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Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089

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

TT EE MM PP LL OO MM UU NN KK   88 55   ÉÉ VV EE SS !!
A padsorok között, elől, középen, ott a kő: 1934

A Historia Domus szerint szeptember 30-án történt templomunk megáldása.

Sík Sándor versével köszöntjük kedves templomunkat.

A fészekről 
És nem lehet távozni tőled 
S nem-látni téged nem lehet. 
Bejárhatom a rég halott időket, 
És lelkem messze jövendőkbe szállhat: 
Nem lehet vissza nem kívánni 
Amaz egyetlen sziklaszálat. 

Te vagy a Hegy. 
És a hegyet nem lehet túlrepülni. 
Te vagy a Völgy. 
És a völgyből nem lehet kirepülni. 
Te vagy a Lég. 
És a leget nem lehet átrepülni. 
Te vagy a Föld. 
És a földről nem lehet fölrepülni. 
És Te vagy a Határ. 
Csak tebenned lehet repülni. 
Itt nem lehet és nem szabad, 
Csak szépen, csendesen megülni 
És énekelni és örülni. 
Mert Te vagy minden: a szirt és a fészek 
S a szerelmes anyamadár. 

Forrás: Fortepan

Te vagy a fészek, 
Puha vagy, édes és meleg, 
S én oly keveset gondolok veled, 
És oly sokszor máshova nézek. 
És megvetem a régi fészket, 
A régi meleget 
És a régi egyformaságot. 
Szédülő fejem vándorolni késztet, 
Keresni más vidékeket, 
Szivárványszínű új világot 
És ismeretlen fészket. 

És elmegyek, örök elégedetlen, 
Hazátlan bújdosó gyanánt, 
És sose tudom, mért sírós a kedvem, 
És nem tudom, mi bánt. 
És szállok, szállok, messze földeken 
Szüntelenül és pihenéstelen, 
És egy sajgó vágy egész életem: 
A régi fészek melegére. 

És Te vagy az anyamadár, 
És én vagyok pelyhes fiókád, 
A csupa-vakság, a csupa-mohóság, 
Aki mindig máshova vágyik, 
Akit hív minden félhomály. 
És botorul és elbizottan 
Kiszállok bizakodva, bátran 
Nap-nap után. És Te utánam 
Sírva nézel és gondsújtottan. 

És én nyugalmat nem találok 
Sehol a végtelen világon. 
Mert ott sír bennem, bárhol járok, 
Aggódó, fájó csipogásod 
Hívogató, síró zenéje. 
És mindenhonnan visszavágyom 
Szerelmes szíved melegére. 

Te vagy a sziklaszál, 
Melyen a fészkem épül. 
Amely az apró dombok tömegébül 
Messze-magasra szökken és magában, 
Egy-óriás-magában áll. 
S kíváncsi szárnyam, kandi lábam 
Akárhová visz engemet, 
Csak körötted keringhetek, 
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Az elmúlt időszak nem bővelkedett eseményekben, ami
nem meglepő, hiszen a nyári szünet a Plébánián is
elsősorban a pihenés, a feltöltődés időszaka. 

Érthetően mindannyiunkat nagyon foglalkoztatja az
Apor Vilmos Közösségi Ház építése. A nyáron is
folytatódtak a munkálatok. Mivel ezek nagy része a
kertben történik, az eredményt ki-ki láthatja is. E
lapszámban külön cikkben is foglalkozunk az aktuális
helyzettel.

A nyár kiemelkedő eseménye volt a június 28 - július 1.
között a verőcei Csattogó-völgyben tartott plébániai
tábor. Erről is beszámolunk írásban és képben is.

Július 4-én rendkívüli ülést tartott a Képviselőtestület.
Ennek elsődleges oka a szeptember 14-i Plébániai Nap
előkészítése volt. Kialakítottuk, megbeszéltük a
programtervezetet. Meghallgattuk Péter atya
beszámolóját a plébániai táborról, valamint Béres
György világi elnök javaslatát az Apor Vilmos Közösségi
Ház üzemeltetési rendjéről.

A lelki elmélyülést, és az Úrral való hosszabb együttlétet
szolgálta a július 22-én tartott, egésznapos
szentségimádás, majd az ezt követő szentóra. Ez része
annak a rendszernek, hogy az év minden napján a
főegyházmegye valamely templomában van
szentségimádás. Nekünk két nap, március 2. és július
22. jutott. Örömteli, hogy híveink komolyan veszik
ezeket az alkalmakat, és biztosítják a folyamatos
jelenlétet a templomban.

