten felé. Ehhez
segítséget nyújtanak plébániánk immár szokásos gazdag
lelkiségi programjai: az adventi roráté szentmisék, a
szombat esténkénti gyertyagyújtás, elmélkedés, zsolozs-
ma, az adventi zenés áhítatok, lelkigyakorlatok, 

jótékonykodások. Figyeljük a hirdetéseket, és éljünk a
lelki felkészülés lehetőségeivel.

*
„Advent annak az ideje, hogy az ember kicsit tudatosab-
ban fontolgassa önmagában, hogy miben is hisz. Mi az,
amit várunk, mire készülünk? Nem elég készülni arra,
hogy eljöjjön a karácsony és szép legyen. Mert bár 
ünnepeljük a karácsony misztériumát, valójában az örök
karácsonyra készülünk. A keresztény embert kell, hogy
jellemezze az a tudatos gondolkodás, hogy világosan 
lássa azt, miben hisz….Már csak azért is, mert nemcsak
arról van szó, hogy én miben hiszek. Hanem arról is,
hogy milyen küldetést kapok Istentől, mi az, amiről 
tanúságot kell tennem a többiek előtt….”
(Hollai Antal: A csend hangjai)

Béres György

A Katolikus Karitász ezzel a szlogennel
indította néhány éve adventi segély-
programját, melynek célja, hogy a támo-
gatók országszerte bekapcsolódhassanak
a Karitász munkájába és több ezer 
családnak segítsünk ezzel ünneppé tenni
a karácsonyt, könnyebbé tenni a hétköz-
napok terheit étellel, meleg ruhával,
használati tárgyakkal és játékokkal.

természetesen plébániánk karitász 
csoportja is szívvel-lélekkel támogatja a
kezdeményezést, és hagyományainknak megfelelően ebben az
évben is megtartjuk jótékonysági karácsonyi vásárunkat, melynek
bevételéből segítjük nagycsaládosainkat, kisnyugdíjasainkat, 
továbbá az idősek otthonában élőket is meglepjük a sok adomá-
nyozó közreműködésével.

Örömmel írom, hogy közösségünkben felhívások nélkül is folya-
matos az adakozókedv, a segíteni akarás. Nagyon sok olyan 
esetet ismerünk, ahol szomszédok, régi barátok segítenek az 
éppen nehéz helyzetbe kerülőnek, és biztos vagyok benne, hogy
sok esetről nem is tudunk. Ilyenkor ünnepek előtt mégis kérem,
fokozottan figyeljen mindenki a környezetében az egyedül élők-
re, a betegekre, vagy nagyon idősekre. természetesen lehetnek
olyan igények, amiben már nem tudnak segíteni, kérjük, ezeket
az eseteket jelezzék csoportunknak. Jó lenne kialakítani egy olyan
jelzőrendszert, amelynek segítségével figyelemmel tudnánk 
kísérni korábban született testvéreinket, akik talán már nem is

tudnak rendszeresen eljutni a templom-
ba. Jó lenne, ha nem csak az újságunk
anyakönyvi adataiból ismernénk meg,
milyen sokan érték el vagy haladták
meg 90. életévüket és még életükben
tudnánk több figyelmet szentelni nekik.
Sajnos vannak negatív élményeink is 
karitász munkánk során. Nagyon sok 
ruhaadományt kapunk év közben is és
nem egyszer olyan piszkos, szakadt 
ruha, táska, cipő érkezik, amit nem 
lehet továbbadni. Lehet, hogy nem 

tudatosítottuk eléggé, hogy csoportunknak nincs arra kapacitása,
hogy átmossa, kitisztíttassa a leadott holmikat. A legjobb az 
lenne, ha nem a „lomtalanítás” helyett hoznák hozzánk a már 
továbbajándékozásra nem alkalmas dolgokat.

Szerencsére sokkal több a pozitív tapasztalat, ezek adnak erőt a
további feladatokhoz. Nagyon sokan első szóra segítenek, ha 
valamit nem tudunk csoporton belül megoldani, szívet melenge-
tő érzés látni milyen örömet szerez felnőttnek, gyereknek 
egyaránt, ha valami szépet, éppen jót találnak a leadott ruhák,
cipők között.
Böjte Csaba atyától idézem: „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni és meglátja, milyen
sokan odaállnak mellé.”

Sok szeretettel kívánok csoportunk nevében kegyelmekben 
gazdag adventi készülődést és köszönöm a sok támogatást.

Molnár Zsuzsa

Tárjátok ki a szíveteket!



imádkozók – fiatalok, felnőttek, idősebbek, - megtöltöt-
ték a templomot.

A szentségimádás kapcsán érdemes felidézni Jézus 
találkozásait: Amikor odamegyek hozzá, és ostromlom a
Mit tegyek még? Szólj már neki, hogy segítsen! monda-
tokkal – ahogy a gazdag ifjú és Márta is kérdezte, illetve
panaszolta –, számítsak Jézus legelső, jellemző reakciójá-
ra: Rátekint.

Ma is rám tekint, aki hozzá fordulok. Láthatom az 
arcát, összekapcsolódhat a tekintetünk egészen nekem
szóló személyességgel. Arca, tekintete nagyon mélyen 
elindíthat bennem valamit. Lehet, sírva fakadok, vagy 
kimondom: „Menj el tőlem!”, de a bensőséges találkozás
ereje végül mindig megtisztít, felemel. Szeretetével átölel,
és ott gyógyít legbelül, ahol a bizalom bennem meg-
gyengült vagy megszakadt. Átformáló ereje képessé tesz,
hogy megújuljak érzés- és gondolatvilágomban, és 
fölülmúljam magam tetteimben.

