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Vége a tanévnek! Ki várta jobban? A diákok vagy a taná-
rok? Azt hiszem, egyformán. De csak addig, amíg egy kis
levegőhöz jutunk, megpihenünk, augusztusban pedig már
tervezgetünk, milyen újdonsággal, érdekes pedagógiai
megoldással tegyük érdekesebbé, vonzóvá hőn szeretett
tantárgyunkat.
Tanárnak lenni hivatás. Másokért küzdünk – néha akara-
tuk ellenére is -, s az ő sikerük, növekedésük a mi elis-
merésünk. Nem vágyunk nagy szavakra, elég látni egy-két
csillogó szempárt ahhoz, hogy azt mondjuk: megérte.
Mindehhez az Istenbe vetett hit ad erőt: minden nap új-
rakezdeni, a ránk bízottakat felajánlani egy fohásszal, a
kudarcokat félretenni és előrenézni: még rengeteg a dolgom.
Tanév végén – miközben a gyerekek boldogan szaladnak
szerteszét – mi, pedagógusok egy kicsit számvetést készí-
tünk: mit tettem jól, mit kellett volna másként, mire kell
jövőre jobban odafigyeljek. Hálát adunk minden jóért,
hálát a tapasztalatokért, hiszen az iskola minket is formál:
miközben a tanulóinkat formálgatjuk, mi magunk is szinte
észrevétlenül csiszolódunk. S mire elmondhatjuk, hogy
már nagy tapasztalattal bíró pedagógusok vagyunk, aki
minden helyzetben megáll a lábán, bizony a hajunk is de-
resre fordul….
Szolfézstanár lévén, kezdő kollégáimnak írtam néhány év-
vel ezelőtt az itt következő sorokat – bíztatásul, hiszen
mindegyikünk átélt már hasonlót.

Segítség!! Szolfézstanár lettem!!
Hát igen. Valahogy így kiált fel a kezdő tanár, mikor először
ébred rá, hogy a katedrán állni egészen más, mint ahogy
azt a főiskolán és a gyakorló tanításokon elképzelte.
Pedig olyan szépen elképzelt mindent! Álmában – szép 
álmaiban – minden gyermek gyönyörűen, örömmel éne-
kelt, a szolfézs-feladatok csak úgy záporoztak; szolmizál-
tak, mint az álom, kottaolvasásban nem volt akadály.
De arra a rémálomra, ami az iskolában fogadta, sose 
számított. A gyerekek fanyalogva, ímmel-ámmal jöttek,
többnyire késve, hiszen korrepetálás, napközis elfoglaltság,
kosáredzés és külön angolóra állt a szolfézsóra 
útjába. És a jövő héten se jönnek, mert erdei iskola lesz.
Felszerelésük – jaj, tanárnő, csak most az egyszer! – nem
volt, ceruzát már nem használnak, miért is lenne náluk. 

Énekelni? jaj, ne, és főleg ne azt, azt már unjuk! Lehet a ta-
nárnőt tegezni? Nem lehet az órán enni? Miért, egész dél-
előtt ettünk! És ne is igyak? jaj, ne már! Mi az, hogy ne
hintázzak? Más mérővel billeg a szék? Már minden hangot
ismerünk! Hogy-hogy nem halljuk? én nagyon jól hallok!
menjek ki? de miért, mit csináltam???
Nem irigylem a mai, kezdő kollégákat. Mindazok a prob-
lémák, amelyeket már 20-30 évvel ezelőtt is érzékeltünk,
a mai iskoláskorú gyerekeknél halmozottan csapódnak le.
Pedagógus legyen a talpán, aki ezen a „nehezített” pályán
is helytáll.
Egyedül nem is sikerülhet. Szükség van a szülőkkel való
együttgondolkodásra, hiszen az ő értékrendjük adja az
alapot a gyerekek növekedéséhez. Egyházi iskolában ez
jobban adott, hiszen a gondolat – a gyermek is Isten kép-
mása, teremtmény, mint mindannyian - meghatározza a
nevelők felelősséget és feladatát. Állami iskolában egy 
kicsit nehezebb a dolog, hiszen sokszor alapvető 
kérdésekben is ütközhet a hívő pedagógus és a szülők 
véleménye – akkor most kire hallgassunk? 
Mindazok, akikre emberi életek vannak bízva - szülők,
nevelők, lelkipásztorok, orvosok, stb. - átélik a fenti 
küzdelmet, s maguk is keresik a megerősítő példákat. 
Nevelőnek és neveltnek tehát egyaránt nagy szüksége van
élő közösségekre, fiatalokra és idősekre, akik az iskolában
tanítottakat életükkel, munkájukkal igazolják, bizonyítva,
hogy az „életnek tanulunk, nem az iskolának”.
Tegyünk azonban most félre minden gondot, épp 
kicsöngettek, pihenjünk meg egy kicsit. Adjunk hálát a 
jókért és a gondokért, a sikerekért és a kudarcokért, és
kérjük a Teremtőt, hogy szeptemberben újrakezdhessük
– hiszen már alig várjuk…

„Hogy megtarthattam a hitet
és megfuthattam a kicsik futását
és futva futhatok az Érkező elé

hála légyen” 
/Sík Sándor: Te Deum/

Tőkés Tünde,  szolfézstanár, schola-vezető

Te Deum – Hála légyen! 
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„A Szentségimádás nyugalma megtölti lelkemet: 
Úrnapja van! Egy parányi fehérség tündöklik az oltáron
az arany tartóban, és ugyanígy tündöklik ma szerte a 
világon. Öt földrészen emelik most az oltárok trónusára
az Urat…. Szólító szavadra ma is Neked szentelik 
életüket sokan…”

Baráth Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei 
*

Megújult a képviselőtestület. Az új testület névsora a 
hivatalból tagok, a plébános úr javaslata és a hívek 
javaslatai alapján alakult ki. A névsort május folyamán
hagyta jóvá a bíboros úr. Így, a következő őt évben, az
alábbiak segítik a plébánia papságának munkáját: 
Andrejszki Katalin; Bassola Bálint,  Béres György, 
Bodó Imre; Cziglina Edit; Csépai Balázs; Hajas György;
Dr. Hatvani  István; Hernády Balázs; Hernády Tamás,
Horváth Lászlóné; Kazatsay Imre; Dr. Kempler Soma,
dr. Kovács Ádám; Láber István; Lukách Krisztina; 
Péch Antal; Seidl Tibor; Dr. Sipos András; Szende 
Ágnes, Szerdahelyi Csongor; Tóth Zoltán. A képviselő-
testület eskütétele szeptemberben lesz. A testület új 
tagjait külön cikkben mutatjuk be.

*
A közösségi ház építése reményeink szerint folytatódik.
A munka egy éve áll. Ennek oka – amint már írtuk -
hogy az un. II. ütem nagyrészt az államtól kapott 100
millió forint támogatásból készül, amit a Főegyház -
megye kezel, és a munkát is ő koordinálja. Mivel állami
pénzekről is szó van, közbeszerzési eljárást kellett le-
folytatni. Sajnos, különböző okok miatt csak a negyedik
kiírás lett érvényes és eredményes. Ez okozta az 
egyéves csúszást, ami a késedelmes kivitelezésen túl a
költségek emelkedését is eredményezte. Emiatt valószí-
nűleg néhány, – a használatbavételi engedélyt nem 
befolyásoló - munkát el kell hagynunk, és később (ha 
fedezetünk lesz rá) végeztetünk el. Úgy tudjuk, hogy a
kivitelező kiválasztása megtörtént, (vagy folyamatban
van). Ezt követően köti meg a szerződést a Főegyház-
megye által megbízott lebonyolító. Májusban megtör-
tént a ház egyéves garanciális felülvizsgálata. Viszonylag
kevés hibát találtunk, ezek jegyzőkönyvezése megtör-
tént, és kijavításuk folyamatban van.
Akik gyakran járnak a plébánia épületébe, tapasztalhat-
ták, hogy a bejárati ajtó gyakran meghibásodott. Bár
többször javíttattuk, ez nem hozott megoldást. Végül is
új ajtót kell csináltatnunk, amit - tekintettel az épület
műemlék jellegére - egyedileg, az eredetivel azonos stí-
lusúra kell gyártatnunk. Ennek költsége kb. 376.000 fo-
rint lesz. A kivitelezés júniusban várható.
Szintén végéhez közeledik a plébániai felső kert felújí-
tásának tervezése, ami független a közösségi ház 