Szeptember 7-én aranymisét mutatott be nálunk Hirka
Antal OSB atya. Gyerekkorát itt töltötte, majd később,
amikor szüleit látogatta meg, mindig tartott szentmisét
templomunkban. Antal atya korábban Pannonhalmán
matematika-fizika szakos középiskolai tanár, jelenleg a
pannonhalmi apátság „kusztosa” (templomigazgatója).
Az augusztus elején vele készült riport a Katolikus Rádió
archívumában megtalálható. Antal atya a szentmise
végén mindenkit egyenként aranymisés áldásban
részesített.

Augusztus 20-a alkalmából plébániánk hívei közül
állami kitüntetést kapott plébániánk két tagja is. Dr.
Müller Ferenc, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Építészek
Kamarája és Szövetsége volt elnöke közel három
évtizedes építészmérnöki pályája, valamint számos
ikonikus hazai műemléképület rekonstrukciójában
végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, Tihanyi Gábor, a
Máltai  Szeretetszolgálat önkéntese és munkatársa
pedig, a Szeretetszolgálat határokon is túlnyúló karitatív
tevékenységében végzett fáradhatatlan szolgálatáért
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott. Szívből
gratulálunk mindkét kitüntetettnek!

Az idei tanévben változás történt hitoktatóink
személyében: Bircsák Ildikó, aki a Németvölgyi
Általános Iskola alsó tagozatán tanított, nyugdíjba
vonult. Megköszönjük többévi lelkiismeretes, hűséges
szolgálatát, és jó pihenést kívánunk neki! Csoportjait
Szabó Péter, az iskola egyik tanára vette át, aki egyúttal
plébániánk ministránsvezetője is. Sok örömet kívánunk

neki a hittan tanításában!

A legfrissebb esemény a sikeresen
lezajlott Plébániai Nap. Ismét
bebizonyosodott, hogy a
közösségformáláshoz mennyire szükség
van az ilyen, minden korosztályt
megszólítani képes rendezvényekre.
Köszönet a szervezőknek, segítőknek és
mindenkinek, aki időt szánt az
együttlétre.

Kovács Ádám

Krónika
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A közösségi ház építéséről

Bár arra számítottam, hogy a mostani számban már arról
tudunk beszámolni, hogy végre valahára elkészült az évekig
tartó beruházásunk, de úgy látszik, hogy a kivitelező szereti
a jubileumokat. Ugyanis december 15-én lesz pont egy éve
annak a határidőnek, mikorra az építkezés második
ütemének el kellett volna készülnie. Nem baj, addig már
nincs sok hátra... De félre a kín szülte viccet.
Mint látjuk, azért a nyáron történtek változások. Most ott
tartunk, hogy a tereprendezés és a kertészeti munkák
(faültetés, parkosítás, stb) 90%-ban elkészültek. Ami
nagyobb munka még hátra van, az a kerítések
helyreállítása, valamint a lenti kapu és a gyalogos utak
melletti korlátok elkészítése és beépítése. Sajnos, csak most
kezdtek hozzá a lakatos munkákhoz.(???) Nagyobb munka
lesz még a kerti világítás bekötése, de, szerencsére, ezt már
nem ez a vállalkozó végzi. Lényegében minden elő van
már készítve, csak az oszlopokat kell beállítani és bekötni.
De mindez csak azután lehet, ha a vállalkozó a
munkaterületet átadja. 
No, és, természetesen, hátra van még a hibák kijavítása, a
munkavégzés során az épületen keletkezett sérülések
helyreállítása (urnatemető bejáratának újrafestése, a ház
burkolatán keletkezett sérülések kijavítása). Most jutottunk
el oda, hogy megkezdhető az urnatemetőben elmaradt
munkák befejezése (padlózat felújítása, a kőfelületek
tisztítása), amit addig nem lehetett elvégezni, amíg a kert és
a bejárati rész el nem készült. A plébánia felső kertjében is
vannak még befejezetlen munkák és javítandó részek, pl. a
gyalogos utakon. A házban is akadtak kisebb garanciális
javítások (ezek nem ezt a vállalkozót érintik), de ezek
folyamatosan, rendben készülnek.
Mindezek elvégzése már nem jelentene sok munkát és
időt, de „szegény embert az ág is húzza” alapon kiderült,
hogy a vállalkozó egy másik munkájával (iskolafelújítás) is
csúszik, s mivel az így, szeptember elején, létfontosságú,
valószínűleg e hónapban a hívek nem fognak sok dolgozó
munkást látni a plébánia területén.