Hívunk a templomunkban minden hó első keddjén, 
19-20 óra között tartott csendes szentségimádásra. 
Úton lévőknek ajánljuk az országos lehetőségeket a 

www.szentsegimadas.hu oldalon.

Bartal Péter

Az Eucharisztikus kongresszusra felkészülés idén 
Pünkösdtől jövő Pünkösdig az Eucharisztiát, mint sze-
mélyes életünk forrását állítja elénk. Krisztus testének
tagjaként egyénileg és közösségileg is felszólítást kapunk,
hogy keressük vele az élő kapcsolatot, hogy bizalommal
teli kötődéssel hagyatkozzunk rá, s így fokról fokra átala-
kulva legyünk Egyházának élő kövei.

A kongresszus plébániai missziós küldötteiként Pályi
Nórával együtt beszélgetésre hívtuk október 25-én a
plébániai közösségek képviselőit, hogy Márton és 
Péter atyákkal együtt elindítsunk egy közös gondolkozást
a kongresszusi célok alapján a plébánia eucharisztikus
életének előmozdításáról.

Az egy óra hamar eltelt, a beszélgetésben hangsúlyt
kapott a szentségimádás, mint a Jézushoz kapcsolódás,
kötődés és az Eucharisztia iránti vonzódás hatékony tere,
a szentgyónás nehézségeiről való beszélgetés 
szükségessége, valamint a liturgikus énekek szövegeinek
tanulmányozása a hit elmélyítésének céljával.

tervezzük, hogy legyenek további rendszeres beszél-
getések is, a közvetlenül előttünk álló feladatként pedig a
szentségimádás megerősítését tűztük ki célul. Ebben nagy
lendítő erő, hogy bekapcsolódhattunk a Krisztus Király
ünnepét megelőző, november 25-i országos szentség-
imádásba. tettük ezt úgy, hogy erre az alkalomra az

Eucharisztia - személyes életünk forrása
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NEKed VELED - ötletek a NEK 2020 első felkészülési évére 
JANUÁR - a szentségimádás hónapja

Lehetőséget teremthetek arra, hogy hetente egyszer eljussak szentségimádásra. Milyen lehetőségek adottak erre a 
lakóhelyemen? Kereshetek társakat, akikkel közösen vállalunk szentségimádást.

Egy rövid templomlátogatás során átgondolhatom: milyen akadályok állnak imaéletem útjában?
Mi tudná segíteni imaéletem fejlődését?

Hogyan helyezhetném Istent életem középpontjába?
Mit tehetek ezért konkrétan személyes életemben, családom életében és közösségünkben?

Egy szentségimádás során gondoljam át, van-e az életemnek olyan területe, amely rendezésre szorul? Mit jelent 
számomra az életrendezés? Hol szeretné Jézus gyógyítani az életemet?

tanulhatjuk a szentségimádást. Mi a szentségimádás, hogyan kell szentségimádást végezni? – Imaiskolák.

Egy csendes ima, szentségimádás során megkérdezhetem Jézustól: „Uram, mi a következő lépés számomra az élet-
szentség útján? Hol vársz engem? Mit kell elhagynom, és mit kell megtennem? Mivel tudnék örömet szerezni Neked?”

A Szűzanyával az Oltáriszentség előtt (szülők-gyermekek közös szentségimádása, imádsága).

Imádkozhatunk együtt a családban, együtt a gyermekekkel és kettesben házastársammal is.

(forrás: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapja, www.iec2020.hu)
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tarzíciusz, a „kiskamasz” római vértanú alakja igen
széleskörű tiszteletnek örvend. Megható történetét 
Magyarországon is hallotta legalább egyszer minden 
ministráns, oltár körül szolgáló fiatal  vagy felnőtt. Az 
Oltáriszentséget testével védelmező és vértanúhalált
szenvedő fiú alakja azonban a  mediterrán térségben
(tarcisio névalakban), elsősorban Spanyolországban és
Olaszországban talán még népszerűbb, ezekben az 
országokban a fiatalok, gyerekek egyik legfőbb védel-
mezőjeként is tekintenek rá.

Életéről azonban nagyon keveset tudunk. Egyes 
vélemények szerint neve arra utal, hogy tarsusból szár-
mazott, akárcsak Szent Pál apostol, de ezt sem állíthat-
juk biztosan. Rövid, de az évszázadok alatt sok legendás
elemmel kibővített életét Nicholas Wiseman bíboros be-
emelte Fabiola című művébe. A magyarul is olvasható
regény Londonban jelent meg 1855-ben, részben ennek
is köszönhető tarzíciusz tiszteletének szélesebb körű 
elterjedése Európában. A hagyomány szerint a fiú 
akolitusként az Oltáriszentséget vitte a börtönben szen-
vedő keresztényeknek, amikor – a Római Martirologium
szerint 257. augusztus 15-én – római fiatalok belekötöt-
tek, bántalmazták, majd, mivel nem volt hajlandó a 
nála lévő „kincset” (a keresztények számára tényleges
Kincset) átadni, halálra verték. (A birodalomszerte fel-
lángoló üldözéseknek
hamarosan az akkori
pápa, Szent Sixtus is ál-
dozatul esett Rómában,
258-ban.) tarzíciusz föl-
di maradványai először
a Szent Callixtus pápá-
ról elnevezett katakom-
bába kerültek a római
via Appián. A 4. század
végén számos keresz-
tény vértanú sírversét

írta meg Szent Damasus pápa. Epigrammájában az egy-
házfő Szent István diakónus után említi tarzíciuszt, aki
megvédte a „vulgaris” (a latin szó ebben az értelemben
a „pogány” szinonimája) kezektől Krisztus szent testét. A
fiatal akolitus ereklyéit 767-ben I. Pál pápa utasítására a
Szent Szilveszter-templomba (San Silvestro in Capite) 
vitték. A szent 1569-től a főoltár alatt nyugszik. Ábrázo-
lásai gyakoriak a templomokban (sajnos, nagyon ritkán
művészi színvonalúak), ezeken általában pálmaággal, az
Oltáriszentséggel, ritkábban kődarabbal látható. 

