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Szentmisék rendje:
Hétköznapokon 7:30 és 18:00 órakor

Vasárnap 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 és 18:00 órakor

Hivatali órák:
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken

9:00–12:00, 16:30–17:30

Milyen egyházat szeretnénk?

A második világháború vége felé, 1943-ban rendezték
meg a népi írók, költők az úgynevezett szárszói
konferenciát.
Németh László író előadása sötét színekkel ecsetelte a
magyar jövőt. Előadása végén Veres Péter író* volt az első
hozzászóló. Kijelentette: „Németh László előadásával
bevonult konferenciánkra a halál-hangulat.”

Hazánk és Európa kereszténységét vizsgálva hasonló
kísértés környékezheti meg az Egyház jövőjéért aggódó
keresztény embert. Nincs ebben semmi szokatlan, hiszen
Pascal szavai szerint Krisztus, illetve az Egyház agóniája a
világ végéig tart. Igaz, Jézus jómaga vállalt kezességet az
Egyház fennmaradásáért, de azt nem mondta, hogy ez az
ígéret minden rész-egyház (Európa, Amerika) létét
biztosítja. Mindezt történelmi példák bizonyítják (Közel-
Kelet, Észak-Afrika).

Felvetődik itt és most a kérdés: mit lehet és mit kellene
tennünk, hogy az Egyház, magyar egyházunk
fennmaradjon? Más szóval: milyen Egyházat akarunk, ami
méltó a holnapok életére? A válasz könnyű és egyszerű:
olyan Egyházat kell akarnunk, amilyent Jézus Krisztus
akar!
Ezt a krisztusi akaratot Pál apostol így fogalmazta meg:
Krisztus „Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen
sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem
szent és szeplőtelen” (Efezusi levél 5,27). Nincs tehát
ellentétben az Egyház szeretetével, ha meglátjuk szeplőit
és ráncait.

VI. Pál pápa tette fel ezt a kérdést: mire van leginkább
szüksége Egyházunknak? Ezt válaszolta: „Hogy szeressék.
Akkor is, ha belepi testét és ruháját a zarándokút pora.
Akkor is, ha nem felel meg mindig és mindenben a
»názáreti Ács«  ízlésének. Aki egy elképzelt Egyházat,
egyházközséget szeret, tönkreteszi a valódit.”

Prohászka Ottokár írta Egyházunkról:
„Ha nincs Egyház, nincs Szentírás. Ha nincs Egyház, nincs
kereszténység. Ezt teljes, mély meggyőződéssel ismétlem:
Ha nincs Egyház, nincs kereszténység. Mert elsöpörte
volna az isteni magot a szél, azt az evangéliumi gyöngyöt
összetörték volna, azt a szelíd mécsest, amely az
evangélium olajából táplálkozik, kioltották volna..."

Márton atya

Rácz Vali rajza

Gyurkovics Tibor:  Hála
A hitet másoktól szereztem

mint égig érő ablakot
akik látták magukat bennem

azoknak én csillag vagyok
én viszont nekik köszönhettem

az egész égboltozatot.
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Az elmúlt, nagyböjti időszakban több, elsősorban lelki
szempontból fontos esemény történt.  A szokásos
pénteki keresztutak közül kettő kiemelésre érdemes: az
egyik a Képviselőtestület keresztútja március 29-én, a
másik a ministránsok és a Gitáros Együttes által
szervezett, a budaörsi Kálvárián végigjárt, fáklyás
keresztút április 12-én. Ugyancsak a Gitáros Együttes
tartott zenés áhítatot március 24-én, melyen az
elmélkedésre serkentő gondolatokat Berta László,
nagyoroszi plébániai kormányzó atya mondta. 

•
A nagyheti lelkigyakorlatot dr. Gájer László atya tartotta.
Akik nem tudtak ezen részt venni, azok a plébániai
honlap AR(T)hívum / Egyéb hanganyagok oldalán
meghallgathatják, ill. onnan letölthetik a három nap
hanganyagát.

•
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
közösségünk tagja, a Schola egyik erőssége, aki a
passióban Jézus szerepét szokta énekelni, 
Dr. Vörös Attila, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Magyar Természettudományi Múzeum
nyugalmazott főmuzeológusa részére a geológiai-
paleontológiai tudományterület kimagasló
kutatóegyéniségeként a közép-európai térség
földtörténetének vizsgálatában elért, nemzetközi szinten
is kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként
a Széchenyi-díjat nyújtották át. Szívből gratulálunk! 

•
A Képviselőtestület május 9-én ülést tartott.  Először
Pályiné Palkovics Nóra és Bartal Péter, a Plébánia
missziós küldöttei számoltak be a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeiről, a
lehetséges felkészülési tevékenységről. Javasolták, hogy
készüljön egy olyan „térkép”, amin a Plébánia
közösségei helyeznék el magukat, ahogyan csatlakozni
tudnának, valamint konkrét tevékenységek
megnevezését kérték, amiket a hívek vállalni tudnának.
Plébániai Napot tartunk ez év szeptember 14-én, amely
a NEK-hez kapcsolódik, valamint 2020. januárban
fogadjuk a NEK Missziós keresztjét. 

•
Május 19-én rekordszámú, 56 gyermek részesült
elsőáldozásban. Plébániánk csatlakozott a NEK ünnepi,
nyitó szentmiséjén tartandó közös elsőáldozáshoz, így
egy év múlva nem lesz külön elsőáldozás
templomunkban. 

•
Advent és Nagyböjt mellett, immár második
alkalommal, a húsvéti időszak szombatjain is, az este 6
órás szentmise után énekes vesperás volt. Lélekemelő,
ahogy az Egyház imádságával fordulunk az Úrhoz, és
irányítjuk figyelmünket a megváltás titkaira. Sajnos,
egyelőre nagyon kevés hívő vesz részt ezeken az
alkalmakon.

•
Egyházközségünkben ketten végzik azt a feladatot, hogy
a családokhoz kimenve adjanak lehetőséget az egyházi
hozzájárulás befizetésére. Egyikük, Páli Imre, több
évtizedes szolgálat után most befejezi tevékenységét.
Megköszönjük fáradhatatlan, hűséges munkáját, jó
pihenést kívánunk neki! A továbbiakban Erős Sándor
mindkettőjük területét egyedül látja el, fogadják őt
bizalommal!