beruházásától. A kivitelezés is hamarosan elkezdődik. Itt
is köszönjük a hívek adományait, amelyet a második 
vasárnapi gyűjtéseken erre a célra adnak. Adományai-
kat továbbra is várjuk, hogy megfelelő források birtoká-
ban be tudjuk fejezni ezt a munkát is. 
Ez a munkaszakasz magában foglalja az urnatemető
mosdójának felújítását, az urnatemető tisztasági festését,
az urnatemető mögötti tér állagmegóvását és egyéb 
javításokat, a templom körüli járdák javítását, a felső
kert kialakítását, a gépkocsi behajtó, ill. a felső parkoló
kialakítását, a vízelvezetés megoldását, valamint a 
plébánia földszinti közös mosdójának felújítását is.  

*
„….Viseljétek el egymást szeretettel….”
Közeleg a nyár, sőt már itt is van, s vele együtt a meleg.
Van, aki szereti, bírja, van, aki nem. Templomunk 
szellőzése nem ideális. Csak a szentélyben lévő két kis
bukóablakon, valamint a két oldalsó bejáraton, no meg
a főbejáraton keresztül szellőzik a templom. Mise alatt
az egyik oldalsó ajtó rendszerint csukva van, mert a 
villamos zaja erősen zavaró. Így csak a sekrestye felöli
ajtó lehet nyitva. Tudom, hogy sokan érzékenyek a 
huzatra, de ha a hátsó padokba ülnek, biztosan nem éri
őket a huzat. Az új vetítő messziről is jól látható, 
olvasható. Viszont például a szentélyben ilyenkor
elvisel hetetlen a beszorult meleg. (Erről papjaink és a
ministránsok tudnának beszélni.) Ezért kérjük, hogy aki
érzékeny, üljön hátrébb, így az esetleges zsörtölődése-
ket el lehet kerülni.

*
Úrnapja előestéjén, 2018. június 2-án, szombaton 17
órakor ismét összegyűltünk az Úr előtt egyórás 
szentségimádásra, hogy engedjük magunkat Általa 
formálni. A NEK 2020 kongresszusra előkészületül 
nemcsak itt, a Felsőkrisztinában, hanem ország-, sőt 
világszerte összegyűltek testvéreink az Oltáriszentség
előtt. 

*
Plébániai táborunk június 29 - július 2. között kerül
megrendezésre a Verőce melletti Csattogó-völgyben. Az
eddigi legnépesebb táborban 174 fő vesz részt.

*
„ Szentlélekisten, Te tudod a legjobban, hogy még nem
vagyok teljesen kialakult embered. Sokszor méricskélem,
mit adjak és mennyire… - mintha volna valami is 
bennem, amit nem Tőled kaptam volna. Szükségem van
Rád! Szeretném, ha új embert faragnál belőlem, tüzes
lelkű lelkedből lelkes apostolt…”

Baráth Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei 

Béres György

Krónika
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Elsőáldozóink

Májusban 19 gyermek járult az első szentáldozáshoz templomunkban:
Albert Max, Balázs Vilmos, Barrios-Villela Marcell, Gábor Anna, Gábor Sára, Kérszigeti Julianna, Kiszel Szabolcs, Koz-
ma András, Major-udvarhelyi Cecília, Rajncsák Diana, Sasvári Aliz, Schön Judit, Sembery Rudolf, Szentandrási-Szabó
Levente, Szilasi Marcell, Takácsi-Nagy Emma, Végh Márton, Verseghi-Nagy Petra, Walter Klára

Velük együtt készült fel Pilipovic Maxim is, aki Horvátországban lett elsőáldozó.

Diákmise rejtvény eredményhirdetése

Az idei tanévben az erények jobb megismerése, a gyakorlásukra való buzdítás volt a rejtvények témája. Örömünkre
sokan kapcsolódtak be a rejtvények megfejtésébe, és voltak olyanok is, akik kitartóan, egész tanévben részt vettek a
játékban. Különösen a kicsik korosztálya volt népes.

Gratulálunk azoknak, akik a legtöbb fordulóban adtak be helyes megfejtést:

A jövő tanévben megint várjuk a régi és az új rejtvényfejtőket!

Kicsik (óvodások és 1. osztályosok):

Dósa Júlia
Pollner Bernát

Szőkefalvi-Nagy Nóri
Szőkefalvi-Nagy Levente

Dósa András

Nagyok (3. osztály és fölötte)

Faludi Regina

Családi kategória

Verseghi-Nagy család
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Bassola Bálint
Családommal immár nyolc éve vagyok tagja a plébániai közösségnek. 
Feleségem Folly Judit, gyermekeink: Emma (7 éves), Éva (5 éves) és Miklós (2 éves).
Gazdasági versenyjogra specializálódott ügyvédként praktizálok az általam a közelmúlt-
ban alapított ügyvédi irodában. Korábban a Gazdasági Versenyhivatalban dolgoztam, majd
globális, regionális, ill. magyar érdekeltségű ügyvédi irodákban tevékenykedtem szintén
versenyjogi területen.  Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy lehetőségem volt többször
hosszabb időt külföldön tölteni: így jutottam el gimnazistaként egy-egy évre New Jersey-
be (uSA) és Lyonba, valamint egyetemistaként Strasbourg-ba, Regensburgba, Bruges-be
és Cambridge-be. A plébániát eddig jogi ügyekkel segítettem, de örömmel részt veszek
majd a nyári tábor szervezésében is. 

Bodó Imre

10 éve már, hogy a Plébánia közelébe költöztünk, valójában visszatértünk feleségemmel
gyermekkorunk helyszínére. Két gyermekünk van, lányunk a Tünde néni által vezetett
Schola szorgalmas tagja.
Jómagam ’63-as születésű vagyok, jelenleg az építőiparban dolgozom, beruházás 
szervezéssel foglalkozom, a megelőző 10 évben multi cégeknél létesítményüzemeltetés
volt a szakterületem. Tapasztalataim reményem szerint jó hasznára lesznek a 
plébániának műszaki területen.
Mindenekelőtt azonban a plébániánkhoz szorosan kötődő, aktív, élő közösségek 
fejlesztését tartom kiemelkedően fontosnak, segítendőnek.

Cziglina Edit
A XII. kerületben születtem, de később elsodort innen a háború a VIII. kerületbe. 1970-
től vagyok újra kerületi lakos. Ettől fogva ide jártam templomba. A plébánia életébe, első-
sorban az Oltáregylet tevékenységébe akkor kapcsolódtam be, amikor idekerült Márton
atya, akit már régebbről ismertem. Seidl Fidél halála után 2009-től az irodai szolgálatot is
ellátom péntekenként. Csiszér Éva betegsége miatt lemondott az Oltáregylet vezetéséről,
így 2012-től az ő helyére kerültem. Célom, hogy az Oltáregyletet kicsit „megfiatalítsam”.
Hívjuk és várjuk azon hívőinket, akik kedvet éreznek – és főleg van idejük – az Oltár egylet
munkájában részt venni: agapékra készülődés, szentségimádásoknál a szentóra megszer-
vezése, papi és ministránsruhák gondozása, oltárterítők, kehelytörlők mosása, vasalása, stb.
Miután az a megtiszteltetés ért, hogy a hívek beválasztottak a képviselőtestületbe, remé-
lem, hogy megfelel majd tevékenységem az elképzeléseknek. Minden segítő szándékot és
kritikát szívesen elfogadok, ha ezzel is tudjuk jobbítani közösségünk munkáját.