A 21. századi kereszténység számára az ókeresztény
idők ismert és név nélküli szentjei bátor kiállásukkal
üzennek. Aligha lehet némán elmenni a tény mellett,
hogy Ázsiában, Afrikában „sok kis tarzíciusz” hal meg 
ismeretlenül hite miatt, sokszor ugyanolyan kegyetlen
körülmények között, mint a kései ókorban. A római vér-
tanúk sokszor adatszilánkokból, „mozaikdarabkákból”
összerakható élete, hitvallása számomra egy olyan 
tudatos, megalkuvás nélküli Krisztus-követés, amely az
Oltáriszentségbe vetett megingathatatlan reményen
nyugszik. Nem véletlen, hogy 2010. augusztusában XvI.
Benedek pápa a következő szavakkal fordult a szerdai
audiencián nagy létszámban megjelenő ministránsokhoz,
római zarándokokhoz: 

„Szolgáljátok nagylelkűen az Eucharisztiában jelenlévő
Krisztust. Ez egy fontos
feladat, amely lehetővé
teszi számotokra, hogy
különleges közelségben
legyetek az Úrhoz, s
hogy igaz és mély barát-
ságba kerüljetek Vele.
Féltve őrizzétek ezt a ba-
rátságot szívetekben,
ahogy Szent Tarzíciusz
tette.”

Jakab Péter

„Eucharisztikus” szentek I. rész

Az Oltáriszentség, a kenyér és bor színe alatt rejtező Krisztus mindannyiunk tápláléka. Hitünk egyik legszentebb 
titkához az Egyház történetében több olyan szent, boldog, boldog emlékezetű személy különleges tisztelettel viszonyult,
akik példaként szolgálhatnak számunkra a budapesti Eucharisztikus Találkozás felé vezető úton. Új sorozatunkban 
Jakab Péter az Oltáriszentséggel mély és hiteles kapcsolatban álló, szent életű nők és férfiak életét mutatja be.

Szent Tarzíciusz 
(Kr. u. 3. század)



2017. ADvENt6 Felsőkrisztina

Az első hangversenyt az Ars Sacra
hét felhívására szeptember 16-án, a
Nyitott templomok Napján rendez-
tük – most első alkalommal –, mely-
lyel Kodály Zoltán születésének
135. és halálának 50. évfordulójára
emlékeztünk. Célunk az volt, hogy
megmutassuk, Kodályban nem csak a
kiváló zeneszerzőt, nemzetnevelő
zenepedagógust tisztelhetjük, hanem
példaképül állhat erős hite is, mely
egész munkásságát meghatározta.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy a
koncerten elhangzó művek között
egykori tanítványa, munkatársa, 
Szőnyi Erzsébet, a Nemzet Művésze
címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt 
Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas magyar
zeneszerző, zenepedagógus vallott
Kodály hitéről.

Az elhangzott Kodály-művek:
Kiskórus: 

Jézus és a gyermekek, 
Tantum ergo 1., 
Miatyánk - bicínium

Nagykórus: 
Stabat Mater, Adventi ének,
Jövel Szentlélek Úristen, 
Miatyánk - 3 szólamú változat,
Ah, hol vagy magyarok, 
121. genfi zsoltár, 
Szép könyörgés, 
Sík Sándor Te Deum, 
Esti dal 

templomunk kis- és nagykórusát
Bartal Ágnes, Tőkés Tünde és 
Vörös Boglárka vezényelték, 
orgonán közreműködött Vörös
Boglárka. A kórus bevonulása és 
kivonulása közben vörös Boglárka
orgona-improvizációját hallhattuk,

melyet a koncerten elhangzó Kodály-
művek nyomán állított össze.
Álljon itt néhány idézet Kodály 
Zoltántól, aki nemcsak zeneszerző-
ként, zenepedagógusként, népzene-
kutatóként jelentős, hanem az 
egyházi zenében is meghatározó utat
mutatott, s ma is eligazító gondolato-
kat jelent számunkra:

„A templomi zene színvonalának
emelésével a vallási életet mélyít-
jük. A rossz templomi zene a vallá-
sos életet is megmérgezi. Szigorúan
ki kell küszöbölni minden selejtest,
hazugot. A muzsikusnak mintegy
belső fogadalmat kell tenni, hogy
soha, semmilyen körülmények közt
nem fog rossz zenét énekelni vagy
játszani.” 