•

Idén tavasszal volt 10 éve, hogy távozott közülünk 
Seidl Fidél, aki évtizedeken át egyszerű hívőként, majd
közel másfél évtizeden keresztül templomatyaként
segítette plébániánkat. Isten iránti elkötelezettsége,
derűs és csendes természete, alázata, egyenes tartása
mindannyiunk számára, akik őt ismerhettük, örök példa
marad. Velünk volt, közöttünk élt, minket biztatott,
segített. Birtokában volt a szelíd humor, ami
megkönnyítette az emberekkel való kapcsolattartást. Az
irodai munka precíz végzése, a fiatal káplánok segítése,
a ministránsok tanítása mind azt bizonyítják, hogy igazi
„curator”, a templom lelki kincseit bölcsen kezelő
ember volt. A jobboldali padsor első padján kis tábla
jelzi állandó helyét, egyben emlékeztet minket
fáradhatatlan szolgálatára.

Kovács Ádám

Krónika
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A közösségi ház építéséről.

A reményt soha ne add fel! Mi sem adjuk. Reméljük, hogy
most már csak elkészül a közösségi házunk és birtokba
vehetjük. Bár a sokadik meghosszabbított határidőn is túl
vagyunk, és még mindig nincs kész, azért már érzékelhető,
hogy közeledik a befejezés.
A plébánia felső kertje nagyjából kész, még az ülőkék egy
részének felszerelése és a kertészeti munka van hátra, no,
meg a hibajavítás. Itt megjegyezném, hogy ameddig a
végső parkolási rend nem születik meg, és kocsival - ha
engedélyünk van rá - beállunk a felső kertbe, ezt úgy
tegyük, hogy rajtunk kívül más is be tudjon állni. Oldalt
három kocsi parkolására van lehetőség….
A közösségi ház belső munkálatai befejeződtek. Nem
kevés pénzből beszereztük és felszereltük a mosdók és a
konyha felszereléseit is. Üzembe helyeztük a korszerű
audiovizuális és wi-fi technikatechnikát is. Örömmel
tudatjuk, hogy a ház működőképes. Az üzembehelyezési
eljáráshoz szükséges engedélyek beszerzése is folyamatban
van.  Próbaüzemként két rendezvényt is tartottunk, egy
esküvőt és elsőáldozóink agapéját. Aki részt vett ezeken,
láthatta, hogy sokáig készült, de szép és elegáns lett a ház.
Urnatemető: Elkészült, csupán azok a munkák vannak
hátra, amelyeket már korábban is jeleztünk, hogy csak a
külső munkálatok befejezése után fognak megtörténni
(padlózat felújítása, a kőfelületek tisztítása).
Alsó (a ház körüli) kert: Még mindig a támfalak építésénél
és a tereprendezésnél tart a kivitelező, bár már sejthető,
hogy milyen lesz a kert, ha elkészül. A kerti világítás
kiépítése is kész, a kandeláberek beállítása lesz az utolsó
mozzanata az építkezésnek. Természetesen, a kertészeti
munkák itt is még váratnak magukra. 
A templomi fejlesztések: Amint azt ez előző számunkban
jeleztük, a szentély megvilágítását fel kellett újítani. Ehhez
másfél millió forint értékben új, korszerű fényforrásokat
építettünk be. Ugyancsak felújítottuk a térdeplőket és az
első sorok padjainak ülőrészét, igyekezvén, hogy a munka
minél kisebb kellemetlenséget okozzon a híveknek. Ez a
munka ötszázezer forintunkba került, így kérjük, hogy
kíméletesen használjuk és vigyázzunk rá!
További terveink: Szeretnénk – amennyiben anyagi
helyzetünk lehetővé teszi - a plébánia épületében lévő
nagy hittantermet is felújítani. A szükséges munkák
felmérése elkészült, és ha a költségvetést is megismerjük,
döntünk a továbbiakról.

Béres György

Segítsen, hogy segíthessünk!

Már több alkalommal fordultunk közösségünkhöz
kérve, támogassák karitászcsoportunk megújulását.
Minden évben köszönthettünk új tagokat
csoportunkban, aminek mindig örültünk, de most
úgy érezzük, generációváltásra és gyökeres
megújulásra lenne szükség.

A Karitász által szervezett lelkigyakorlatokon
lehetőségem volt sok csoport vezetőjével találkozni,
és több plébánia számolt be arról, hogy egy-egy új,
fiatal csoportvezető páratlan lendületet tudott adni
a csoport munkájának.  Vannak esetek, amikor
előny, ha valaki hosszú ideig el tud látni valamely
feladatot, ugyanakkor be kell látni, hogy a nálunk
fiatalabbak más szemmel látják a világot, új
ötletekkel, a technika új lehetőségeivel élve
hatékonyabban tudnának dolgozni. Ha volna olyan
vállalkozó szellemű, segíteni akaró fiatal, aki
bekapcsolódna a munkánkba, csoportunkban
lehetőséget kapna a kibontakozásra. Mi minden
erőnkkel, eddigi tapasztalataink átadásával segítjük
a munkáját.

A jelentkezés megkönnyítése érdekében
szerkesztettünk egy adatlapot, amit ezennel az
újságban is közzéteszünk, a 16. oldalon található.
Várjuk a csatlakozni vágyókat!

Nyári szünet: Karitász raktárunk 2019. június 24-től
augusztus 27-ig zárva lesz.

Ebben az időszakban a keddi karitász ügyelet is
szünetel. Sürgős segítségkérés esetén mobil
telefonszámomon, melyet a plébánián tudnak
megadni, elérhető leszek.

Kakaó és kalács Márton atyával az elsőáldozás után
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HÍREK AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRÓL

2020. szeptember 13-20. Budapest

Célegyenesbe fordult az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezése.
A felkészülési időre 3 évet jelöltek ki. Az első év jelmondata „Az Eucharisztia,
mint az egyéni keresztény élet forrása” volt, ami az Oltáriszentséggel való
személyes viszonyt kívánta elősegíteni. A második év „Az Eucharisztia az
Egyház életének forrása” jelmondattal a közösség felé nyitott, hiszen az
egészséges közösség Krisztus-központú és gyarapodó közösség. A harmadik év
fő feladata a misszió: „Az Eucharisztia forrás a világ számára”.

Az iec2020.hu honlapon már megismerhetők a kongresszus hetének főbb
programjai. Vasárnap délután a nyitómisén kerül sor a közös elsőáldozásra a
Puskás Ferenc Stadionban. Ez hatalmas élményt jelent majd a résztvevő
gyermekeknek és családtagjaiknak. Az Oltáriszentséggel történő személyes
találkozás kiegészül egy további, életre szóló élménnyel: a közösség erejének
megtapasztalásával. Olyan lehetőség ez, ami egy emberöltő alatt egyszer
adódik: akik az 1938-as budapesti kongresszuson részt vettek, egész életükben
meghatározó élményként adták tovább emlékeiket a családjuknak. A résztvevők
létszámának felmérése érdekében 2019. május 20-ig a plébániákon
előregisztrációt kértek, de természetesen később is lehet jelentkezni.