Terveztük, hogyha a beruházás elkészül, a nyáron
felújítjuk a plébánia épületének egy részét is. Ez magába
foglalta volna a nagy hittanterem felújítását, a lépcsőház és
néhány helyiség festését. Erre valamennyi pénzt pályázaton
nyertünk is, de a körülmények ilyetén alakulása miatt úgy
döntöttünk, hogy ezeket a munkákat csak jövőre
végeztetjük el – más vállalkozóval…

Béres György

Hívogató közösségeinkbe
Szeretettel várunk plébániánk kórusaiba új
jelentkezőket, minden korosztályból.

Próbák: péntekenként, 18-19 óráig a kiskórus
(óvodások és alsó tagozat), és a középkórus
(5- 10. osztályig)

19-21 óráig a fiatalok és a felnőttek. 

Szeretettel várja a ministrálni vágyó gyerekeket
(8-11 éves kor között) a Szalézi Szent Ferenc
kollégium 
Jelentkezni a vasárnapi 9-es mise után a
sekrestyében lehet vagy az alábbi
elérhetőségeken:
szentferenc.szalezi@gmail.com
Gábriel Zsófia: +36 30 820 7650
Pálfalvi Tamás: +36 20 332 4270

Szeretettel hívjuk mindazon Testvéreinket, akik
szívesen megtanulnák, és közösségben
imádkoznák az Egyház hivatalos imádságát, a
zsolozsmát. A zsolozsma-kör alkalmai szerda
esténként fél 7-kor kezdődnek a plébánia
nagytermében. Az első közös imádság október
2-án lesz.

A napjában nyolcszor végezhető imádsághoz
segítséget tud nyújtani a Zsolozsma
alkalmazás, mely letölthető Androidra és iOS-
re is egyaránt. Így, ha a nap bármely szakában
van egy szabad negyedóránk, elővehetjük a
telefonunkat, és elimádkozhatjuk az aktuális
imaórát.

A Karitász raktár nyitvatartási rendje

Személyi változások miatt csoportunk az alábbiak
szerint áll rendelkezésre:
2019. szeptember 16-tól - 2020. június 26-ig:
Hétfő és Szerda 16 - 18 óra között
Kedd 10 - 12 óra között
2019. októbertől 1-től - 2020. február 15-ig a fenti
napok mellett 
Pénteken16.30 – 18.30 között is nyitva lesz
raktárunk. Molnár Zsuzsa
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Felsőkrisztinavárosi  Plébániai  Nap

Milyen legyen egy jó plébániai nap? Egy olyan igazi, amely után vidáman és kellemes emlékekkel gazdagabban

megyünk haza. 

Először is legyen szép az idő. * Hát, ez biztosan teljesült a szeptember 14-i plébániai napunkon, ahol a napsugarak

alatt öt bográcsban és üstben fortyogott a gulyásleves, sült a hús, és homlokukat törülgették a zöldségaprítás közben a

csapattagok. Néha jött egy kis szellő, amely éppen csak megmozgatta a fotópályázatra érkezett, kifüggesztett tarka

képeket.

Jó lenne valamit alkotni is. * Igen, a kézművesek az árnyékos sátor alatt készítették a díszes gyertyákat, raktak ki színes

gyurmákból egyházi jelképeket, miközben újdonsült ötvösök kalapáltak. Felnőttek, gyerekek egyaránt találhattak olyan

alkotási lehetőséget, amellyel a szívük és a lakásuk is gazdagabb lett.

És mit csináljunk az izgő-mozgó gyerekekkel? * Szombaton többféle ügyességi- és tudáspróbát járhattak végig a

közösségi házat körbeölelő területen, úgy, mint kismedencéből horgászat, célbadobás, szentek nevének kitalálása,

diótörés, csokoládé-evés késsel-villával, álruhába öltözés. Aki az akadályokat mind teljesítette, futóversenyen vehetett

részt. A kisebbeket ezalatt a Baba-Mama Klub várta énekkel-játékkal.

Na, jó, de legyen valami szellemi és lelki tartalom is egy plébániai napon, ne csak együnk-igyunk… *  Ezt a célt

szolgálta a négy érdekes előadás, ahol sok mindent megtudtunk az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusról, a 2020-as

Eucharisztikus Kongresszusról, az Egyházban zajló változásokról, és egy kedves apácától a szentségimádás lényegéről.

És maradjanak a gyerekek ebéd után? * Persze, maradtak és a cserkészek programján játszottak, bár néhányan

„leragadtak” a csocsózásnál, amikor a felnőtt játékosok éppen nem foglalták le a szabadtéri asztalt.