Akár ma is írhatta volna Kodály 
Zoltán a gyermekek zenei nevelésé-
vel kapcsolatos észrevételeit, melyet
1929-ben így fogalmazott meg: 

„A magyar gyerek lelkének egy 
hatalmas területe, melyet csak a 
zene tud megművelni, ma parlagon
hever. Az ének ma: Hamupipőke az
iskola tárgyai közt. Pedig hiába:
őérte jön el a királyfi, csak az ő 
lábára illik a cipő. Egy tárgy sem
szolgálhatja úgy a gyermek testi-
lelki javát.”
„Mindenkinek az a zene tetszik 
legjobban, amelyhez gyermekkorá-
ban szokott. Annak, aki a dúr 
rendszerben és folyton csak azt
szemléltető dallamok közt nevelke-
dik, az ősi magyar zene iránt 
nemcsak semmi érzéke nem lesz,
hanem azt valósággal csúnyának 
találja, mint azt gyakran tapasztal-
juk. De nemcsak a magyar zenét.
Osztozik ebben a sorsban a Nagy
Szent Gergely pápáról elnevezett 
ó-keresztény egyházi zene, s a 
belőle fakadt katolikus és protes-
táns egyházi népének.” – írta Kodály
1943-ban Az iskolai énekgyűjtemény
előszavában. 

Megszívlelve Kodály tanácsát, mi is
kiemelten fontosnak tartjuk kiskóru-
sunk létezését, működését.
A második, rendkívüli megmérette-
tésünkre november 4-én, szomba-
ton a Művészetek Palotájában került
sor. Kiskórusunk felkérést kapott a
Zuglói Filharmónia - Szent István 
Király Szimfonikus Zenekar hangver-
senyén való közreműködésre, Berlioz
Te Deum című művében. A kompo-
zíció hatalmas előadói apparátust
igényel: ezúttal 120 tagú zenekar,
100 fős felnőtt énekkar és – velünk
együtt – 80 fős gyermekkar szólaltatta

Az imádkozó Kodály, 
Sík Sándor aranymiséjén, 

kezében a Misszáléval

Schola híradó

Templomunk énekkara elkötelezett abban, hogy kórusmunkánkban a liturgia megszólaltatását kell mindennek 
elé helyeznünk. Idén mégis vállaltunk két rendkívüli előadást, ami próbára tette erőnket, tehetségünket, mert 

mindkettő szorosan kapcsolódott a hitvalló élethez.
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meg. Nagy izgalommal készültünk, hiszen nem volt még 
részünk ilyen nagyszabású előadásban.  A próbákon többször
meghallgattuk a művet, hozzáénekeltük a szólamunkat, s 
bizony volt nagy izgalom az elő zenekari próba előtt. A sok
munka meghozta gyümölcsét: végül 28-an ott álltunk templo-
munk liturgikus ruhájában a hangversenyterem dobogóin 
közvetlenül a zenekar mögött. 
A gyerekek visszajelzése szerint: elfáradtunk, sokat dolgoztunk,
de megérte! – így összegezte az egyik ifjú énekes az élményeit. 

A következő próbán Bartal Ági egy óriási tortával lepte meg a
kis énekeseket: a csokitortán kis marcipán-énekesek zengték a
te Deum hangjait a szintén marcipán-karmester utasításai 
szerint.

Számunkra mindkét hangverseny egy nagyon szép kitérő, 
zenei csemege volt, mégis talán arra vagyok a legbüszkébb,
hogy a szombat esti hangverseny után a gyerekkar ugyanúgy
énekelte a liturgiát a 9 órás szentmisén, mint máskor, tudva, mi
az igazi feladatunk. 

Advent az elcsendesedés ideje. Hétfő hajnalonként, 6 órakor
a Roráte-miséken énekelünk, szombaton a szentmise után 
vesperásra hívjuk az imádkozókat. Az éjféli szentmisére 11
órától virrasztó zsolozsmával készülünk. Karácsonyi egyház-
zenei áhítatunkat december 30-án, szombaton 17 órától
tartjuk. Közös énekléssel, könnyedebb művekkel adunk hálát
karácsony kegyelmeiért, s várjuk az Új esztendőt.

Tőkés Tünde

Éppen, hogy véget ért egy nászmisés esküvő
a templomban, a templomkert kezdett meg-
telni vidám ministránsokkal, október közepén
egy szép, napos délután. Igazi indián nyár.
Ha már nyár, akkor mi mást lehetne csinálni,
mint sütögetni egy jót?
Hála Istennek, az előző heti nagy esők miatt
tűzgyújtási tilalom sem volt már érvényben.

A fiúk tüzet raktak, a lányok a konyhában
szorgoskodtak, így igen hamar elkészült 
minden, és kezdődhetett is a virslik sütése.
Pompás látványt nyújtott a tűz körül a legjobb
parazsat kereső ministránsok helyezkedése,
duruzsolása. voltak, akik türelmesebbek 
voltak, egyesek viszont „al dente” módon 
fogyasztották a virslit.

A jól sikerült virslikhez kiváló saláták készül-
tek. A sütögetés utáni nassolás sem maradha-
tott ki, hiszen több, ínycsiklandó házi 
sütemény is érkezett.

A délutánt játékkal, valamint az esti misén
közös ministrálással zártuk. 
Bízunk benne, hogy az ilyen programok is 
segítik a ministránsokat az oltár körüli 
szolgálatra.

Köszönjük szépen Márton atyának, hogy 
tüzet rakhattunk, a cserkészeknek, hogy
használhattuk az asztalaikat, padjaikat és vé-
gül, de nem utolsósorban a szülőknek a házi
sütiket és a segítséget, hogy buzdítják 
gyermekeiket az oltár körüli szolgálatra.