A tervek szerint délelőttönként hitéleti előadások, tanúságtételek lesznek, főként a Hungexpo területén, délutánonként
pedig kulturális és lelki programok (koncertek, színi előadások) városszerte. A Szent István Bazilika előtt közös
szentségimádás lesz. Péntek estére várják a fiatalokat ifjúsági estre a Papp László Sportarénába. Szombati napon a
Kossuth téren az Országház előtt lesz szentmise, majd gyertyás körmenet. A Hősök terén vasárnap ünnepi zárómisével
búcsúznak a résztvevők.

A budapesti plébániák híveitől a szervezők a vidéki és határontúli magyar hívek számára szálláslehetőségek felajánlását
kérik. Továbbá a kongresszus hetében szerdai napon nyílik majd alkalom arra, hogy az egyes plébániákon fogadják a
kongresszus résztvevőit egy kis beszélgetésre, agapéra. Várhatóan ezen a héten rendezik meg az Ars Sacra fesztivált,
amelynek keretében egy kisebb plébániai zenei esemény megszervezése is örvendetes lenne.
A programokra több száz önkéntes segítőt várnak, valamint önkéntes tolmácsok jelentkezésére is szükség lehet.

A Kongresszus tárgyi jelképe, a Missziós Kereszt körbejárja az ország plébániáit. Templomunkban 2020 januárjában
lesz felállítva. A Kereszt egy csodálatos ötvösmunka, amelybe magyar szentek ereklyéit foglalta bele a művész, Ozsvári
Csaba. Rómában a Szentatya áldotta meg. 

Az utolsó előkészületi évben, amelyet Erdő Péter bíboros úr nyitott meg a Karizmák ünnepén (június 10.), bátran
bekapcsolódhatunk programokba. Lesz újra szentségimádási lánc Úrnapja szombatján, június 22-én 17 órától. A
tavaly nagy sikerrel megrendezett és rengeteg fiatalt vonzó ForrásPont az idén szeptember 21-én lesz az ifjúságnak,
a 15-30 éveseknek, valamint októberben nyílik egy kiállítás az Oltáriszentség tisztelete címmel a Pesti Vigadóban.

Az 1938-ban Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus olyan esemény volt, amely életre
szóló élményt jelentett a résztvevőknek. Kérjük, jelentkezzen az a hívő testvérünk, aki részt vett a kongresszuson és
szívesen megosztaná emlékeit! (tel: 20-401-8486)

Plébániai nap szeptember 14-én:

A közösségben megélt hit erősítése és az Oltáriszentség tiszteletének elmélyítése céljából egyházközségünk plébániai
nap megrendezését tervezi 2019. szeptember 14-ére, szombatra, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdete
előtt éppen egy évvel. A szervezők a szórakoztató programok mellett a hit erősítését szolgáló előadásokkal várnak
minden korosztályt.
Tájékoztató a részletes programról hamarosan a faliújságon és a következő plébániai újságban lesz olvasható.

Pályiné Palkovics Nóra 



Prágai Szent Ágnes az Árpád-ház, illetve a
középkori cseh–magyar kapcsolatok (kevésbé ismert)
alakjai közé tartozik. Kevesen tudják, hogy az ő portréja
volt a régi ötvenkoronás bankjegyen is Csehországban.
A hercegnő édesanyja, Konstancia cseh királyné II.
András magyar uralkodó nővére volt, tehát Ágnes és
Árpád-házi Szent Erzsébet unokatestvérek voltak. A két
szent királylány sorsában van hasonlóság: mindketten
nagyon fiatalon idegen udvarba kerültek dinasztikus
házasságkötés révén. Ágnes, aki előbb ciszterci, később
premontrei kolostorban nevelkedett, még az esküvő előtt elveszítette vőlegényét. Bár a legendásan jólelkű és vallásos
lánynak voltak komoly kérői (például II. Frigyes német-római császár, majd III. Henrik angol király), Ágnes nem ment
férjhez. A P�emysl–dinasztia fényes prágai udvarát 1230-ban végleg elhagyta, s hátralévő - középkori viszonyok
közepette nem kevésnek számító - éveit a betegápolásnak és kolostorok építtetésének szentelte. 1234-ben klarissza
szerzetesnő lett, példáját pedig hamarosan tizenkét nemesi származású leány követte. Az egyik, rászorulókat gyámolító
lovagrend létrejöttét is támogatta, míg a Prágai Nemzeti Galéria középkori műalkotásokat őrző épülete (a prágai
Zsidónegyedben) eredetileg az Ágnes által alapított kolostorok egyike volt. A jólelkű hercegnő dokumentumait, sírját
sokáig elveszettnek hitték, ezért csak 1874-ben avatták boldoggá. Szentté avatása, mely Szent II. János Pálhoz fűződik,
1989 novemberében a csehszlovák kommunista rezsim egyházpolitikája elleni tüntetés is volt a „bársonyos
forradalom” részeként.

Ágnes Jézussal való kapcsolatáról leginkább az Assisi Szent Klárával való levelezése tanúskodik, ebből Klára
Ágneshez írt négy levele maradt fenn, amelyek páratlanul szép olvasmányok két eltérő régióban élő, de egyaránt a
szegénységet és közvetlen Krisztus-követést vállaló fiatal nő hitéről. „A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak
fészkük, az Emberfiának azonban, azaz Krisztusnak nincs hova lehajtania a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott
hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag Úr a tisztaságos Szűz méhébe költözvén ínségesen és szegényen akart e világra
jönni, hogy az emberek, kik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek, és
uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát és ujjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm!” – bátorítja Klára Ágnest,
akit így szólít meg: „lelkem fele”.

Az édesanyja révén tehát Magyarországhoz is kötődő hercegnő ünnepe június 8. lett az Egyházban. Ábrázolásain
egyszerre vannak jelen szerzetesi szimbólumok a koronával, nem ritkán (például a cikkünkhöz választott prágai
oltárképen) betegeket, rászorulókat etet vagy mosdat.

Jakab Péter
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A szeretet összeköt…
500 fiatal gyűlt össze május 2-án a Szent István Bazilika lépcsőjén. Mindannyian katolikus iskolákból érkeztek. Két dalt
énekeltek el együtt. Az 500 nap múlva kezdődő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra szerették volna így
felhívni a figyelmet. Kislányom is ott volt az éneklők között. Nagy izgalommal és örömmel mesélt az élményeiről,
melyet Bíboros úr személyes jelenléte is erősített. „A szeretet összeköt, a szeretet éltet. Szeretsz, Istenem, s én szeretlek
téged” rengetegszer dúdolta, énekelte el még otthon is a következő napokban ezt a néhány sort a fülbemászó
dallamával. Érdemes megnézni azt a szép videót, ami erről az eseményről készült, „Minden forrásom belőled fakad”
– kisfilm a NEK 500 napos flashmobjáról címmel található meg a youtube-on. Jó látni, hogy a „mai kor nyelvén szólva”
is igyekeznek a kongresszus szervezői eljuttatni az üzenetet az emberekhez. Reméljük, hogy törekvésüket siker
koronázza.