Csépai Balázs

Feleségemmel, Katival és három fiammal, Andrással, Gergellyel és Mátéval 2013 óta 
tartozunk a plébániához. 
Mind az öten tagjai vagyunk a Scholának. 
Ügyvédként dolgozom. 
Szeretném, ha a plébánián működő közösségek minél jobban kihasználnák a plébánia 
tereinek páratlan adottságait, és ha e közösségek egymást is jobban megismernék. Ennek
érdekében segíteni szeretnék a híveket megszólító közös programok szervezésében.
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Hatvani István Gábor

Környezetkutatóként végeztem az ELTE TTK-n, majd ugyanitt doktoráltam 2014-ben. 
Jelenleg az MTA Földtani és Geokémiai Intézetében vízminőséget és az elmúlt évezredek
klímáját modellezem. Gyerekkorom óta a plébánia különböző közösségeiben szolgálok. 
Először ministránsként kapcsolódtam be az egyházközség vérkeringésébe, majd a gitáros
együttesben (FeGE) kezdtem hegedülni később basszus gitározni és a 2010-es évek első 
felében több évig vezettem is azt. Mint képviselőtestületi tag, a közösségek szervezésében,
illetve a műszaki-gazdasági bizottságban szeretnék közreműködni.

Hernády Balázs
Születésemtől fogva a Felsőkrisztina családjához tartozom. Kiskoromtól kezdve aktív tagja
voltam és vagyok különböző közösségeknek. Jelenleg a Gitáros Együttest vezetem, 
melyben 2009 óta szolgálok.
Középiskolai tanulmányaimat a pesti Piarista Gimnáziumban végeztem, most a 
Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója vagyok.
Hatgyermekes családban nőttem fel, ezért képviselőként is küldetésemnek érzem, hogy a
plébánián mindenki számára nyitott, meghatározó (életre szóló) közösségek legyenek,
melynek jó hátteret nyújt a pár éve közösségvezető társaimmal együtt útjára indított 
’Legyünk Élő Kövek!’ folyamat.

Kazatsay Imre
1945. április 29-én kereszteltek a  Felső-krisztinavárosi plébánián, melynek jelenleg is 
tagja vagyok. 6 éves korom óta végzem a ministráns szolgálatot.
1956 után részt vettem a ministránsélet cserkész alapon történő megszervezésében. 
1958-ban Dr. Tóth János plébános úr adott újabb lehetőséget a liturgia minél szebb 
megvalósításához. Korszakos fordulatot jelentett a II. Vatikáni Zsinat, mivel a latin 
egyházi szöveget felváltotta a magyar, és az egész liturgia megújult.
A legfontosabbnak azonban a szolgálatot tartom, mert ez gyerekkortól életünk végéig el
kell kísérjen.

Kempler Soma
Dr. Kempler Miklós Soma vagyok, a plébániai 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat 
parancsnoka. 1999 óta vagyok ennek a jelen pillanatban kilencven aktív tagot számláló
közösségnek a tagja. Jómagam az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban érettségiztem, majd
2014-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán. Azóta az egyetem III.
számú Belgyógyászati Klinikáján dolgozom belgyógyász szakorvosjelöltként. A gyógyítás
mellett kiemelt fontosságú része munkámnak a magyar és külföldi orvostanhallgatók 
oktatása és Phd kutatói munkám. 
Képviselőtestületi munkámban különös hangsúlyt szeretnék fektetni a plébániai ifjúsági 
közösségek munkájának összehangolására és egymás jobb megismerésére, de nem 
feledkezem el arról sem, hogy a megbízatás az egész plébániai közösség képviseletére szól. 



Vállalkozó kedvű utódokat keresünk!
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Hosszú gondolkodás után nehéz szívvel hoztam meg a
döntést, hogy a karitász csoport ebben az évben már
nem vállalja az adventi koszorúk készítését. 
Eredetileg úgy gondoltuk, hogy a közös munka jó alka-
lom a közösségépítésre, a generációk találkozására, jó
lehetőség ízléses, a liturgikus hagyományokat követő,
szolid árú koszorúk készítésére a plébánia közössége
számára. A tavalyi év tapasztalatai azonban azt mutat-
ták, hogy már nincs igény a családokkal való közös 
készülődésre, egyetlen édesanya jött el a lányával, hogy
velünk készítse el a család koszorúját. Lehet, hogy 
másoknak jobban sikerülne a közösségépítés, friss erők,
új lendület, új ötletek segíthetnék, hogy egy hagyomány
ne szakadjon meg.
Mivel decemberben nagyon sok egyéb feladata van a
karitász csoportnak, amik nem tehetők át más időpont-
ra, erőink viszont egyre korlátozottabbak,  ezt a lehető-

séget szívesen átadnánk más, nálunk fiatalabb csoport-
nak. A gondunkat igyekszünk jó előre jelezni, hogy le-
gyen idő átgondolni, esetleg a táborban megbeszélni,
szükséges-e, hiányozna-e valakinek az adventi koszorú
készítés, és kik azok, akik  átvennék a feladatot: cserké-
szek, ministránsok, kórus, valamelyik család csoport ….?
Ezt az alkalmat is megragadva szeretném megköszönni
Andrejszki Katinak azt a sok segítséget, amit önzetlenül
nyújtott nekünk. Köszönjük a hajnali bevásárlásokat, a
szállítást, a virágkötészeti tanácsait és szeretetteljes oda-
figyelését, nélküle biztos már hamarabb feladtuk volna!
Köszönöm mindazoknak is a segítséget, akik ugyan nem
tagjai a csoportunknak, de rendszeresen eljöttek, hogy
segítsék a munkánkat.
Örömmel átadjuk tapasztalatainkat, ha akad vállalkozó.

a karitász csoport nevében
Molnár Zsuzsa

Laber István
Közel 25 évig hajózási géptisztként jártam előbb a Dunát és a tengereket, majd lányunk
érkezését követően családbarátabb tevékenységre váltva egy anyagvizsgáló cégnél 
végeztem roncsolásmentes vizsgálatokat. 
Minkét területen veszélyesnek minősített körülményeknek köszönhetően korhatár előtti
nyugdíjazásra volt lehetőségem. Ám még elég tevékenynek éreztem magam, szívesen 
vállaltam hát közösségi házunk gondnoki teendőit. Jelenleg még csupán a külső 
környezet rendben tartása a fő feladatom, sokunkkal együtt örülnék, ha a házat teljesen
birtokba véve, már tényleges gondnokként működhetnék. 
A plébánia közösségének immár húsz éve tagjai vagyunk, feleségem és a Fruzsina lányunk
a scholát erősíti, és Zsuzsával már jó ideje egy házas csoporthoz is kapcsolódtunk. 

Szende Ágnes
A Hegyvidéken élek már több mint negyven éve. Itt, a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő
Szent János templomban volt Szüleim esküvője. Itt voltam elsőáldozó a 70-es években,
majd itt is bérmálkoztam. Gyerek, diák és ifjúsági hittan órákra is ebbe a templomba 
jártam. Abban az időben a plébános munkáját több káplán is segítette.
Bár az évek alatt plébániánkon (is) nagyon megfogyatkoztak a papok, de a vasárnapi szent-
misék száma szerencsére nem. És szerintem a hívek száma sem lett kevesebb. Csodálattal
nézem egyházközségünkben az egyre szaporodó kis közösségeket, lelkiségi csoportokat,
hittanos közösségeket. Az egyházközségi teendők ellátásában a hívek is tudnak segíteni.
Az egyház tagjainak, a hívő közösségnek kell a feladatokban a részüket kivenni. Ezért 
vállalom szívesen ebben a most következő új ciklusban a képviselőtestületi tagságot. 
Karitatív teendőkben, a karitász munkájában tudnék érdemben segíteni. Iskolámban, ahol

tanítok (I. kerület Krisztinaváros, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), évek óta az iskolai közösségi
szolgálattal kapcsolatos teendőket látom el. El tudnék képzelni egy eddiginél intenzívebb és hatékonyabb együttmű-
ködést is iskolánk és a plébánia között – amennyiben erre igény mutatkozik. Köszönöm minden kedves hívőnek a 
bizalmat, aki képviselőtestületi tagként rám gondolt. Igyekszem majd méltóan helytállni. 