/Peti/

Sütögetés a templomkertben

Íme a jutalom-torta,
Bartal Ági rövid életű 

remekműve
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Adventi-karácsonyi programok 
a Felső-krisztinavárosi egyházközségben 2017-ben:

GYERE,
VÁRLAK

December 5-én, kedden, délután 5 órakor
Szent Miklós püspök látogat el a templomba 

December 7-én, csütörtökön 15 órakor
Apor Vilmos Idősek Klubja adventi délután

December 10-én, vasárnap, este 7 órakor
Gitáros áhítat

December 24-én, vasárnap délután 3 órakor 
Pásztorjáték, 

23 órakor virrasztó zsolozsma

December 25-én, hétfőn, este 7 órakor 
Közös karácsonyi éneklés a gitárosokkal

December 30-án, szombaton, este 7 órakor
Karácsonyi egyházzenei áhítat

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

Hétfőnként a schola énekel, szerdánként a gitárosok,
szombatonként népénekes Rorate-szentmise reggel 6 órakor.
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1939. február 25-én kereszteltek meg a felső-krisztina
városi keresztelési anyakönyv szerint (I. kötet 13. lap 7.
bejegyzés), de lehet, hogy a szertartás nem a templom-
ban történt, hanem családunk Nagysalló utcai lakásán,
miként a bátyám keresztelése is. A nem szokásos helyszín
azért lehetett, mert Szelényi István atya, első plébáno-
sunk édesapám gyermekkori ismerőse volt, mindketten
Jászapátiban nőttek fel. Nem a templomban voltam első-
áldozó 1946. június 25-én, hanem a Notre Dame de  
Sion apácarend házi kápolnájában, amely a mai Arany
János Gimnázium épületében található. viszont itt a
templomban bérmált Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás 1948 késő tavaszán.

Azonban sokszor ministráltam a bátyám mellett a 
vasárnapi diákmiséken 1953-ig, amikor „nyugdíjba 
vonultunk”. Igaz, hogy még néhány évig részt vettem 
asszisztenciás nagymiséken, ahol a ceremonár feladatkö-
rig ívelt fel a pályám. A nagymiséken mindig Kelényi 
tibor iskolatársam volt a szubdiakónus (a II. vatikáni 
Zsinat előtt voltunk).

Sokszor hallottam Szelényi Pista bácsi szentbeszédét,
amely mindig a lényeggel zárult: „... és elnyerjük az örök
életet, amen”. Neves igehirdető volt utóda, tóth János
plébános úr, felejthetetlen stílusával. Kitörölhetetlen nyo-
mot hagytak bibliai gondolkodásmódomra dr. Szörényi
Andor ószövetségi bibliaprofesszornak a fél 8-as vasárna-
pi miséin és a kedd esti fél 7-es hittanóráin elmondott
beszédei, amelyek nemcsak a Szentírás olvasásához, 
hanem megértéséhez is hozzásegítettek. Korai, 1961-ben
bekövetkezett halála után néztem csak körül az itt misé-
ző papok között és „fedeztük fel” feleségemmel dr. Gál
Ferenc dogmatikaprofesszort, a későbbi Pázmány Péter
Katolikus Egyetem első rektorát. Nem tudtuk megunni, a
haláláig hallgattuk szinte minden vasárnap a déli szent-
misén. Egyházközségünk Gál Feri bácsija nemcsak tudós
volt, hanem rendkívül közvetlen ember is. Bármikor meg
lehetett szólítani, be lehetett csengetni a lakására, és a
gyónó kérdéseire olyan egyszerű és érthető válaszokat 
tudott adni, mint egy falusi lelkész.

Kelényi tibi ajánlására sokszor jártam gyónni a vércse 
utcába dr. Zakar András atyához, Serédi és Mindszenty

hercegprímás volt munkatársához. Nyílt, őszinte, 
közlékeny, tiszteletet ébresztő ember volt. tőle hallottam
először a „tudatmódosító szerek” kifejezést. Megkaptam
tőle Serédi prímás 1944. június 29-i keltezésű körlevelét
másolatban, amelyet valószínűleg az esztergomi posta
nyilaspárti vezetője állított le és továbbított az akkori 
kormányhoz. Ezután egy vélhetően kormányküldöttség
érkezett Serédi prímáshoz bizonyos ígéretekkel, amelye-
ket egy rövid ideig be is tartottak. Azt is hallottam tőle,
hogy 1956 október végén találkozott Mindszenty 
prímással. 

Meghatározó volt életemben Fundéliusz atya is, aki 1959
kora őszén összehozta a templomba járó fiúk és lányok
társaságát. Minden szombaton találkoztunk itt-ott, 
beszélgettünk, táncoltunk és időt fordítottunk a Szentírás
olvasására is. Nem volt papi vezetőnk - „így kevésbé lesz
veszélyes számotokra” - a szervezést, a program készíté-
sét négy korosabb, vagyis 20 év feletti fiú végezte. Ketten
még most is élnek közülük, sőt egyikük, Papp Bandi 
alapított egy fiatalok társaságát is, amelyben segítettem
neki, én voltam a Biblia-felolvasó.

Az idősebbek társaságára azonban lecsapott az ÁvH, 
legalább 15 tagot behívtak a Gyorskocsi utcába, ahonnan
5 éven belül nem szoktak vendéget hazaengedni, 
legalábbis a nemrég elhunyt, jó humorú országgyűlési
képviselő szerint, aki idén még az Igazságügyi 
Szakbizottságot vezette. 

Magam kétszer jártam a nevezetes börtönben, de csak 
1-2 óráig marasztaltak ott, miközben tudatták velem,
hogy az „egyesülési joggal való visszaélést” két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntethetik. Államellenes
összeesküvésről nem volt szó, mert ahhoz papi vezető
kellett volna, megúsztuk rendőrségi figyelmeztetéssel. 
A Bandi-féle ifjúsági csoport még működött egy ideig. 
Az egyik korábbi tag ma ny. egyetemi tanár, korábban 
alkotmánybíró, egy másik pedig törékeny kislányból 32-
szeres nagymama lett. 