Muhi András

„Eucharisztikus” szentek VII.
Prágai Szent Ágnes

(1205 - 1282)
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Az elsőáldozás az egy nagyon jó dolog. Sok emberben
felmerül, hogy miért is jó ez. A legtöbb gyerek azért
szeretne elsőáldozó lenni, hogy megkóstolja az ostyát és
Jézust bezárhassa a szívébe. Az elsőáldozás napján
nagyon izgultam, mert nem tudtam, milyen az, amikor
Krisztus testét magamhoz fogom venni és olyan sokan
néznek minket a templomban. A kakaónak és kalácsnak
külön örültem. Az elsőáldozás utáni napokon mindig
kakaót kértem reggelire. Azóta is minden nap gondolok
az elsőáldozás napjára.

Németh-Meskó Csató

Az első szentgyónásra készültek a gyerekek, kisebb-
nagyobb listával, a „bűnökkel”. Izgatottan mentek a
gyóntatóba, ahol a gyóntató pap „bácsi”, a fiatal Péter
atya nyugtató hangja fogadta őket, majd a gyónás után
csillogó szemekkel néztek egymásra. Milyen volt? -
kérdezték egymástól, majd ment a következő.
A templom hajója megtelt a meggyónt gyerekekkel, akik
már nagyon várták azt, hogy közösen elégessék a
bűnöket tartalmazó papírokat. Megkapták a gyertyákat,
és amikor azok már égtek, elindult a kivonulás a
templomból. Káplánunk, Péter atya többször
figyelmeztette őket, hogy a gyertyákkal csak óvatosan,
nehogy a lányok haja meggyulladjon.
- Gyerekek, óvatosan! - mondta többször, s talán ez a
figyelmeztetés nem csak a gyertyákra vonatkozott,
hanem a jövőre is, arra, hogy vigyázzunk egymásra,
figyeljünk egymásra….
Csató fiam alig múlt 9 éves, elsőáldozott, a templomból
hazamenet azt mondta: kár, hogy vége, hiányozni fog
neki a hangulat, az izgalom, a figyelem, ami a felkészítés
során rajtuk volt. És hiányozni fog neki az az 55 másik
gyermek, akikkel együtt lehetett kéthetente.
Megvigasztaltuk, pár év múlva bérmálkozás és addig is:
„Gyerekek, óvatosan!”                           Németh Attila 

Legkedvesebb emlékem az, amikor Péter atya az
elsőáldozás napján a kertben, a fehér ruhás gyerekek
között végigment, felnézett az égre és annyit mondott:
„Édes Jézusom”. Én magam akkor értettem meg, hogy
mekkora felelősség lehet 56 gyerekhez és a
hozzátartozóikhoz szólni úgy, hogy mindenki úgy
menjen ki a templomból, hogy legyen útravalója a
következő hétre.

Meskó Dóra

Rejtvény a templomról

A 9 órai szentmisékhez kapcsolódóan októbertől
májusig 15 fordulón keresztül lehetett részt venni a
kéthetente jelentkező rejtvények megfejtésében. Az idei
téma a templom, ezen belül a saját templomunk jobb
megismerése volt. Összesen 74 kisebb-nagyobb gyerek,
család és ministráns kollégium kapcsolódott be a
rejtvényfejtésbe. Aki egy-egy forduló megfejtését
beadta, megkapta a szokásos Sportszelet jutalmat, és
egy szerencsés mindig hazavihette a Vándorbibliát is. A
legkitartóbbakat azonban külön is jutalmaztuk a tanév
végén. Ők a következők:

KICSIK
Dósa András 
Dósa Szilvia
Bisztray Ági
Bisztray Janka
Németh Máté
Sarkadi Bonifác
Sarkadi Kristóf
Gajdos Ilka
Gajdos Luca
Szőkefalvi-Nagy Nóra
Szőkefalvi-Nagy Veronika
Rácz Misi

NAGYOK
Dósa Júlia
Faludi Regina
Horváth-Beck Márton és Orsolya
Rácz Valéria
Szőkefalvi-Nagy Levente 

CSALÁDI
Verseghi-Nagy család

Gratulálunk nekik 
és ősztől újra várjuk a régi és az új rejtvényfejtőket!

A Németh-Meskó-család gondolatai 
az elsőáldozásról 



72019 TE DEUM Felsőkrisztina

A Szentatya Csíksomlyón
A képeket volt káplánunk, Szőcs László atya nővére, Csavar Magda küldte kérésünkre az újságnak, 

aki az ozsdolaiakkal vett részt a pápai szentmisén. Köszönjük a képeket!

Részlet a Szentatya csíksomlyói szentbeszédéből:
„Az idei zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a
zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanakkor felhívás
az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának helyreállítására. Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk.
Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt
zarándokol az Úr irgalmát énekelve. Ha a galileai Kánában Mária közbenjárt Jézusnál, hogy megtegye első csodáját, akkor
minden kegyhelyen ő virraszt és ő jár közben. Nemcsak Szent Fiánál, hanem mindannyiunknál, hogy ne hagyjuk, hogy azok
a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől.
Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt
vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést.”
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Babics Emma, Balog Lujza, Béldi-Betegh Alíz, Béldi-Betegh Sándor, Bors Benedek, Csaba Zsófia,           
Fodor András, Fonódi Zita, Gacsal Réka, Gáspár Marcell, Gödry Miklós, Gödry Tamás, Hajnal Szonja,             
Király Zsófia, Klobusovszki Léna, Ködmön Barnabás, Labancz Soffi, Markovits Anna, Massányi Zétény,              
Pintér Buda, Rácz Valéria, Rosch Hanna, Sipőcz Balázs, Spisák Vilmos, Suhajda Lilla,   Szaplonczay             
Turbucz Barnabás,  Turmezei Veronika,  Turmezei Viktória,  Ulmer Veronika, Vajda-Kiss Emma,                 

Elsőáldozóink 
2019
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           Csalló Kristóf, Csepreghy Sára, Dózsa Angelika, Dunay Gerda, Egri-Mohácsi Szabina, 
             Hauser Anna, Horváth Adél, Horváth Anna, Horváth Dalma, Imrik Ágoston, Karg Dániel, 
               Mészáros Janka, Mohácsi Mihály, Németh-Meskó Csató, Palát Zsolt, Pattantyús-Szabó Gábriel, 
                  Panna, Szentandrási-Szabó Lilla, Szilágyi Hanna, Szórádi András, Tomcsányi Benedek, 

                   Vashegyi Gergely, Vedres Márton, Wágner Nimród, Wichmann Szabolcs, Zipernovszky Klára

Fotó: Kovács László
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Ima az életért
Március 25-én, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén a sarjadó új életet ünnepeltük. Együttesünk
megtisztelő felkérésnek tett eleget: részt vettünk a
Sziklatemplom életvédelemnek szentelt imaalkalmán.
Meghallgattunk egy, a természetes fogantatást segítő
módszerekről szóló előadást és a Záhonyi házaspár
gyönyörű tanúságtételét. Szentségimádásban
könyörögtünk a gyermekekért, akiknek abortusz
fenyegeti az életét, és szüleikért. Az ezt követő
szentmisén zenei szolgálatot láttunk el, és sokan
közülünk éltek a lelki adoptálás lehetőségével is:
fogadalmat tettünk, hogy 9 hónapon keresztül egy
szülő szeretetével imádkozunk egy halálos veszélyben
lévő magzatért.