Karitász ruharaktárunk 2018. június 21-től -  2018. augusztus 28-ig zárva lesz.
Szünet előtti utolsó karitász ügyelet június 12., majd augusztus 28-tól kedd délelőttönként fogadóóra. 
Patronáltjainkat a nyári szünetben is rendszeresen támogatjuk, sürgős esetekben telefonon elérhetők vagyunk.



„Minden igyekezeteddel használd fel mindazt, ami
feladatod jó ellátásához szükséges. Mindenekelőtt arra
törekedj, hogy életeddel és erkölcsi magatartásoddal mu-
tass jó példát (…)” 

Milánó szent életű érseke, Carlo Borromeo nemcsak
üres szentenciának szánta sorait a vallási és politikai 
törések jellemezte 16. században. Rövid élete alatt a 
pápai udvarba bejáratos, szabadidejében szívesen 
sakkozó, csellón játszó, előkelő ifjúból rövidesen 
felelősségteljes főpásztor lett, akinek munkája a meg-
újuló katolikus egyházban példaértékűvé vált. 1610. évi
szentté avatása után kultusza főleg Itáliában és a 
Habsburg Birodalomban terjedt el (a bécsi Karlskirche
monumentális Rottmayr-freskója is őt ábrázolja – 
képünkön). Máramarosszigeten ő a plébánia védőszent-
je. Magyarországon az óbudai plébániatemplomban 18.
századi oltárkép, a belvárosi Egyetemi templomban 
szobor emlékeztet életszentségére. 

Károly a festői szépségű észak-olasz tóvidék egyik 
várában (Arona) született. Jogi végzettség megszerzése
után a korabeli római gyakorlat alapján gyorsan, (de
nem túl szerencsésen) 22 évesen már bíborossá kreálta
rokona, IV. Piusz pápa. Életének, hivatása elmélyítésé-
nek fontos állomásai voltak az 1563-64-es évek: Károlyt
pappá szentelték, majd Milánó érseki székébe került.
Távol állt tőle a „barokk” főpapi udvartartás, pompa:
két évtizedes működése alatt a trentói zsinat szellemi-
ségét megvalósítva folyamatosan járta az egyházmegyé-
jét, helyi zsinatokat tartott, segítette a szegényeket, szer-
vezte a lelki meg-
újulást. Milánóban
ő alapította a papi
szemináriumot. A
város népére külö-
nösen nagy hatás-
sal volt, hogy Károly
a lombardiai pestis
idején (1576-78)
sem menekült el,
hanem osztozott
az emberek szen-
vedésében, aláza-
tosan fohászkodott

a csapás elmúlásáért (néhány ábrázolásán erre utal a
nyakába vetett kötél). „Ezt az embert vasból gyúrták!” –
jegyezte meg róla jellegzetes humorával kortársa, Néri
Szent Fülöp. Károly hitét jellemzi, hogy megbocsátott
merénylőjének, ugyanakkor szigorú intézkedéseket is
hozott az érsekség területén. 1577 őszén felszentelte a
sok évszázada elkezdett milánói dómot, de egyszers-
mind az oldalhajókat kívülről bezáratta, azokon ugyan-
is az előkelő városi hintók egyszerűen keresztülhajtot-
tak! Megtiltotta, hogy a felszentelt templomok belső 
tere lakomák, bankettek helyszíne lehessen. Megértet-
te, hogy Valaki Más legszentebb rejteke a szakrális tér.

Károly érsek a 16. században az Oltáriszentség imá-
datára létrejött testvérületek, egyletek legfontosabb 
támogatója volt. Lelki erejét nagyban merítette az 
Eucharisztia tiszteletéből. Ehhez fontosnak tartotta az
összeszedett imádságot is, erről 1583-ban így ír: 
„Gyermekeim, az ima megkezdése előtt készítsetek elő
lelketeket, s ne azokról vegyetek példát, akik megkísértik
viselkedésükkel] Istent.” ugyanebben az évben az úrna-
pi prédikációjában Károly (az akkor még nem szentként,
hanem boldogként tisztelt) Árpád-házi Szent Margit
életére, önátadására hívja fel a misén résztvevők figyel-
mét, majd megjegyzi: „Az Úr talán csak aranyunkat,
ezüstünket, gazdagságunkat akarja? Nem! A szívünket
szeretné, a mi szívünket! Ez az, amit fel kell ajánlanunk
Neki, kedves gyermekeim.” Ennek egyik módja Szent
Táplálékának vétele, fejeződik be a homília. 

Bízzunk abban, hogy miként Szent Károlyt is 
m e g e r ő s í t e t t e
életében és halá-
lának óráján az
Oltáriszentség ,
úgy mi is egyre
o d a a d ó b b a n  
fordulunk Felé 
a budapesti 
euchar i sz t ikus
ünnep közeledté-
vel.

Jakab Péter
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Hűséges szerzőnknek, Jakab Péter tanár úrnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma a napokban a „Kiváló
Versenyfelkészítő” díjat adományozta az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek kapcsán végzett kiemel-
kedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseképpen. 

Szívből gratulálunk!

„Eucharisztikus” szentek III.
Borromei Szent Károly (1538-1584)



Ministránsainkról, ministránsainktól
Ministránstalálkozó a Karizmák ünnepén
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A Don Bosco - Loyolai kollégiumokból létrejött 
Felsőkrisztina FC (FeFC) június 2-án, szombaton a 
legnépesebb és legnagyobb presztízsű gimnazista 
korosztályban elhódította a főegyházmegyei ministráns
focikupát - végig magabiztos játékkal, 20 - 2 -es 
gólarány mellett! A torna gólkirályát is a csapat adta, 
Müller Feri (7) személyében!

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Ministránsaink idén is szép számmal vettek részt az egy-
házmegyei ministráns találkozón. Különlegessége volt az
idei találkozónak, hogy nem Esztergomban, Szent 
Adalbert püspök ünnepén rendezték, hanem 
Máriaremetén, a Karizmák ünnepén.
Plébániánkról 11 ministráns volt kint a találkozón. 
Kilencen közülük kerékpárral érkeztek, ők a városmajo-
ri templom előtt találkoztak más plébániákról érkező
ministránsokkal és együtt tekertek ki a találkozó 
helyszínére. Szórakoztató és egyben kicsit fárasztó 
40 perces biciklizés volt a délelőtti program előtt. A 
találkozó programja, egy akadályverseny volt, amely
alatt Brenner János életével ismerkedtek meg a 
ministránsok, és tettek tanúbizonyságot: csapatmunká-
ról, egymásra figyelésből, és bátorságról egyaránt. 
A legizgalmasabb állomás az volt, amikor a talajtól 
körülbelül 5 méterre kellett végigmenni egymást szem-
ből tartva egy kötélen, természetesen megfelelő heve-
deres és bukósisakos biztosítással.
A rövid ebédszünet alatt elfogyasztottuk otthonról 
hozott elemózsiánkat, és jutott idő egy kis játékra is. 
A Szentmisére a ministránsok több mint 5 percig vonul-
tak be, hiszen közel 300-an voltunk. 
Öröm volt ilyen sokan együtt ünnepelni. 

Bízunk benne, hogy az együtt töltött ünnep, Erdő Péter
bíboros úr áldása és a kedves hívek imája megerősíti 
fiataljainkat az oltárszolgálatban, így minden misén lesz
ministráns az oltár körül.  