És milyen legyen a szentmise egy valamirevaló plébániai napon?  *  Ezt a kérdést szépen megválaszolta a kórusunk és

a gitáros együttesünk. A hívekkel megtelt templomban zengő énekszóval és zenével emelték a nap fényét.

Hogyan zárjuk le a napot? * Erre méltó módon került sor a plébánia nagytermében, ahol terített asztalokon csillogó

üvegpoharakba töltötte a három borszakértő a minőségi borokat, és ahol megtudtuk, hogy mi a sommelier magyar

elnevezése (pohárnok) és még sok más hasznos információt, amely a bor kóstolásához elengedhetetlen…

Köszönet Márton atyának, Péter atyának és a képviselőtestületnek a támogatásért és az ötletekért, valamint minden

programgazdának, akik hozzájárultak

ahhoz, hogy a Felsőkrisztinavárosi

Plébánia közössége egy tartalmas

napot töltsön el együtt és „olyan

emberekkel is beszélgettem, akikkel

eddig soha…” (idézet) kijelentéssel

búcsúzzon.

Pályiné Palkovics Nóra
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A plébániai táborról

         Sokadik alkalommal vettünk részt családunkkal a plébánia által szervezett táborban, és másodszorra voltunk a

Csattogó-völgyben. A szép környezet mellett sokat jelentett számunkra, hogy végre kiléphettünk a hétköznapi/évközi

rohanásból és nyugodtan tudtunk beszélgetni az ismerősökkel például a kirándulás alkalmával, vagy a tábor területén,

a gyerekek pedig sötétedésig játszhattak egymással. Nyitott szívvel hallgattuk a tanúságtételeket, melyek a megosztott

nehézségek által közelebb hozták a hallgatóságot egymáshoz, így közösségformáló erejük volt. A melegben fontos

programpont volt a hűsítő medencézés, gyermekeink szerint pedig a legjobb az utolsó esti tábortűz volt.

Takács-Váry család

A plébániai tábor, ahogy én láttam

Amikor megkértek, írjak néhány sort a plébániai táborról, komoly fejtörést okozott, hogy a sok élmény közül melyiket

emeljem ki. A faházak előtti reggeli kávézgatásokat Anitáéknál? Az érdekes esti borkóstolókat? A délutáni színvonalas

előadásokat? Vagy a gyerekek kedvenc programjait? Az önfeledt strandolást? A pillecukor sütögetős tábortüzet? Vagy

Balázs reggeli ébresztődalait?

Végül a kisgyermekes családoknak szervezett kirándulást választottam, amin kicsik és nagyok, fiatalok és örökifjak is

részt vettek. Utunkat drótkerítések keresztezték, melyeken így, vagy úgy, de át kellett jutnunk, hogy

továbbhaladhassunk. Sokan a megmászást választották, de voltak, akik a „B” terv adta lehetőséggel éltek, és a kerítés

alatt másztak át. Mindkét esetben egymásnak szurkoló és segítő kezet nyújtó barátok vártak minket a kerítés túloldalán.

Kisebb-nagyobb sérülésekkel, és más útvonalon ugyan, de teljesítettük a kirándulást.

Jó érzéssel töltött el az a felismerés, hogy olyan közösséghez tartozhatok, ahol tudom, hogy a hétköznapokban is sokan

lesznek, akik átsegítenek majd a nehézségeken és végül együtt érkezünk majd a célba J

Kassay Réka
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2019/2020 – A felkészülés éve
Ez a tanév a felkészülés jegyében fog telni az Együttes számára, ugyanis
2020-ban három eseményt is ünneplünk Egyházunkban, plébániánkon
és közösségünkben. Időrendi sorrendben haladva, plébániánk jövőre
lesz 80 éves, szeptemberben Eucharisztikus Kongresszust tartanak
Budapesten, és ugyancsak jövő ilyenkor ünnepeljük alapításunk 30.
évfordulóját. Mindhárom ünnep az élő Egyházról tesz tanúbizonyságot,
így mi is ennek megfelelően szeretnénk felkészülni és részt venni
ezeken az eseményeken. A megvalósításhoz viszont sok energiára,
odafigyelésre és türelemre lesz szükségünk. A következetes felkészülés

pedig kifelé is megnyilvánulhat, ami valószínűsíthetően leginkább a vasárnapi miseszolgálatokon túl vállalt
szolgálatainkban (áhítat, karácsonyi/húsvéti/Te Deum-i örömzenélés) fog megmutatkozni. Természetesen mindenről
hírt adunk a megfelelő időben a különböző felületeken: a hirdetésekben, a hírlevélben, illetve az Együttes
(@fege1990) és a plébánia (@felsokrisztina) Facebook-oldalán.