Apor Vilmos Idősek Klubja
Május 30-án, csütörtökön az Apor Vilmos Idősek Klubja
évzáró összejetelére látogattunk el. A klubdélutánon
bemutattuk Együttesünk életét, illetve egy dalcsokorral
is készültünk, melyeket egy amadinda nevű xilofon-

szerű ugandai fa hangszerrel fűszereztünk.
Külön öröm volt számunkra, hogy az eseményen 90.
születésnapja alkalmából köszönthettük a közösség
egyik aktív tagját. A műsor végén pedig közösen
fogyasztottuk el a szeretetlakomát, ahol a beszélgetések
által betekintést nyerhettünk plébániánk idősebb
generációjának életébe is.

Pünkösdi flashmob
Pünkösd vasárnapján az ország gitárosai gyűltek össze
a budai várban, a Mátyás templom előtti téren. A
villámcsődületben kb. 50-en vettünk részt gitárral,
énekkel és más hangszerekkel, hogy megosszuk
pünkösdi örömünket a világgal. Ragyogó napsütésben
kértük a Szentlélek kegyelmét, hogy abból táplálkozva

tudjuk plébániánkon továbbra is élő hittel és
odaadással szolgálni az Urat.

Templombúcsú – örömzenélés
Június 23-án, vasárnap, plébániánk
templombúcsújának napján ismét
örömzenélésre hívjuk a kedves Testvéreket. Az
esti szentmise után, melyen hálát adunk az
elmúlt tanévért, kedvenc énekeinkkel
szeretnénk dicsőíteni Istent. Ezzel a vasárnappal
mi is letesszük a lantot, hogy aztán
szolgálatunkat szeptemberben újult erővel (és
remélhetőleg újabb tagokkal is bővülve)
folytathassuk.

Együttesünk életéről további képeket és
beszámolókat találhatnak a Facebook oldalunkon
(@fege1990).

Gerencsér Anna és Hernády Balázs

Az érem 3+1 oldala

Az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban több felkérésnek tettünk eleget, illetve bekapcsolódtunk a gitáros
együttesek országos életébe is. Ezekből adunk most egy kis ízelítőt.
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Mielőtt nekifutottunk volna a
Nagyböjtnek, – készülve a Nagyhét
és Húsvét megrendítő liturgiájára –
Nagyböjt első hétvégéjén idén is
elvonultunk Máriabesnyőre, hogy
kicsit megálljunk, kiszakadjunk a
hétköznapok forgatagából, és
figyelmünket befelé fordítsuk.
Kísérőnk Balogh Piusz premontrei
apát volt Gödöllőről.
A középpontba magát a Nagyhetet
állítottuk Virágvasárnaptól
Húsvétig, az elmélkedések annak
eseményeit és összefüggéseit járták
körül, és csepegtették belénk újra és
újra Jézus tudatosan vállalt érzületét:
teljes és maradéktalan személyes
odaadását minden egyes emberért,
értünk. Ugyanezt elevenítette föl
nagy erővel az énekelt zsolozsmázás,
a szentmise és a szentségimádás.
A nagyheti liturgia énekeinek és
szimbolikájának mélyebb megértése,

énünkbe beengedése, a sokszor
egyes szám első személyben
elhangzó Jézus-mondatok szinte a
Szentháromság belső, bensőséges
párbeszédébe engednek
bepillantást. A virágvasárnapi
bevonulás, a Király érkezése felidézi
a korábbi eljövetelt, az Adventet, a
csecsemő eljövetelét, így a két
esemény összekapcsolódik. Aki tehát
megszületett e világra, a keresztre
halni jött, hogy feltámadásával
mindeneket – élőket és holtakat –
felemeljen! Erre az eljövetelre és a
szerzett új életre az emberi válasz a
hódolat: a pásztoroké és bölcseké,
illetve a város lakóié.
A liturgia szüntelen jelenvalóvá teszi
és értelmezi a Jézus-eseményt: az
Atya iránti engedelmességből halálig
tartó odaadását egészen a
feltámadásáig. Képekben tárja elénk
a titkokat, amiket ha részleteiben

teljesen nem is, de összességében
mégis megsejtünk. Ezért nagyszerű,
hogy Schola-énekesként évről évre a
liturgiát énekelhetjük, a szentírási
szövegek jelentését ízlelgethetjük, s
intenzíven engedhetjük kialakulni
magunkban Jézus érzületét:
bensőséges kapcsolódását az
Atyához! 
A hétvége a kegyhely csöndjével,
környéken tett sétáival (gróf Teleki Pál
miniszterelnök sírjának látogatásával)
együtt páratlan lehetőséget nyújtott
nekünk, hogy megújuljunk érzés- és
gondolatvilágunkban. 
A Schola szívesen lát másokat is
nagyböjti elcsendesedéseire. Hadd
tapasztaljuk meg minél többen a
bennünk bontakozó isteni élet erejét
és gazdagságát, s a belőle fakadó
derűt!

Bartal Péter

Új másodkarnagyok a Scholában

Csurilla Patrik Adorján
Jelenleg a Zeneakadémia I. éves karvezetés- és zeneelmélet-tanár szakos hallgatója. Zenei
tanulmányaimat a 16. kerületi Rácz Aladár Zeneiskolában kezdtem, majd 2014-től a Szent
István Zeneművészeti Szakközépiskolában (ma Szakgimnázium) folytattam. Itt ismertem
meg Tőkés Tünde karnagyot, akivel rendszeresen részt vettem az iskola kamarakórusának
fellépésein, mint kórusénekes, állami megemlékezéseken és egyéb jótékonysági
koncerteken. Jövőbeli terveim közt szerepel a kórussal való munka és a zene elméleti
oktatása is. 2019 óta foglalkozom a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplom kórusával. Az
egyetemi tanulmányaim mellett ez egy nagyszerű gyakorlatszerzés, hiszen
másodkarnagyként lehetőségem nyílik rövidebb zeneművek betanítására és előadására, a
kórusmunka minden velejárójának megtapasztalására a zenei alkotófolyamat kezdetétől
a mű valódi megszületéséig, az istentisztelet keretein belüli megszólalásáig. 