Egyházközségünk legutóbbi 20 évét minden gyerek 
ismeri, arról majd ők fognak megemlékezni.

Frivaldszky Sándor

Felső-krisztinavárosi emlékezetgyakorlat
Örömmel tapasztaljuk, hogy megélénkült olvasóink mesélőkedve. 

Továbbra is szívesen várjuk visszaemlékezéseiket, fényképeiket, akár a kezdeti, akár a későbbi időkre vonatkozóan.
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Megemlékezés Orbán Antal szobrászművészről

Orbán Antal a múlt század egyik legjelentősebb magyar szobrászművésze volt, 1887-ben, százharminc esztendeje 
született Pusztakalánban (Hunyad megye). A Felső-krisztinavárosi templomhoz fűződő kapcsolata 1934-ben kezdő-
dött, amikor templomunk épült. Kőbányán ismerkedett össze Szelényi Istvánnal, templomunk első plébánosával. 
Ekkor építtette Bürök utcai házunkat egy nagy műteremmel, ahonnan később sok szép egyházi alkotása is származott.

Így   

a plébániánk homlokzatán álló Keresztelő
Szent János szobor és 

a templomunkban lévő Szent József a kis
Jézussal. 

Ennek a szobornak különös bájt kölcsönöz, hogy Jézus arcát szeretett 
felesége gyermekkori képéről mintázta meg. 

A többi, Máriát a kis Jézussal ábrázoló alkotásán is ugyanez a kedves gyermekarc látható,
ilyen például a pécsi Patrona Hungariae szobor is.

1924-től foglalkoztatta a Kálvária gondolata, ekkor készítette a városmajori Kistemplom
stációit. Készült még egy csodálatos kerámia keresztútja is, amely a budai Szent Imre
templomban látható, ez volt élete utolsó műve. Egyéb egyházi alkotásai: Szent teréz,

Szent Anna, Betlehem (kerámia). Egyik legszebb szobra Prohászka Ottokár emlékműve Székesfehérváron.

Az első világháború után több nagy, kétalakos kompozíciót készített, így a budafoki, dunaföldvári és nagyatádi hősi
emlékműveket. Gróf Zichy Nándor szobra a budapesti Lőrinc pap téren áll. Egyik legjelentősebb alkotása a nyilvános
pályázaton első díjas tisza István emlékmű, melyet a háborús viszontagságok után nemrég állítottak helyre.

Így áll előttünk Orbán Antal, a nagy művész, akit egyházközösségünk első hívei között tisztelhetünk.

Kazatsay Imre
a művész unokaöccse
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Az első az a laza közösség, amely évekig csak első 
csütörtökön és első szombaton imádkozott a templom-
ban főként papi és szerzetesi hivatásokért, élő és meghalt
papokért és szerzetesekért. Körülbelül húsz éve már 
minden csütörtökre kiterjesztettük ezt az imaalkalmat, az
új napokon a középpontban az Eucharisztia dicsőítése,
ünneplése állt és áll ma is. Sok változás volt már a 
tagságban: az eredeti tagok rajtam kívül már mind meg-
haltak, illetőleg olyan állapotban vannak, hogy nem 
tudnak velünk imádkozni. 
Nem tudok eleget hálát adni Istennek, hogy a legválsá-
gosabb időket is túlélte a csoport. volt idő, amikor a 
„ketten-hárman” jézusi feltételnél tartottunk. Most ugyan
változó számban, de néha 10-12-en is részt veszünk
benne. A csütörtöki nap könnyebben összejön, a 
szombati nehezebben, de a sok év alatt egy kezemen
megszámlálható, hogy hányszor maradt el, pedig nyári
szünetet sem tartunk.

többé-kevésbé ebből a társaságból alakult az Élő Rózsa-
füzér csoport is. Ott is egészen átalakult a tagság, de 
mindig bekapcsolódik annyi imádkozó tag, hogy 
működni tudjon. Ebben a csoportban nem egy helyen
imádkozunk, hanem ki-ki otthon a minden hónapban
cserélődő titkokkal fordul a Szűzanya felé. 

Sándorfi István atya hajdanán egy egész sor imacsopor-
tot szervezett. Én a Szent József csoport tagja voltam,
amely több mint egy évtizedig kiválóan működött mind-
nyájunk lelki épülésére. Fénykorában tizenhárman 
voltunk. Aztán lassan csökkent a létszám: például 
Aszódi Mária, aki oszlopos tagja volt, fiatalon - 53 évesen
- átköltözött az örök hazába. Ma is gyászolom és állandó
lelki kapcsolatban vagyok vele. Aztán sorban meghaltak,
kiöregedtek tagjaink. Maga István atya is meghalt és az ő
halálát már nem sokkal élte túl a csoport sem. Ma már
csak hárman élünk közűlük. 

A legújabb alapítású körünk a Missziós imakör, amelyet
Burbela Gergely atya irányításával Lányi Béla verbita
szerzetes testvér szervezett meg. Ehhez a körhöz én
csak később csatlakoztam. Az alapítók közül már csak
ketten vannak: vörös terike és Hardi Edit néni. Hála 
Istennek ez a kör nem a halálesetek sokasága miatt 
alakult át, hanem mert a kivált tagoknak olyan sok kö-
zösségi feladata volt és van, hogy erre már nincs idejük. 
Az imakör ennek ellenére nagyon szépen működik: 
Bibliaolvasás, megosztás, missziós beszámolók, közös
ima a fő témái. Sajnos csak nyolcan vagyunk, s mivel a
társaság idős, beteg, gyakran ez a létszám sincs meg, de
aki ott tud lenni, mindig lelkileg feltöltődve megy haza
és átérzi a kölcsönös, igazi szeretet gyógyító hatását. 