Örömünket ugyanakkor mással is szívesen megosztanánk! Csatlakozz hozzánk! Gyere, ha szeretsz hangszeren játszani
és/vagy énekelni, és emellett szeretnél új barátokat is szerezni!  Természetesen a sok zenélés mellett igyekszünk
legalább annyira odafigyelni a kikapcsolódásra is, legyen szó szalonnasütésről, filmklubról, farsangról vagy egy
pihentető balatoni hétvégéről. Mi sok szeretettel várunk TÉGED!

Hernády Balázs

Tudod, hol voltam idén nyáron?
Hosszú ideig nem jutottam el..., nagyon rég voltam akárcsak hasonlón, főleg nem végig. Pedig sokszor terveztem,

minden évben a fejemben volt, de valahogy mindig közbejött valami… Kicsit, persze, azt is gondoltam, hogy már nem

is igazán nekem való, hanem inkább a fiatalabbak bulija ez. Így utólag, tévedtem. Szó, mi szó, idén el tudtam menni,

ott voltam az elejétől a végéig. Élveztem a társaságot, a régi-új ismerősökkel, barátokkal való időtöltést, ami majdnem

egy egész hétvégén át tartott. Péntek estétől, vasárnap reggelig. A reggel azon a hétvégén kilenc órát jelentett, ez pedig

igen jó volt. Jó volt a társaság, a közösség, az éjszakába nyúló hosszú beszélgetések, a jobban-megismerés nyugodt,

időt nem firtató kalandos utazása, a barátság megélése, a nagyokat-hallgatás az egyetértés után. Nagyszerű volt a

jövőről és a múltról eszmét cserélni… És igen; jó volt a vidámkodás, a bohóckodás, a viccelődés, a gyerekeskedés, a

felhőtlen, mihaszna csevej… Jó volt szalonnát sütni a Vidács család szép kertjében. Jó volt a tábortűznél a szalonnát

két, összecsukható vaslap között, szinte szempillantás alatt megsütni; különösen az olyan lusta és türelmetlen

embernek, mint én (ezek után értelmezhetetlenné vált számomra a nyárs intézménye). Jó volt megbeszélni, hogy ki

szereti jobban az ízében magabiztos, csiklandozó, picurkát hivalkodó, gazdag aromájú sárgabarackot és ki inkább az

elegáns, kissé visszahúzódó, lecsendesedett, harmonikusan kiteljesedő ízvilágú őszibarackot. Jó volt a víz, a strand, a

játék … Jó volt röplabdázni; főleg azért, mert nem tudok, és azért, mert sosem játszottam még meccset. Ennyi ideig

a többiek sem. És nem utolsósorban jó volt, hogy István meghívott bennünket a balatonszemesi nyaralójukba (ismét),

és türelmesen nézte végig, ahogy feldúljuk az egészet. Mi több, még főzött is nekünk egy kondérnyi gulyást. Ezek

szerint a basszusgitározás jót tesz a főzőtudomány fejlődésének…?! Bárhogyan is… Köszönöm! Köszönjük! Jó volt úgy,

ahogy volt. E rövid személyes beszámoló végére – amely

természetes, hogy nem tartalmaz minden nagyszerű élményt,

csak ennyi fért bele ebbe a pár percbe –, az idei FEGE-nyár

mottóját idézem, amely különleges magasságokba emelheti

annak a nettó másfél napnak a történéseit: „Vizes a haj,

boldogság van!”

Remélem, lesz még ott vizes a hajam, Szemesen. Jövőre…?

Mado
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Plébániai nap a NEK jegyében

Fotók: Ferenczy Zsolt
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Mindig szívesen olvastuk az itt
bemutatkozó felsőkrisztinás családok
sorait, nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy most írhatunk
magunkról. 