Szabó Peti

Focigyőzelem a VB előtt!
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2018 októberében új ministránscsoport indul, szere-
tettel várunk minden lelkes, ministrálni vágyó 8-10
évest, aki már volt, vagy a következő tanévben lesz el-
sőáldozó. Ott leszünk az idei plébániai táborban, akinek 
kérdése van, nyugodtan keressen minket, vagy ezeken
a számokon hívjon bátran.

Pálfalvi Tamás: +36 20 332 4270
Gábriel Zsófia: +36 30 820 7650

Néhány szó magunkról:
Gábriel Zsófia vagyok,

idén töltöm be a 18.
évemet, jövőre fogok
érettségizni a Budai
Ciszterci Szent Imre
Gimnáziumban, és ter-
mésze t tudományos
irányban tervezek
tovább tanulni. 
8 éve vagyok a Don
Bosco Kollégium tagja,
és rengeteget adott szá-
momra ez a közösség, valamint lelki feltöltődést az 
oltár körüli szolgálat. Mind a közös lelkigyakorlatok, 
ministránstalálkozók, táborok és egyéb programok sokat
jelentenek számomra a közösség és a lelki élet 
szempontjából is. Sokat vesztettem volna, ha kihagyom
ezt a lehetőséget, és mindenkit buzdítok, hogy legyen
részese az élményeknek.

Pálfalvi Tamás
vagyok, az Egyetemi
Katolikus Gimnázi-
umba járok, és én is
idén leszek 18 éves.
Mivel a Don Bosco
Kollégiumba járok,
régóta ismerem
Zsófit. A lelkigya-
korlatok és külön-
böző programok 
során számos 
élménnyel lettem
gazdagabb. Remélem, minél többen csatlakoznak 
ehhez a közösséghez.

Itt a nyár, ezzel lassan a végéhez ér a római 
Nemzetközi Ministránstalálkozóra való felkészülés 
időszaka. Az alábbiakban plébániánk egyik leendő
résztvevője, Gábriel Ádám osztja meg velünk tapaszta-
latait ezzel kapcsolatban: „A felkészülés a zarándoklatra
már 2017 őszén megkezdődött, először a résztvevők 
válogatójával. Ezen a decemberi eseményen egy kvízt
kellett kitöltenünk, majd egy beszélgetés következett a
szervezőkkel. Alakult egy Facebook-csoport is a résztve-
vőknek, ahol a fontos információk ismertetése mellett a
felkészülést segítő feladatok megoldásait kellett hetente
bemutatnunk posztok formájában. A feladatok a már
említett kvízhez hasonlóan leginkább az egyházi év 
szakaszaihoz vagy Rómához és az ott található neveze-
tességekhez kapcsolódtak.”
Egy másik résztvevő, Hernády Miklós szerint ez a talál-
kozó kitűnő alkalom arra, hogy a jelenlévők megtalálják
a nekik megfelelő utat, hivatást. 

Juhász Bálint

Új csoportok indulnak Út Rómába 3. rész 

Gyerek-sarok

Te hogyan töltöd a nyaradat? 

Színezd ki a képet!
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Csapatunk az idei éves nyári táborát Fenyőfőn fogja
tartani. Ez az év csúcspontja minden cserkész számára,
hiszen ilyenkor teljesedhetünk ki leginkább alapító
atyánk Bi-Pi útmutatásai alapján. 

Mivel ez a csapat életében mindig egy kiemelt fontossá-
gú program, ezért az előkészületei is kiemelt figyelmet
igényelnek. 

Szokás, hogy a nyári tábor főszervezői bejárják a 
helyszínt, hogy meggyőződjenek annak alkalmasságáról.
Idén sem történt ez másképp, egyetlen változást 
leszámítva, hogy két napra mentünk, hogy egy éjszakát
a szabadban tölthessünk bivakolva. 

Hárman keltünk útnak péntek este, az őrsgyűlések után,
hogy este tizenegy körül megérkezzünk a Bakony 
közepére. A kocsit a faluban hagytuk, vállunkra vettük a
táskáinkat és nekivágtunk a Pápa-látó kőnek. Intenzív
hegymászást követően érkeztünk meg, de a kilátás 
minden fáradtságot és izzadságcseppet megért! Tüzet
raktunk, megsütöttük a hozott húsokat, beszélgettünk,
majd késő éjjel a csillagok alatt kiterítettük hálózsákjain-
kat és álomra szenderültünk. Másnap az arcunkra sütő
napra ébredtünk, a maradék parázson kávét főztünk és
kidőlt fák között mászva visszatúráztunk a faluba. Onnan
kisétálva megtekintettük a táborhelyet, bejártuk, elkezd-
tük megtervezni a leendő építmények és körletek helye-
it, majd ismét kocsiba szálltunk és hazaindultunk. 

Dr. Kempler Soma

Nagyon tetszik nekem ez a kép. 

Elsőként egy kedves volt kollégám jut róla eszembe, aki
a kisfia jövőjét profi úszóként képzeli el. Testközelből 
láttam, hogy mennyi mindent feláldoznak azért, hogy ez
az álom megvalósulhasson. Egészen fiatalon már szinte
minden hajnalban ott volt a medencében a srác. Ehhez,
természetesen, arra is szükség volt/van, hogy az édesap-
ja is ott legyen vele, hiszen utána sietniük kell, hogy 
beérjenek az iskolába. Több év küzdelme után most már
szép lassan jönnek az eredmények is, de még messze
van, hogy az a bizonyos álom megvalósulhasson. Addig
még rengeteg lemondásra, erőre, önfeláldozásra van
szükség, és semmi nem garantálja a sikert.
Dárdai Pál írja az önéletrajzi könyvében, hogy profi 
pályafutása utolsó néhány évében szinte folyamatosan
fájdalomcsillapítókon élt egy korábbi lábsérülése követ-
kezményeként, de alig hagyott ki meccset. Tony 
Schumacher, a német válogatott egykori kapusa az egyik
világbajnokságot törött ujjal védte végig egy speciális
kesztyűben.
Irigykedve nézzük az ünnepelt sportolókat, de talán 
ritkábban gondolunk bele abba, hogy mi kellett ahhoz,
hogy eljussanak idáig. Csak a felszínt látjuk.
Weöres Sándor írja a Teljesség felé című kötetében:
Cserélnél-e sorsot valakivel?

„Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd
vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító
lenni? A királlyal, vagy népvezérrel elcserélnéd hatalma-
dat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel
elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat.

Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni; a másé alatt
összeesne.”
Az irigységszerű érzéseinket érdemes elengedni és a 
függöny mögé nézni. Csodálunk egy sportolót? Próbál-
juk megfejteni, hogy őt mi hajtotta előre az úton. Olvas-
suk el az életrajzát! Hallgassuk meg a nyilatkozatait! 
Egészen ritka az, hogy valakinek nem kell „megfizetnie”
az árát az eredményeinek. 

Jön a VB. Tobzódhatunk a jó meccsekben, láthatunk
rengeteg elképesztően sikeres sportolót. Ne irigyeljük
őket, inkább tanuljunk tőlük.

Nagyon tetszik nekem ez a kép. 
Muhi András

A siker és ami mögötte vanCserkész helyszínbejárás



2018. március első hetének végén, pénteken Lukács
Laci bácsival és Gabona Lajossal útra keltünk nagy 
várakozással a szívünkben Budatéténybe, a Szent Arnold
Lelkigyakorlatos házba.
Az a néhány nap teljesen kiszakított minket itthoni 
életünkből, a hétköznapokból: ünnep lett, fent voltunk
a HEGYEN, mint hajdan Péter, Jakab és János. 
Gyönyörű élmény volt. 
Sok ima, elmélkedés, jó játékok, beszélgetések és finom
ételek voltak a külső események, a legfontosabb mégis
lelkünk táplálkozása, önmagunk megismerése volt.
Minden napunk egy névre szóló és elsőbbségi jelzéssel
ellátott, kézzel írott levél felbontásával kezdődött. 
A feladó Jézus volt, a kéz, amely leírta, hogy eljusson
hozzánk Jézus szava, Magung Fransis atya keze. 
A kérdés, amely a levélben volt így hangzott:

Kedves.....!