Safarek Krisztián
A Zeneakadémián tanulok karvezetést. Zenei tanulmányaimat a Molnár Antal
Zeneiskolában kezdtem, majd a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban
folytattam. A kórusokkal való foglalkozás nagyon érdekes feladat számomra, mert
rengeteg dologra oda kell egyszerre figyelni: a tiszta intonációra, a szép, egységes
kórushangzásra, a szólamok közti arányra, valamint a szöveg okozta problémákra is. Sőt,
a karvezetőnek ezek mellett saját magára is oda kell figyelnie, a vezénylésének
technikájára, hiszen nem mindegy, hogy a kórusnak mit és hogyan mutat meg a kezével.
Mozdulatainak minden esetben a zenét kell tükröznie. A Scholában 2019 óta énekelek
és segédkezem másodkarnagyként.

Schola légzőgyakorlat
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Nyolcszemközt

11 éve vagyunk házasok és 10 éve tartozunk a Családok Jézusban Közösséghez,
ami 1985-ben alakult Németországban (Familien mit Christus), a magyar
közösséget a Gorove-házaspár alapította 1999 januárjában. Valószínűleg sokak
számára ismerősek, ők voltak idén a házasság hete arcai, Laci diakónus az
Országúti Ferences Plébánián, Kriszta nyelvtanár. A közösség legfőbb feladata a
házasságra való felkészítés és a házastársi kapcsolat ápolása. 

Az Országúti Ferences plébánián szervezett csoportos jegyesoktatáson kívül az
úgynevezett „nyolcszemközti” jegyeskísérés is a közösség szolgálatai közé tartozik.
Minden jegyespárral nyolcszemközt beszélgetünk (igény szerint persze külön-
külön is) kb. 6-8 hónapon át, 8-10 alkalommal. Így bensőséges, baráti kapcsolat
alakul ki, ahol őszinte légkörben lehet a problémákat megbeszélni.

Mivel a legtöbb házasság a kommunikáció hiánya miatt romlik meg és megy
tönkre, Laci és Kriszta - különféle forrásokat felhasználva - összeállítottak egy

olyan interaktív anyagot, mely a felkészülés során beszélgetésre serkenti a párokat, és számos, a konvencionális
jegyesoktatásban nem szereplő témát is érint, mint például: a család, ahonnan jövök, hitélet, önismeret, humor,
pénzügyek, kritika, konfliktuskezelés, szexualitás, stb.

Az alkalmak célja nem az, hogy a házaspár megmondja a „frankót”, elmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem
elsősorban beszélgetésre serkent, kérdéseket tesz fel és a jegyespár is természetesen kérdezhet (sőt, annál jobb, minél
több kérdéssel érkeznek az alkalomra), amire válaszul saját tapasztalatainkat meséljük el.

Évről évre egyre több jegyespár jelentkezik ilyen jellegű jegyeskísérésre, idén több, mint hatvanan. A tendencia azt
mutatja, egyre többen szeretnének hosszabb idő alatt, komolyan készülni a házasságra, elsősorban egymással
beszélgetve és házaspárokkal való találkozókon.

Mi személyesen nagyon szeretjük ezt a szolgálatot, eddig 15 pár ült a nappalinkban a kanapén, sokszor igen mély,
intim dolgokat is megosztva velünk. Gyakran mi is tanulunk tőlük, szeretettel gondolunk rájuk, és a legtöbbel a mai
napig kapcsolatban vagyunk, az esküvő után is gyakran előfordul, hogy vissza-visszajönnek a párok, vagy meghívnak
magukhoz, hírt kapunk gyerek születéséről, vagy éppen a gyerekre várás nehézségeit is megosztják velünk.

Örülünk, hogy részesei lehetünk életüknek, és a szentségi házassághoz vezető úton kísérhetjük őket!

(Bővebb információ: http://www.par-beszed.hu/jegyeskiseres)

Szikszay-Molnár Gergő és Náray-Szabó ÁgiÉletképek a 9 órai gyerekmisék utáni agapéról
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Könyvajánló
A gyerekeink és mi

Akire a gondviselés
gyereket/gyereket bíz az
egyúttal beiratkozik egy
különleges, semmi mással össze
nem hasonlítható önismereti
tréningre is. Az ember egóját,
türelmét és kitartását is komoly
edzés alá veszi ilyenkor az élet.

Rengeteg kihívást rejt magába a szülői hivatás és
felkészülési lehetőségekben nem bővelkedünk. Gyakran
jut eszembe, hogy egy jogosítvány vagy egy diploma
megszerzéséhez mennyi időt készülünk és milyen
szigorúan ellenőrzik a felkészültségünket, de ugyanez a
procedúra nem előzi meg a házasságot vagy a
gyerekvállalást, amelyek pedig sokkal komolyabb
feladatok. Hála Istennek, időnként megjelenik néhány
nagyon értékes könyv ebben a témában. Én egy ilyet
tartok most a kezemben. A címe: Drámamentes
fegyelmezés. (Daniel Siegel – Tina Payne Bryson, Ursus
Libris Kiadó, 2016). 
A könyv tulajdonképpen egyetlen dolgot jár körbe.
Hogyan tudjunk a gyerekeinkkel több kevesebb
rendszerességgel megjelenő konfliktusokat nem csak
átvészelni, hanem felhasználni arra, hogy mélyebb és
biztonságosabb kötődést alakulhasson ki bennük. 
Neurobiológiai és pszichológiai kutatások
eredményeivel támasztja alá a szerzőpáros a módszert,
amelyet a könyvben ismertetnek nagyon olvasmányos

formában. Végig arra törekszenek, hogy ne csak
instrukciókkal lássanak el, hanem a jelenségek mögé is
lássunk.
Nagyon sematikusan arra buzdítanak minket, hogy
amikor konfliktusba kerülünk, akkor fellángoló érzelmi
vihart a gyermekünkben elsőre igyekezzünk úgy
lecsendesíteni, hogy szeretettel kapcsolódunk vele.
Ilyenkor még ne próbáljunk nevelni, hanem csak azt
igyekzzük elérni, hogy megnyugodjon és éreztessük vele
azt, hogy szeretjük és elfogadjuk úgy is ha a cselekedetét
helytelenítjük. Amikor ez a kapcsolódás megtörténik,
akkor nyerünk lehetőséget arra, hogy a tanulságokat
közösen le tudjuk vonni. Támogassuk őket abban is,
hogy az érzéseiket, érzelmeiket szavakba tudják önteni,
mert ezzel hatalmas segítséget adunk nekik a felnőtt
életükre. A legtöbb fájdalmunk, szorongásunk,
kétségünk, szomorúságunk mérhetetlenül sokat veszít az
erejéből, ha el tudjuk valakinek mondani. 
A könyv ír arról is, hogy miért nem vezetnek
eredményre a „poroszos” nevelés eszközei. Hogy
mennyire óvatosan kell bánnunk ezekkel, ha azt
szeretnénk elérni, hogy gyermekeink megbízzanak
bennünk, és amikor kikerülnek a közvetlen
közelünkből, akkor is hozzánk tudjanak fordulni, ha
segítségre, támogatásra van szükségük.
Függetlenül csemeték életkorától minden szülőnek
ajánlom ezt a könyvet. Nem feltétlenül kell egyetérteni
minden sorával, de olyan gondolatokat fog elindítani,
amelyek megérik a rájuk szánt időt. 