Várhegyi Tímea vagyok,
gyógytornász, férjem, Szőkefalvi-
Nagy Gábor jogász. Tizennégy éve
ismerjük egymást, tíz éve vagyunk
házasok. Négy gyermekünk van, Levi
8, Nóri 6, Veruska 4, Bandi majdnem
2 éves. Mindketten hívő családban
nőttünk fel, én ferencesekhez, Gábor
a piaristákhoz járt iskolába, ő az
Istenhegyen a Szent László templom
közösségéhez tartozott, én Pál Feri
hittanjaira jártam Óbudára. 
Mindig is természetes része volt az
életünknek a közösséghez tartozás,
így Levi születése után szerettünk
volna egy olyan templomot és
közösséget találni, ahol családként
tudunk gyökeret ereszteni és ami
Levi és tesói számára is biztos pont
marad, akármilyen gyorsan nőnek is
fel. Így találtunk ide 2014-ben
először a gyerekmisékre, majd
maradtunk lelkesen a misék utáni
agapékon. Teri néni és Gabi néni
keze alatt a baba-mama klubban
váltak és válnak épp óvodaérett
„nagyokká” gyermekeink, Levi és
Nóri pedig azóta már iskolások is. Ők

már beálltak a Schola
gyermekkórusába is énekelni, Verus
és Bandi még csak pártoló tagok.
Levi a plébánián működő
cserkészcsapat Hód örsének is lelkes
tagja. Otthonra találtunk itt, a nyarak
is elképzelhetetlenek már a plébániai
és a schola táborok nélkül és a Szent
Család is számíthat ránk, ha szállást
keres. 

Gáborral tagjai vagyunk egy
MÉCS házasközösségnek. Ezek az
alkalmak segítenek nekünk egymásra
figyelni a hétköznapokon és
felvetnek olyan témákat, amikről
esetleg nem jutna eszünkbe
magunktól beszélgetni.
Szabadidőnkben Gábor kosarazni és
focizni jár. És szeret minden sporttal
kapcsolatos témában naprakész

lenni. Én jógázom és a plébániáról
összeverődött sorstárs anyukákkal
rendszeresen járunk futni. Ezen kívül
van lehetőségem otthon a
szakmámat is gyakorolni heti pár
órában. 

A családunknak van egy
telke a gyönyörű somogyi
dombságban egy kis zsákfaluban.
Amikor csak tehetjük ide járunk, mi
tanuljuk a kertészkedést, a
gyümölcsfák gondozását,
barkácsolást, míg a gyerekek
lovagolnak, bicikliznek, kalandoznak
szabadon. 

Köszönjük a lehetőséget a
bemutatkozásra! 

Szőkefalvi-Nagy család

Maroknyi ministráns Csolnokon

Már nyár vége felé jártunk, amikor sor került a szokásos ministráns táborra.
A hosszú hétvégét Csolnokon, a plébánián töltöttük sok játékkal.
Témának a „zöld tábort „ választottuk. Igyekeztünk sokminden témát átvenni, melyek segíthetnek, hogy kevésbé
szennyezzük környezetünket, tudatosabban tegyünk Földünk megóvásáért. A tábor ideje alatt igyekeztünk minél
kisebb „ökológiai lábnyomon” élni....
Ezek mellett a programok mellett, természetesen, volt méta és strandolás, melyek nélkül nincs tábor.
Az isteni gondviselést megtapasztalhattuk hazafelé, amikor a viharnak csak a legszélét kaptuk el, és így nem áztunk
bőrig.

Szokás szerint misével zártuk a tábort itt, a plébánián.
Bízunk benne, hogy a tábor segít minket évközbeni ministráns szolgálatunkban.

Szabó Péter

Bemutatkozik a Szőkefalvi-Nagy család
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Eddig még soha nem látott ökológiai társulást figyeltek meg Piliscsabán
Avagy a Vadnyúl és a Sirály őrs közös portyája

(Összefoglaló a teljesség igénye nélkül)

Egyik nap – délután - lila pulcsik kis csoportját vehették észre azon kedves olvasóink, akik esetleg a Nyugati
pályaudvar központi kijelzőjét útba ejtve battyogtak hazafelé munkából jövet. Nem ritka ugyebár, hogy az ember tesz
egy kis kitérőt mindenféle pályaudvarok felé péntekenként. Hátha láthat egy-egy kósza(szóvicc!) Vadnyulat. 

Azon szerencsések, akik nem adták fel ezen reményüket, és vonakodva bár, de a kijelző felé vetették tekintetüket,
valóban izgatott Vadnyulakra lehettek figyelmesek. Nem ritka ugyan a lelkes Vadnyúl, ám annál jobban kell keresni
azokat a pillanatokat, amikor portyára indulás előtt kaphatja el őket az ember.  Mi  most kifejezetten kiváltságosnak
mondhatjuk magunkat, hiszen nem csak a Nyugati pályaudvarig követhetjük az eseményeket, hanem egészen „a
nyúlon túl”-ig, ahol elidőzhetünk velük két kellemes napot. Sőt, nem is olyan sokára mindig éhes vízimadarakkal
egészül ki a társaság. Na de ne rohanjunk ennyire előre.
Ott tartottunk tehát, hogy a - már oly sokat emlegetett- központi kijelzőt elhagyó Vadnyuszik felszálltak egy Piliscsaba