Szeretsz engem?

Jézus

Mindhárom napon elmélyülten vizsgáltuk magunkat, és
kerestük a legjobb választ. Bizonyára ki-ki a maga 
módján, aszerint, hogy most hol tart a lelki úton, 
megválaszolta.
Hangosan is sokan szóltunk, de magunkban talán még
többet és még többen.
Sokat adott a három Szentmise, csendes szentség -
imádás, keresztút is.
Én úgy éreztem, hogy jó lenne ottmaradni. Sokan érez-
tük ezt. Nagyon nehéz volt a harmadik nap délutánján
lejönni a HEGYRŐL.
A csoport kb. 30 tagból állt és 6-7 helyről jöttünk, Vas-
várról, Erdőkertesről, Szentendréről, Egerből, több bu-
dapesti missziós közösségből: Zugligetből, Istenhegyről,
és mi, a Felsőkrisztinából.
Úgy gondolom, hogy éppen annyian voltunk, hogy 
közösség alakult a több helyről érkezett kisebb 
csoportokból.
Búcsúzáskor kedves jelenet volt, amikor Laci bácsi 
borostyán koszorúval koszorúzta Fransis atyát, köszönet-
képpen, elismerésképpen. Különösen azért volt hálás 
velünk együtt, hogy a Szentmiséken két szín alatt áldoz-
hattunk. Ennek a jelképe a BOR+OSTYÁN, amely 
minden baj csodálatos gyógyszere. Laci bácsi mindig
hord magánál egy szépen préselt levelet ebből a 
növényből és villamoson, úton-útfélen evangelizál vele.
Mi is tanúi voltunk odafelé a hosszú buszúton, hogyan
csinálja. 
Isten áldja meg evangelizálását, hogy a mag, amit egy-
egy lélekben ezekkel a beszélgetésekkel elültet, kicsíráz-
zon és termést hozzon.

Muhi Zsuzsa

Két nap a HEGYEN
(lelkigyakorlaton a plébánia verbita missziós 

imaközösségének tagjai)
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Igazi örömzenélés az 

Isten dicsőítése
Hogy mit jelent számomra az együttes? 

Nehéz pontosan megfogalmazni.
Egy színes, sokoldalú társaság, ami
épp ettől olyan jó. 

Feladataink közül az első a 
szolgálat, melyet hétről-hétre 
vasárnap esténként végzünk. Az

egyre magasabb színvonal elérése 
érdekében, persze, sokat próbá-

lunk, de a gyakorlások közepette is
ügyelünk arra, hogy mindez szórakozás is

legyen. A sokszor kemény munka után 
pedig mindig akad valaki, akivel el lehet mulatni az időt.

A szentmiséken kívül egyéb feladataink és felkéréseink is
vannak. Az áhítatokon mindig megtapasztalom, hogy 
milyen felemelő érzés gyertyafényben két elmélkedés
között a kedvenc dalainkat énekelve imádkozni. Nagy
örömünkre pedig idén nyáron az együttesből két lány is
férjhez megy, természetesen, gitáros kísérettel.

A plébánia keretein kívül is találunk közös elfoglaltságot,
építjük a közösséget. Ilyen például a már hagyománnyá
alakult húsvéti locsolkodás, szódával és vödörrel, a 
lányok nagy örömére, vagy egy-egy közös filmnézés, 
játék, vagy épp a választások utáni eredményváró.

A nyárra nézve is vannak terveink, az esküvői szolgálatok
mellett egy hétvége Balatonszemesen, és tervezünk 
magunknak egy továbbképzést is, hogy újult erővel 
vághassunk neki a következő tanévnek.

Röviden és tömören összefoglalva egy szuper közösség,
különleges emberekkel, ahol egy igazi örömzenélés az 
Isten dicsőítése.

Deo gratias!

Rék@

A Gitáros Együttes június 17-n, 19 órakor tartja tanév
végi hálaadó szentmiséjét, mely után közös agapét
rendeznek. A zenekar idei utolsó szolgálatát pedig -
egy örömzenéléssel egybekötve - június 24-n, Keresz-
telő Szent János születésének ünnepén ugyancsak 19
órakor látja el, mely az együttes élő és elhunyt tagjai-
ért lesz felajánlva. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

A Gitáros Együttes szeptembertől szeretettel hívja 
soraiba azokat a zeneszerető fiatalokat, akik ének-
hangjukkal és/vagy hangszerjátékukkal szeretnék 
szolgálni az Urat! Jelentkezni a gitáros misék után
Hernády Balázsnál lehet .
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Új segédkarnagy a scholában

A scholába óvodáskorom óta járok, a legelső emlékem az andocsi tábor volt. Itt 
tanultam meg fejből az első „scholás éneket” (Teremtő Lélek, jöjj közénk), amit az-
tán az elmúlt 16 év repertoárja követett. A kiskórust követte a középidőszak, 
amikor a felnőttpróbákon még csak fülelve (türelemmel várva a kórusban éneklő
szülőkre) vettem részt. Majd, amikor teljes jogú nagykórus-tag lettem, ismerősként
köszöntek vissza az addig csak hallott művek.

Az óvodáskortól való éneklés és a 6 évesen elkezdett zenetanulás végigkísérte az
életemet mind a mai napig, olyannyira, hogy jelenleg a Zeneakadémia negyed -
éves hallgatójaként készülök a karnagyi és ének-zene tanári hivatásra. A felvételi-
re való készülés kapcsán kezdtem el aktívabb szerepet vállalni a vezénylésben, a
kiskórussal való rendszeres foglalkozás pedig közel két éve kezdődött. Az itt 
betöltött karnagyi, illetve pedagógus szerep nagyszerű lehetőség, afféle szakmai
gyakorlat. Továbbá a kórus közreműködésének köszönhetem, hogy egy évvel 
ezelőtt fél évig Bolognában tanulhattam az Erasmus program keretében, amit 

ezúton is ismét köszönök a kórusnak! :)

A komolyzene, a zenélés és a pedagógus pálya mellett egy másik álom a cukrászat, azon belül is a tortakészítés. 
Jelenleg inkább hobbiként űzöm ezt a szakmát, de tervben van, hogy papírt is szerezzek róla. Hogy a kettő megfér-e
egymás mellett, illetve, hogy melyik lesz végül a főbb irány, az egyelőre a 
jövő zenéje.

A kórusban jelenleg az elsődleges feladatom besegíteni Tündének a 
kiskórus irányításában, így részt veszek a pénteki próbákon, illetve egyre
többször terelgetem a 9 órai szentmisén a gyereksereget. Emellett azért
szoktam vezényelni a felnőtteket is. Ahogyan az énekléssel én is szolgálni
tudtam és tudom a liturgiát, úgy fontosnak tartom, hogy minél több 
gyermeket, fiatalt tudjunk megismertetni az oltárszolgálat ezen formájával,
ezáltal példát mutatni a világban.

Bartal Ági

Templomunk búcsújának előestéjén, június 23-án a szombat esti 

szentmise után ünnepélyes vesperást énekelünk, Keresztelő Szent János

tiszteletére.

Zsolozsma

A Mária rádió vagy tíz éve elkezdte sugározni a napi zsolozsmát.

Volt, aki önkéntesként részt vett a rádióban a zsolozsma imádkozásában; volt, akit ezt hallgatva megérintett a 
zsolozsma lelke.

Mária hosszú ideig tagja volt a rádióban zsolozsmázók közösségének.

Összegyűjtötte Miklós atya vezetésével azokat, akik szeretik ezt az imádságot, megalakult a zsolozsmázók köre 
plébániánkon.