Muhi András Zsolt

Csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus országos szentségimádási láncához.
Úrnapja előtti szombaton, június 22-én, délután 5 órától egyórás szentségimádás lesz
templomunkban.

Nyári miserend!
Július-augusztus hónapokban vasárnaponként a déli és az esti 7 órai szentmisék elmaradnak.
Hétköznapi miserend: hétfőn, kedden és szerdán csak reggel ½ 8-kor, csütörtökön, pénteken
és szombaton pedig csak este 6 órakor lesz szentmise. 

Szeptember 14-én, szombaton, újra PLÉBÁNIAI NAP-ot rendezünk a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra való készülés jegyében! Kérjük, figyeljék a hirdetéseket, és kapcsolódjanak be a
nap előkészítésébe, programjaiba!
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Hány cserkész kell egy villanykörte kicseréléséhez?
Avagy hányan is vagyunk cserkészek?

Tudod, hogy hány cserkész van Magyarországon? És az egész világon? Rengeteg számot lehet mondani a cserkészet
méreteivel kapcsolatban, de sokszor a csupasz számok semmitmondóak, így most megpróbálom szemléletesebben
bemutatni neked, hogy milyen hatalmas is a cserkészet!

A csapatunk és a többiek

A 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapat: Létszám: 81 fő     Aktív őrsök száma:  11  őrs

Ezzel csapatunk a Magyar Cserkészszövetség(MCsSz) 48.. legnagyobb csapata és ha táborozunk, akkor Magyarország
3063. legnagyobb települése! Nem vicc, pontosan 111 olyan település van Magyarországon, aminél népesebb a
csapatunk. Ha pedig legközelebb egy kvízen meg kell tippelned, hogy milyen idős a csapat összesen, akkor tudd: 1160
évesek vagyunk. (Fun fact: ennyi idő alatt 0,01 %-át lehetne megnézni annak videó mennyiségnek, amit az emberek
megnéznek a youtubon.... egy nap alatt. )

A többiek:   Az MCsSz-ben jelenleg 218 csapat van. Akkor hogy lehetünk mi a 314-edikek? Úgy, hogy a
csapatszámokat nem sorrendben osztották és osztják ma sem. Ezért mondjuk úgy, hogy “háromszáztizennégyes számú
Czuczor Gergely cserkészcsapat”, nem pedig ”háromszáztizennegyedik”. 

A legnagyobb csapat most a 442-es, ők 366-an vannak most, ez a rengeteg ember pedig 44 őrsbe van beosztva. Hogy
ők hányadik legnagyobb település? A 2291-edikek lennének…. Csakhogy a nagy csapat az előnyök mellett néha nagy
hátrányokkal is jár: a méretük miatt nem szerveznek csapattáborokat, a különböző korosztályok (kiscserkész, cserkész,
kósza, vándor) különböző helyen, sokszor eltérő időben táboroznak.

Egyébként összesen 4 db 300 fő feletti csapat van és még 5, akik 200 felett járnak. Egy csapat kivételével ezek a
csapatok mind Budapesten és környékén működnek.

A kerületek
I. cserkészkerület    Aktív tagság: 4559 fő     Csapatok száma: 49 db
Csapatunk az I. cserkészkerület tagja. És hogy mennyi 4559 fő? Nos, ennyi ember már kishíján másfélszer megtöltené
a felcsúti Pancho Arénát, vagy háromszor a Müpa nagy hangversenytermét.

Az egész ország cserkészkerületekre van osztva, melyeket I-től X-ig számozunk. Vigyázat, a látszat csal! Ugyanis a
számozás ellenére csak 9 kerület van, VII-es kerület nincs.
Az I. cserkészkerület Buda és környéke, ez a legnépesebb kerület. A második legnépesebb a X-ik, ők Pest és környéke.
A többi kerületek fedik le az ország többi részét, egy kerülethez így több megye is tartozik.

A Magyar Cserkészszövetség   Aktív tagság:  12374 fő    Csapatok száma: 218 db

Nos, ennyi ember már Magyarország 133. legnagyobb települését alkothatná. Továbbá jó tudni, hogy ezzel az MCsSz
Magyarország legnagyobb tagságú ifjúsági szervezete és az összes civil szervezet közt is az elsők közt van.
További érdekesség, hogy a rendszerváltás után a cserkészszövetség volt az ország első bejegyzett civil szervezete,
ennek emlékét őrzi a bírósági nyilvántartási száma is: 01-02-0000001.

Európai cserkészrégió
Tagság:  1.777.840 fő 2015-ben. A 2015-ös növekedési adatokkal számolva (évente 4,52%) 2019-ben kb. 2.122.542
fő

Összehasonlításképp: Budapest lakossága 1.756.000 fő volt 2016-ban…

A Cserkészmozgalom Világszervezete
Tagság: 40,89 millió fő 2015-ben. Akkor a növekedés kb. 2,29% volt, ezzel számolva 2019-ben a tagság nagysága 44,77
millió fő.
Összehasonlítás: Lengyelország és Szlovákia teljes népessége összesen kb. 44 millió fő.
És hogy hol van a legtöbb cserkész? Az Ázsia-csendes óceáni térségben, itt él nem kevesebb mint 30,8 millió
cserkésztestvérünk. A legtöbb cserkész ezen belül is Indonéziában él, nem kevesebb mint 22 millió fő.

A cserkészet nagy! Nagyon nagy és ezt most már remélem te is tudod és érzed. A sok-sok szám után szeretnélek
valamire kérni: idézd fel a cserkésztörvény 4. pontját! Ha megvan, akkor csak gondolj bele: ezt rajtad kívül még több,
mint 40 millió ember vallja.
És hogy hány cserkész kell egy villanykörte kicseréléséhez? Nem tudom, de a cserkészeket ismerve úgy gondolom,
hogy segítőkész jelentkezőből biztos, hogy mindig lenne legalább egy tucat.