felé tartó vonatra, amelyről egy órával később rendben le is szálltak, csupán  fél faluval odébb, mint tervezték. A
kifejezetten sikeresnek mondható leszállás után megismerkedhettek Piliscsabával közelebbről is, majd elfoglalták
szállásukat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Iosephinum kollégiumában. A gyönyörű szálláson berendezkedtek a
tanuló szobában, ezzel is pozitív élményekkel erősítették meg a tanuláshoz kötődő gyengéd érzelmeiket.

Az este folyamán kis lelki ösvény várt rájuk a kollégium kertjében, majd rejtelmes és sejtelmes őrsi titokba lettek
beavatva. A szobába visszatérve kellemes trécselés és pókerparti vette kezdetét, ahol a tét nem kevés alufóliagalacsin
volt. A hangsúly inkább a kellemes trécselésen volt, mintsem az azt kiegészítő pókeren. Ekkor érkeztek meg a várva
várt Sirályok, akik épp csak letették táskájukat és már be is szálltak a játékba. A fiúk azonban már komolyabban vették
a dolgot, még a játékszabályokra is oda kellett figyelni, ami eddig mellékes szempont volt a Vadnyúl-pókerban. Hajnali
kettőig repültek a galacsinok, fagytak meg az arcok.
Másnap reggel a két őrs nyakába vette a Pilist, utuk szebbnél szebb tavaszi tájakon vezetett, és szerencséjükre hét ágra
sütött a nap. Felkapaszkodtak az Ördög-sziklához, ahol mindannyian egy hatalmas példaképpel gazdagodhattak. Az
Ördög-sziklához vezető meredek és fárasztó út tetején Éva nénivel és családjával találkozhattak, aki idős kora ellenére
fürgén és boldogan mászta meg a felfelé vezető utat. Ilyen szép példával a szemük előtt baktattak egyre feljebb és
feljebb, míg túrájuk legmagasabb pontján elkölthették ebédjüket. Csodálatos kilátás, napsütés és madarak csiripelése
mellett pihenhettek meg egy órácskára. Pihenő után ugyebár friss az ember, így gyorsan izgalmas versenybe keveredett
a két őrs, hogy ki tud hamarabb akkora tüzet rakni, ami elégeti a fölé kifeszített spárgát. A Sirályok győzelmét
ünnepelve kicsit elidőztek még a tűz körül és szebbnél szebb népdalokat tanultak meg. Innentől nem volt megállás,
hazáig tartott a hangos énekszó. Este vacsorafőzés és activity volt programjuk, majd jobbnak látták, ha nyugovóra
térnek, hiszen kellett az energia másnapra is.
Vasárnap délelőtt Szent Ignáci lelkigyakorlatban vehettek részt, majd gyors pakolás után a vasútállomás felé vették az
irányt. Egy órával később ismét a Nyugati pályaudvaron találták magukat, ahol szomorúan, de gyönyörű közös
élményekkel gazdagodva intettek egymásnak búcsút. Varga Eszter
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Idén is jól sikerült a schola-tábor!

Ebben az évben egy különleges helyszínen

voltunk, a Dunakanyarban fekvő Dömösön. Budapestről

indulva első „megállónk” a szentendrei Czóbel park

volt, itt egy órát kaptak a családok, hogy megtartsák az

első megbeszélésüket. Idén a témánk a szekvenciák

voltak. Minden család kapott egy-egy szekvenciát és

abból kellett 10 kérdést feltenniük a többi

családnak, valamint össze kellett állítaniuk egy rövid

„színdarabot”. Aztán egy kicsit játszottunk és

elindultunk a célállomásunk, Dömös felé.

Szállásunk egy, a Duna-parton fekvő emeletes

épület volt, az ebédlő és a próbatermek egy másik

épületben voltak a szállástól nem messze. 2-5

személyes szobákban voltunk elhelyezve az első és

a második szinten. Ez a tábor azért sem volt

hagyományos, mert ebben az évben csak kevés

felnőtt jött velünk.

Meghívást kaptunk a dömösi Szent István király

templomba, így a napközbeni próbákon erre

gyakoroltunk. A kézműves asztal sosem volt üres,

mert mindenféle izgalmas és szép dolgot lehetett

készíteni, pl.: fonál-angyalkát, pompont, vagy

nemeztárgyakat. Az utolsó nap fénypontja az

akadályverseny volt, ahol a családfők 6 állomást

készítettek a kiskórus számára. 