Ma is együtt zsolozsmázunk minden szerdán, az esti mise után, imánkba foglalva papjainkat, egyházközségünket, és
kis közösségünk minden egyes tagját, Elemért is, aki már új életéből mondja velünk: 

Nyisd meg uram ajkamat Szent Neved dicséretére...

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna!
Reguly Zoli bácsi
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Régi ministránstársam, Kazatsay Imre ( Kazi) sorai indi-
tották el bennem ezt az emlékezést. Mivel születésemtől
24 éves koromig az egyházközség területén éltem, 11-12
éves koromban engem is elfogott a vágy, hogy 
ministránsként szolgáljam az urat. 

Akkor még a templom belső tere máshogy nézett ki. A
szószékre a sekrestyéből lehetett fellépni és az oltárhoz
egy külön ajtón jutottunk be, ezen az ajtón egy csillag
alakú ablak is volt. Ekkor még a pap és mi is a híveknek
háttal álltunk, a miséző pap  fent az oltár előtt, mi pedig
a lépcsők alatt kétoldalt. A jobb oldalon állók az idősebb
társaink voltak, majd gyakorlás után hamarosan mi is át-
kerültünk erre az oldalra. 

A misebor kehelybe öntéséhez először a kancsókat 
fülükkel az atya felé kellett átnyújtani. Ezután a kézmo-
sást már a szentelt vízzel nekünk kellett végeznünk. 
Akkor még sok latin szöveget kellett megtanulnunk és
használnunk a szentmisén. A pap latin szövegeire nekünk
hangosan szintén latinul kellett válaszolnunk szigorú rend
szerint. Az iskolában akkor még nem tanultunk latinul,
ezért ezt bizony sok gyakorlással kellett elsajátítanunk.
Ameddig a pap végezte a szertartást, addig mi a lépcsők
alján térdeltünk vagy álltunk. Ez bizony sokszor nagyon
fárasztó volt. 

Mivel én egy nyakigláb vékony fiú voltam, aki nagyon 
sokat nőtt egy év alatt, több problémám is akadt. Egyrészt
a hosszú ideig való állás, másrészt a nagymiséken 
használt tömjénfüst szaga, vagy a nyári meleg, vagy az 
áldozás előtti éhgyomor egy idő múlva ájulási tünetek-
ben mutatkozott meg nálam. Kiss Feri bácsi, a sekrestyés
ismerte ezt a „rossz” szokásomat és a kis ablakon kinéz-
ve észlelte ájulásom előzményeit, ilyenkor kiszaladt, és
mielőtt elestem volna, átkarolt és bekísért a sekrestyébe.
Később kinőttem ezt a szokásomat, de akkor bizony ez
elég sok problémát okozott.

A latin nyelv ismeretéből a későbbi időből is van egy 
történetem. A Kertészeti Egyetem hallgatója voltam, 
mikor az egyik professzorunk feltette a kérdést, hogy ki
tanult latinul. A társaink közül senki nem jelentkezett. 
Ezután egy olyan latin mondatot vagy szót használt, mely
ismert volt nekem és ezt hangosabban bemondtam. 
Ekkor felelősségre vont a prof, hogy az előbb miért nem
jelentkeztem. Azt válaszoltam, hogy professzor úr, én

csak ministráns voltam és innen ered a latin ismeretem.
Ez akkor elég merész válasz volt a részemről, mivel az
egyetem vezetői közül sokan erősen baloldali beállított-
ságúak voltak. Szerencsémre az említett prof nem 
tartozott ezek közé.

Kazi barátom említette a Mátyás-templomot. Ott Tóth
atya kezdeményezte egy katolikus keresztény múzeum
megnyitását is. Ebben is aktívan részt vettünk és éveken
keresztül mint idegenvezetők segítettük a külföldi 
csoportok ellátását is. Nagy öröm volt számunkra ez a
szolgálat. 

Mi, ministránsok nagyon segítőkészek  voltunk egymás-
sal. Nekem problémát jelentett a matektanulás, 
melyben nagyon sokat segítettek rajtam társaink. 
Nagyon jókat kirándultunk együtt és különösen az 
Esztergomi Bazilika meglátogatása hatott rám nagyon
emlékezetesen. Akkoriban a kupolába még nem 
mindenki mehetett fel. Mi, ministránsok kivételt képez-
tünk. A kupola közepén lévő nyíláson  át bekukucskál-
hattunk a templomba, ami nagyon nagy élményt 
jelentett számomra. 

Visszatérve a templomra, egy másik emlékem az, 
amikor Hernádi Ágoston  (Guszti bá) atya bevezette a
miséken az olvasmányok és szentleckék felolvastatását,
és én az elsők között voltam ebben a szolgálatban. 
Büszkén mondhatom, hogy Pomázon, mostani 
lakhelyemen az egyetemes könyörgések felolvasását is
én kezdeményeztem elsőként. Az itteni plébánián 
közel 30 évig voltam képviselőtestületi tag, és most is
csak a korom miatt adtam át ezt a szolgálatot. 

Ezt a néhány élményemet szerettem volna továbbadni
a jelenlegi társainknak. 

Szeretettel:
Madaras Jenő nyugdijas  kertészménök, 

73 éves öreg ministráns 

Introibo ad altare Dei -  egy öreg ministráns visszaemlékezései

Továbbra is szívesen fogadjuk visszaemlékezéseiket bármely időszakból és az egyházközség életének valamennyi 
területéről. Változatlanul volt ministránsaink gondolnak vissza legszívesebben az itt eltöltött évekre. Most két korosztály
emlékeit is olvashatjuk, elsőként Madaras Jenő írását, majd az 1970-es, 80-as évek fiataljainak gondolatait. 

Örömmel adjuk közre mindkét írást.

forrás: fortepan.hu
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Régi ministránsok kollégiuma („lékaisok”)

A Plébánián nagy hagyománya van a ministráns kollégiu -
moknak. A Felsőkrisztinában is megjelentek már írások
arról, hogy mi volt az 50-es, 60-as években, talán keve-
sebb a híradás a 10-20 évvel későbbi ministránsokról. 

A 1980-as években az akkor főiskolás-egyetemista 
„kollégium” látta el az oltárszolgálatot a vasárnap 12 órás
szentmiséken, melyeket Gál Ferenc professzor úr 
(nekünk „Feri bácsi”) tartott. Az idézőjelet az indokolja,
hogy heti rendszerességű összejöveteleink elsősorban a
keresztény önképzésről szóltak, és messze nem 
mindenki ministrált vasárnaponként, így nem is 
tartoztunk az akkori tényleges kollégiumok sorába. Ezek
dékánjai a mi sorainkból kerültek ki, és ha jól 
emlékszem, akkortól vált általánossá, hogy minden 
kollégiumnak két dékánja legyen.

A tagság 15-20 fős állandó magja körül gyakran 
cserélődtek a tagok. Újak rendszerint a baráti, később
házastársi kapcsolatokon keresztül érkeztek, akik jól 
integrálódtak a közösségbe. A közös lelkigyakorlatok, a
nyári hátizsákos túrák és a közös szilveszterezések mély
barátságokat, több esetben szerelmet és ennek nyomán
házasságot eredményeztek. Talán ez is oka annak, hogy
a társaság tagjainak nagy része azóta is tartja a kapcsola-
tot egymással, mi több, havi rendszerességgel – minden
hónap második szombat este – összejön a Plébánián. Az
akkori hallgatókból mára szülők, nagyszülők lettek. Alig
néhányan laknak már a Plébánia területén, ezért is nagy
szó, hogy Pomázról, Solymárról, vagy Piliscsabáról is 
eljönnek beszélgetni hitről, keresztény életről, egy-egy
aktuális egyházi eseményről. 

Miért vagyunk még együtt? Az okokat talán az alábbi
személyes vélemények magyarázzák a legjobban.