Czibulka Áron csst. csapatparancsnok
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Lányi Béla verbita testvér volt a
vendégünk

Május 30-án, este Lányi Béla missziós testvér látogatta
meg plébániánkat. Ő építészmérnök és verbita
szerzetes, akit tartományfőnöke már 9 éve kiküldött a
Fülöp-szigetekre, ahol missziós tartományuk működik,
és nagyon sok közfeladatot lát el. Béla testvér két fő
területen dolgozik: a rend által fenntartott egyetemen
tanít, és szabadidejében utcagyerekekkel foglalkozik.
Ez a fogalom, hogy „utcagyerek” hála Istennek nálunk
kevésbé ismert, de ott rengeteg gyerek él az utcán
különböző okok miatt. Ezek a gyerekek sokszor
célpontjai az erőszaknak, máskor maguk is részesévé
válnak. A rendőrség fenntart egy intézményt, ahova
összegyűjti őket, majd nevelésükbe fog. Ez nagyon
nehéz, sok türelmet kívánó feladat, de szép
eredményeket tudnak elérni velük. Béla testvér hittant
tanít nekik, de sok egyéb módon is bekapcsolódik
formálásukba: programokat szerveznek, gyakran
finomabb ételeket visznek nekik, mert az intézetben
igen rossz minőségű az ellátásuk. Lakóhelyük
kulturáltabbá alakításában is tevékenykednek Béla
testvérék.
Mindehhez sok pénz kell, és ahol Béla testvér
megfordul, számukra adományt gyűjt. Mi, a missziós
imakör tagjai, rendszeresen küldünk erre a célra pénzt. 
Béla testvér érdekes képeket vetített: láttunk és
hallottunk az ottani hitéletről, különösen az ünnepek
gyönyörű liturgikus szokásairól.
Mivel a legutóbbi Eucharisztikus Kongresszus a Fülöp-
szigeteken volt, ennek eseményeiről is gazdag
beszámolót kaptunk. Magyarországról 16-an vettek
részt az ottani ünneplésben. 
Sajnos, az előadáson kevesebb volt a résztvevő, mint
reméltük, de aki rászánta idejét, bizonyára sok érdekes
ismerettel gazdagodott.
Aki adományával támogatni szeretné Béla testvér
tevékenységét az a következő számlaszámon teheti
meg:
Missziós Titkárság számlaszáma:
10700024-69018251-51100005
Közlemény rovatba ezt kell írni: Lányi Béla Cebui
missziója számára 

Muhi Zsuzsa

Szent Sebestyén Íjászverseny
A pünkösdi hosszú hétvége
szombatján rendezték meg az
Újpest-Kertvárosi Szent István
Plébánián immáron hetedik
alkalommal a Szent Sebestyén
Íjászversenyt, mely több szálon
is kötődik plébániánkhoz.
Egykori káplánunk, Molnár
Miklós atya szervezésében
nálunk indult a plébániák közötti megmérettetés, illetve
minden évben plébániánk tagjának, Saás Kinga
keramikusnak műhelyében született tervek alapján
készülnek az érmek.

Idén is képviseltük plébániánkat ezen a versenyen.
Sajnos érmet nem sikerült szereznünk, de egy családias
hangulatú délelőttön vehettünk részt, amit a templom
megtekintésével és bográcsozással zártunk.

Hernády Balázs

Megszereztük a 3. helyet

2019-ben, immár 8. alkalommal vettünk részt az
egyházmegyei ministráns focikupán. A hosszú hétvége
első napján, megfogyatkozott létszámban, de annál
nagyobb lelkesedéssel érkezett csapatunk a meccs
helyszínére.  Baráti hangulatú meccseket játszottunk. A
csoportkörből első helyen jutottunk tovább.  A
helyosztón nagy küzdelemben, de, sajnos, kikaptunk,
így a harmadik helyért játszottunk.
Ezt a meccset magabiztosan, 2-0-ra nyertük, így
bronzéremmel térhettünk haza.
Jövőre a gimnazista korosztályban utoljára igyekszünk
elhódítani a kupát.

Szabó Péter
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Bodó Dupond Emma
Kundricz Abigél Dóra
Fejérváry Márk André
Solymoss Csenge Kinga
Rádi Balázs Dávid
Regős Dániel
Tenke Boldizsár Sámuel

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagja:

Házasságot kötöttek:

Anyakönyv
2019. március - május

Bánhidi Emil György  (75)
Marczel Ferencné  (85)
Varsányi István  (68)
Pichner Józsefné  (79)
Szerbith Istvánné  (97)
Répánszky János  (90)
Wegenastné  Jakkura Ágnes  (77)
Ihász Kálmán  (78)
Dr. Gaál István  (83)
Tuczai Tihamérné  (86)
Dr. Zoltánka Viktorné  (90)
Szilas Pálné  (86)
Déri Zsuzsanna  (71)
Farkas Sándorné  (92)
Gárdonyi Zoltán Sándor  (80)
Káldos Endréné  (70)
Héjjas Lászlóné  (98)
Muhits Tamásné  (90)
Rozgonyi Erzsébet  (89)
Dr. Moór Lórándné  (96)
Szepesi Józsefné  (83)
Herkai Jánosné  (91)
Dr. Dunai Sándorné  (67)
Dr. Takács Zoltánné  (96)
Apró Pál  (86)
Szabady Jenőné  (98)
Dr. Meggyes Istvánné  (72)
Bognár Béláné  (72)
Hajda Tibor  (86)
Kazár Krisztina  (40)
Dr. Malmos Istvánné  (89)

Segítsen, hogy segíthessünk!
Aki úgy érzi, tudna segíteni és érdekli a karitász munka, a

plébánia honlapjáról is letöltheti az adatlapot
(www.felsokrisztina.net)  és kérjük, kitöltve adja le a

sekrestyében vagy az irodában, vagy elküldheti a
fkkaritasz@freemail.hu e-mail címre.  

Sándor Attila – Horváth Blanka
Borosnyay Bálint – Túri Eszter

Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.     www.felsokrisztina.net
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az alábbi tevékenységekre:

idősgondozás (bevásárlás, ügyintézés, rendszeres látogatás, beszélgetés, orvoshoz,
templomba kísérés, felolvasás)
részvétel időseknek szervezett rendezvények előkészítésében
raktári ügyelet, a beérkező adományok rendszerezése 
élelmiszeradományok szortírozása
karácsonyi vásár előkészítése, részvétel az árusításban  
nagycsaládosok támogatása 
idősotthonban, kórházban lévő idősek, betegek látogatása
kisebb javítási, szerelési kerti munkák időseink otthonában
szállítási feladatok 
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