Szívesen fogadnánk mindhárom csoportba új tagokat!

Az időpontok összefoglalva: 

1.
A „legősibb” imakör:  
találkozó: minden csütörtökön és első szombaton a
7.30-as mise után, téli időben a plébánián

2. 
Az Élő Rózsafüzér csoport: 
Ennek a csoportnak nincs találkozója, hanem mindenki
otthon imádkozik – a hó végén cseréljük a titkokat

3.
Missziós imakör:
találkozó: minden második csütörtökön 17.30-kor a
Plébánián (a következő időpont: dec. 7.)

Akinek bármilyen kérdése van a csoportokkal 
kapcsolatban, hívjon telefonon: 489-3770

Muhi Zsuzsa

Imádkozó csoportjaink

Kedves Plébániai Közösség!

Szeretnék beszámolni azokról az imádkozó csoportokról, melyeknek a kilencvenes évek vége óta tagja voltam, 
illetve vagyok, és amelyeknek az alakulását már csak én tudom áttekinteni. 
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Egy korábbi lapszámban már bemutatkoztunk: a 
felső-krisztinás családos kerékpáros csapat vagyunk,
évente két alkalommal egy-egy hosszú hétvégére hazánk
egy kisebb tájegységébe vesszük be magunkat. Ott 
általában zarándokszállássá alakult plébániaépületekben
keresünk szállást, ahonnan a természeti szépségekben,
kulturális, történelmi emlékekben gazdag környékre 
csillagtúrázunk. Hogy immár huszonkettedik együtt-
kerekezésünket ünnepelhettük őszi, vasvárra szervezett
túránkon, mutatja, hogy „jó nekünk együtt lenni”. A 
létszám persze változó, a 18-20 fős stabil mag időnként
35-45 fős „tömeggé” dúsul, kamasz- és felnőttkor 
határán járó gyermekeink most vannak leválóban, 
reményeink szerint majd saját családjukkal viszik tovább
a hagyományt. 

Amellett, hogy a többnapos együttlakás, együtt-moz-
gás, esti beszélgetések, társasjátékok valóban közösség-
gé tették a csapatot, számos tényleges emberi találkozás
is erősíti bennünk a „jó nekünk együtt lenni” élményt. 

A terényi fiatal polgármester családjával a fővárosból
ide telepedve szereti és szervezi új otthonát adó 

faluközösségét. Hidegség plébánosa okos, szép szent-
beszédeivel tanít, nevel, mellette gazdagítja a helytörté-
neti gyűjteményt, fiataljait visszavezeti hagyományaik 
értékeihez. A Ghánából több évvel ezelőtt hozzánk 
érkezett verbita atya  vasvári plébánosként irodalmi 
tisztaságú magyarsággal meséli, miként „színesedik” 
egyházközségük és lelkesen vezeti a közelben vértanú-
ságot szenvedett Brenner János - időközben pápai 
döntéssel jóváhagyott - boldoggá avatásáért végzett imát
és zarándoklatot. Az Ostffyasszonyfa határában meglá-
togatott első világháborús múzeumban és hadifogoly-
temetőben, vagy a mohácsi emlékhelyen emberi sor-
sokban humanizálódik a történelem. Petőfi, Mikszáth,
Kölcsey és Deák életének, karakterének egy-egy 
kedves, máskor tragikus momentumát olvasva, hallgatva
is emberi találkozásokat élünk meg. Gemenc, a 
Kis-Balaton, a Sághegy természeti gazdagságát együtt
csodálva is felkiáltunk: „Jó nekünk itt!” 

Folytatjuk, és szívesen vesszük új kerékpárosok 
csatlakozását!

Laber Zsuzsa

Már huszonkettedszer  voltunk együtt



Csapatunk őszi programját a hagyományos halottak
napi temető túrával kezdtük tiszteletadással a 
Kerepesi úti temetőben, ahol a csapat nevét is adó
Czuczor Gergely bencés szerzetes is nyugszik. A meg-
emlékezést minden alkalommal megfűszerezzük egy
akadályversennyel, ahol feladványokat megoldva kell
a magyar hírességek nyughelyét is megtalálni, hogy a
kisebbeknek is élmény legyen a megemlékezés. 
Különlegesen jó időnk volt és órákon át barangoltunk

a mécsesek és gyertyák fényében, hogy végül a kö-
zös találkozó helyén, Czuczor Gergely sírjánál 
mécsest gyújtsunk, imádkozzunk és elénekeljük a
cserkészindulót. Aznap délelőtt kisebb küldöttséggel
volt csapatparancsnokunk, vajna Laci sírjánál is
megemlékezést tartottunk. 

Az őszi kirándulás során a martonvásári arborétumba
látogattunk, ahol több mint ötvenen vettünk részt és a
két új kiscserkész őrs is bemutatkozott a frissen végzett
őrsvezetőikkel. Maga az arborétum gyönyörű volt az
őszi színek forgatagában! Óriási métaversenyt tartot-
tunk, ahol Huni rekordot döntve méta kört is tudott
futni, lehagyva mindenkit!

Dr. Kempler Soma

Őszi cserkészprogramok
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Nemes Nagy Ágnes:

Karácsony

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron 
narancsszín fények égtek hűvösen. 
Pár varjú szállt fejem felett kerengve 
s el nem repültek volna űzve sem. 
Csak álltam szürkén, szürke ég alatt. 
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs 
egy kicsi szó hullott elém: karácsony, 
mint koldus kézbe illatos kalács. 
Csodáltam. És a számon hála buggyant, 
nem láttam többet kósza varjakat: 
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma, 
s olyan meleg volt, mint a nyári nap. 