„Örülök, hogy a régi, gyermekkori ministráns társaság,
akik egyébként keresztkomasági szinten nem veszítették
egymást, most havi gyakorisággal összejövő katolikus 
közösségként találkozik. A közösségiség számunkra a kö-

zös és egymásért történő imán, alkalomadtán a konkrét
segítésen, a kerek évfordulók megünneplésén túl jelenti a
katolikus egyházzal, a magyar nemzettel, ill. a családi
élettel kapcsolatos témák őszinte megbeszélését is, ahol
ütközhetnek vélemények, meglátások, továbbsegítve az
egyén és családi közösségek gondolkodását. 30-40 év
után is jó a gyökerekből újra építkezni, amint az egy 
igazán összetartozó nagycsaládban is működik.”

(Greschik Emőke)

„Itt a „Lékain” nőttem fel, a hatvanas években elsőáldo-
zó és kisministráns voltam, Greksa Feri „bácsi” idejében.
Később gimnazista ministráns, majd egyetemistaként a
gimnazisták dékánja lettem, Gál Feri „bácsi” nagy tiszte-
lői és követői közé tartoztam. Ebből a ministráns 
csoportból előbb házas, majd családos csoport lett. 
Ekkor inkább már családoknál találkoztunk, nyári és téli
családos túrákat szerveztünk. Mi is elköltöztünk a 
plébánia területéről Pomázra. Gyerekeink felnőtté 
válásával jelent meg az igény, hogy ismét rendszeresen a
„Lékain” találkozzunk és csiszoljuk elménket, ápoljuk kö-
zösségünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk.” 

(ifj. Reguly Zoltán)

„Születésem óta „Felső-Krisztinás”, avagy „lékais”. 
Életem mérföldkövei (keresztelő, bérmálás, esküvő, gyer-
mekeink keresztelői, temetések) ehhez a templomhoz-
plébániához kötnek. Itt találtam olyan ifjúsági közösség-
re, vezetőkre, atyákra, barátokra, akik egész eddigi élet-
emet végig kísérték. Fiatalkorunk kiscsoportos közössége
- világmegváltó gondolatokkal, rengeteg közös élménnyel,
életre szóló barátságokkal, házasságokkal – meghatározó
erejű volt. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy most „vén
fejjel” újra visszatérhettünk ide, mint közösség. Nagy 
szeretettel és hálás szívvel gondolok minden, valaha itt
szolgált, és jelenleg szolgáló atyára is! A teljesség nélkül
például: Greksa Ferenc atyára, akinek egyénisége, vidám
gyermekmiséi, és későbbi barátsága örökké velem marad;
Gál Ferenc Professzor úrra (Feri bácsira), akinek csendes,

szerény bölcsességét 
nemcsak a 12-es miséin
hallgathattuk, hisz az ajtaja
mindig nyitva állt előttünk;
Széplaki Lajos atyára, és
dörgedelmes beszédeire,
„atyai helyretevéseire”,
vagy Pálmai Péter atya sze-
retetére, és emberségére. 
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Mennyit tudsz az Eucharisztikus Kongresszusról?

Az alábbi meghatározások helyes válaszai a középső, függőleges oszlopban 
kiadják annak a tárgynak a nevét, ami a 2020. évi budapesti eucharisztikus
kongresszus egyik fontos szimbóluma.

1.A kongresszusok alkalmából komponált ünnepélyes dal.
2.A francia város, ahol az első nemzetközi eucharisztikus kongresszust tartották.
3.Az előkészület ideje alatti legfontosabb „teendő”.
4.Jézus tanításának központi üzenete.
5.Ebben a hónapban rendezik meg 2020-ban a budapesti kongresszust.
6.Ez áll a kongresszusok középpontjában.
7.Az 1938. évi budapesti kongresszus résztvevőinek száma.
8.Királyunk keresztneve, akinek halála után 900 évvel rendezték az első 
budapesti kongresszust.
9.A 2020. évi kongresszus előkészületeit irányító atyának a keresztneve.
10.A város neve, ahol az előző, 2016. évi eucharisztikus kongresszust rendezték.
11.Az eucharisztikus kongresszusok záróeseménye.
12.A 2020. évi budapesti kongresszus előkészületeinek eseményeiről ezek 
segítségével lehet legkönnyebben értesülni.
13.A 2020. évi budapesti kongresszus jelmondata hangsúlyozza az Eucharisz-
tia …jellegét.
14.Az Eucharisztia „szülőhelye”!
15.A Szentatya általában e személy által képviselteti magát a kongresszusokon. 

No, és itt van nekünk Márton atya,
akit szintén mélyen a szívünkbe 
zártunk, és végtelenül hálásak 
vagyunk mindazért, amit értünk, és
az egész közösségért tett/ és tesz.
Köszönöm, hogy „lékais” lehetek!”

(Buczkóné Reguly Krisztina)

A keresztény élet, Krisztus követé-
se nem helyhez kötött. Ennek elle-
nére fontosnak érezzük, hogy a
templom, ahova járunk, legyen
olyan, mint az otthon, ahova haza
lehet térni. A templom számunkra
nemcsak az épületet jelenti, 
hanem az egyházközséget, az em-
bereket is, akikkel itt találkozunk.
Az itt megismert barátok erősítik a
mi hitünket is, gazdagítanak 
minket, és az együtt töltött idő
örömöt okoz nekünk. A barátság
ápolásához idő kell. 

Ha némi kényelmetlenséget okoz
is az idejutás, szívesen vállaljuk.

Kovács Ádám
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Hegedüs Emília

Bodócz Bálint

Fejérvári Milán Zsigmond

Szabó Samu Bence

Madocsay Kornél Álmos

udvarhelyi Kinga Emese

Akiktől búcsúzunk:Az Egyház új tagjai:

Házasságot kötöttek

Krüpl László – Túri Judit

Bokori László – Németh Noémi

Anyakönyv
2018. március - május

Pazurin Károly  (88)

Dauerbach Béla Péter  (77)

Dr. Radó Aladárné  (85)

Farkas-Cseke Jánosné  (77)

Kiripolszky Ferencné  (95)

Pintér Róbert  (54)

Török Lajosné  (96)

Magyar Attila  (70)

Szabó Albertné  (94)

Blau Antalné  (90)

Dr. Tófalvi Károly  (85)

Prenker Emilné  (83)

Dr. Sármási Péter  (72)

Varjasi Péterné  (69)

Vajai Györgyné  (72)

Dr. Zelcsényi Béláné  (90)

Konkoly Katalin  (90)

Garaczi Lászlóné  (79)

Nemes István  (80)

Dr. Sármási Réka  (72)

Krasznay Györgyné  (78)

Kántás Tibor  (70)

Dr. Pozsgai Lajos  (86)

Varga Istvánné  (87)

Mitter Imréné  (92)

Mucsi Lajos  (77)

Fórizsné Dr. Kovács Ágnes  (76)

Tóth Jánosné  (90)

Dr. Schöner Károly  (87)

Garai Jánosné  (98)

ÁLDOZÁS UTÁN
Szentháromság vasárnapon

Te, örök Háromság, alkotó vagy és én, a te alkotásod megismertem az új te-
remtésben, amelyet Fiad Vérével készítettél nekem, hogy szerelmese lettél
alkotásod szépségének.

Ó, mélység, ó, örök Istenség, ó, mélységes tenger! ...Te vagy az a minden vi-
lágosság feletti világosság, amellyel az értelem szemének oly bőséges és ter-
mészetfölötti világosságot adsz, hogy eljuttatod ezzel a hit világosságának fé-
nyére: e hitben látom, hogy lelkemnek élete van, s ebben a világosságban
fogad be téged, a világosságot...

Valóban, ez a világosság tenger, hiszen benned táplálja a lelket, csendes óce-
án, örök Háromság... Ez a víz tükör: benne, örök Háromság, megismertetsz
önmagammal... minden szépség feletti Szépség, minden bölcsesség feletti
Bölcsesség...

Sienai Szent Katalin

Úrnapja 2018