Puszta Sándor: 

Bennünk fénylő csillag 

sírásra görbült a szánk 
amikor a legszebben akartunk énekelni 

gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni 

induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni 

a jóságot még ma 
el kéne kezdeni 

óh bennünk fénylő csillag 
merj már megszületni

Puszta Sándor:

F O H Á S Z

pitymall mielőtt pirkad
gondolhassak valami szépet

mielőtt lemegy a nap
tehessek valami jót

Reményik Sándor: 

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog? 
Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
Nézd, árnyékod hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget? 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák. 
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Nagy Gáspár

Hótalan a hegyek inge

Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol -
amíg fölragyog a jászol

hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén -
rí Boldizsár, Menyhért meg én.

Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge -
el kell érnünk Betlehembe! 

Néhány évente kerül megrende-
zésre a Nemzetközi Ministráns 
Zarándoklat Rómába, amely 2015
után jövő nyáron lesz újra megtartva,
július 29. és augusztus 4. között. 

Plébániánk a legutóbbi találkozón is
képviseltette magát egy kisebb 
csoporttal, és ez jövőre sem lesz 
másképp. 
Pedig nem magától értetődő ám,
hogy valaki részt vehet ezen az 
eseményen, mert csak 14. életévüket
betöltött fiúk jelentkezhetnek, akik-
nek ráadásul egy vizsgán is át kell
menniük. 

Plébániánkat az a megtiszteltetés 
érte, hogy az egyházmegyei egyik
vizsgát itt bonyolították le, melyen,
természetesen, ministránsaink közül
is többen részt vettek, és eredmény-
nyel teljesítették a követelményeket. 

Nekik nagyon sok élményt, lelki 
feltöltődést kívánunk, Márton 
atyának pedig ezúttal is hálásan 
köszönjük a nagylelkű támogatást!

A zarándokok készülődéséről rend-
szeresen be fogunk számolni.

Juhász Bálint  
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Római napló
1. rész

Vers - mindenkinek

A 2018. évi 
római ministráns találkozó logója
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Rendhagyó hirdetés

Újságunk még mindig tördelőt keres!

Olyan munkatárs jelentkezését várjuk, 
aki szívesen lenne tagja egy 
jó ügyért bolond csapatnak, 

és tudja vállalni, hogy az 
évente négyszer megjelenő lap anyagát 

- rövid idő alatt - 
nyomdakészre hozza.

Az újság tördelése jelenleg 
QuarkXpress programmal készül, 

de más tördelőprogrammal is folytatható.

Az újsággal kapcsolatos minden munkálatot 
térítésmentesen végzünk.

A jelentkezéseket az 
ujsag@felsokrisztina.net

e-mail címre várjuk.

A pap ül a repülőgépen.

- Atyám, egy kis konyakot? - kérdezi a légi utaskísérő.

- Milyen magasan vagyunk? - kérdezi a pap.

- tízezer méterre a földtől.

- Akkor sajnos nem lehet.

- Miért nem?

- Mert túl közel vagyok a főnökhöz.

Kopogtatnak a mennyország kapuján.

Szent Péter kikiált:

- Na mi az?

- Nem mi az, hanem ki az, fiacskám!

- Jó ég! Már megint egy tanárnő!

A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a 

mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden 

elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. 

A pap fölháborodva kérdezi:

- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát 

hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez?

- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt.

Bezzeg amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki

imádkozott...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Gyerek-sarok

Segíts a pásztoroknak odatalálni a kis Jézushoz!

1. Jézus születését adták hírül
2. Jézus születésekor Júdea királya
3. Püspökök a fejükön hordják
4. Jézus születésének helye
5. Mária és József emiatt keltek útra Názáretből: 

….számlálás
6. Ők látogatták meg először a kis Jézust

Megfejtés: 
az egyházi évnek ebben az időszakában vagyunk

Egy kis derű...
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Hamdi Olivia Lujza
Kecskés Anna Dóra
Kovács Etelka Emma
Gerencsér Márk Erazmusz
Moldvay Marcell Bonifác
Rudolf Miklós
Horváth Lili Julia

Akiktől búcsúzunk:Az Egyház új tagjai:

Házasságot kötöttek

Kovács Krisztián – Kovács türk Dóra

Zsabokorszky Zsolt – Udvaros Nóra Marcetta

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
Megjelenik évente négyszer: adventre, nagyböjtre, Te Deumra és Veni Sanctéra

XXI. évfolyam, 1. szám 2017. ADVENT

Szerkesztik: Lukách Krisztina, Muhi András, Hernády Balázs, Tőzsér Ágnes, Máriáss Mihály
ujsag@felsokrisztina.net – www.felsokrisztina.net

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 100Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.
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2017. szeptember-november

Finta Gáspárné  (81)

Dr. Bíró Géza  (84)

Máder László  (78)

Kolumban Béláné  (90)

Dr. Bartók Ferenc  (89)

Binzberger Henrik  (93)

Zilahy Sándorné  (89)
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Juhász Miklós  (84)
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Babati Lajosné  (91)
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Dr. Pintér Jenő Lajos  (82)

Sióréti Gyula  (85)
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Winkler Lénárdné  (87)

Szalay Gábor  (54)

Gyenge Imréné  (91)

Székely Sándor  (75)

Mezey Mária  (88)
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