Szerintem ez egy nagyon jó tábor  volt, mert

programból és próbából sem volt hiány.

Köszönöm mindazoknak, akik a tábor

szervezésében részt vettek.

Barta Gábor (8. osztályos, középkórus)

(Köszöntjük lapunk legifjabb szerzőjét, s örömmel várjuk

további írásait is! a szerk.)

Fotók: Zsabokorszky Zsolt
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EUCHARISTIA VINCULUM CARITATIS
Az Eucharisztia a szeretet köteléke

Milyen is volt az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus?

A Plébániai Nap egyik programja volt az előadás és beszélgetés a több, mint 80 évvel ezelőtti budapesti kongresszusról.
Akik a beszélgetésen ott voltak, kérték, hogy írásban is kaphassák meg az elhangzottakat; többen pedig, akik más,
párhuzamos programon vettek részt, szintén jelezték, hogy érdekelné őket, így kap helyet a téma az újságban. Ebben
az írásban most – az időrendet kicsit felborítva – a budapesti kongresszusról lesz szó, a későbbiekben pedig majd az
Eucharisztikus Kongresszusok kialakulásának történetéről.

1938-ban a 34. Eucharisztikus Világkongresszus megrendezésére került sor Budapesten. A rendezés jogának elnyerése
– egyházi jelentőségén messze túlmutatóan – óriási elismerésnek számított. A készülődés már 1936-ban
megkezdődött. Minden kongresszusnak van jelmondata, a budapestié a címben idézett mondat lett. A Kongresszus
himnuszára pályázatot írtak ki. A kiválasztott ének Koudela Géza és Bangha Béla jezsuita páter szerzeménye volt, a
Győzelemről énekeljen… , amely ma is ismert, kedves énekünk.

1938-ban Magyarország Szent István király halálának 900. évfordulójára emlékezett, ez már önmagában is ünnepivé
tette az egész esztendőt. Ezen kívül, ha belegondolunk abba, hogy aki a millenniumi ünnepségek idején, 1896-ban
még csak 10-12 éves gyerek volt, az IV. Károly király koronázásakor, 1916-ban már fiatalember, és felnőttként
megérhette az 1938-as Világkongresszust, így három világraszóló esemény részese lehetett a fővárosban, nem sejtve,
hogy utána sokáig nem kerülhet sor ilyen ünnepekre.

A kongresszus 1938. május 25-től 29-ig tartott. A pápa képviseletében legátusként Eugenio Pacelli bíboros érkezett,
aki nem egészen egy év múlva XII. Pius néven lépett a pápai trónra. A kongresszus fővédnöke a református vallású
Horthy Miklós kormányzó katolikus felesége, Purgly Magdolna volt. 

Az eseményeknek négy fő helyszíne volt: a Hősök tere, ahol még a Városligeti-tó vizét is lecsapolták, és annak
területén is padokat helyeztek el. A tér közepén építették föl a Szent Péter-bazilika főoltárát formázó oltárt. A másik
szabadtéri helyszín a Kossuth Lajos tér volt, a fő templom a Szent István-bazilika, a gyűlések színhelye pedig az
Iparcsarnok.

A hazai és a világ minden tájáról összegyűlt világi hívők mellett főpapok, papok, szerzetesek és apácák is érkeztek. A
résztvevők számát több mint félmillióra becsülték.

1938. május 25-én már több napja tartó rossz időt követő zuhogó esőben gyülekeztek az emberek, de egyszer csak,
a délutáni nyitó szentmise előtt elállt az eső, és fél órán belül kisütött a nap! Csodát emlegetett az egész főváros! 
A Hősök terén mintegy 200 ezer ember vett részt az ünnepi nyitó szentmisén. 

Május 26-án, áldozócsütörtökön 150 ezer elsőáldozó (és az ő hozzátartozóik) gyűltek össze a Hősök terén. Felemelő,
nagy ünnep volt! 

Csütörtök este indult a „tündöklő diadalút a magyar sors folyóján”. A Szent István Bazilikától körmenetben vitték a
Szent István gőzösre az Oltáriszentséget. 

Május 27-én reggel a Hősök terén a katonák és hadirokkantak vettek részt szentmisén. Ugyanaznap éjszaka 150 ezer
férfi jelent meg a Hősök terén éjszakai szentségimádásra. A szentáldozás előtt 150 ezer férfi együtt zengte: „Szívednek
szenteljük magunkat!” 

Május 28-án az Egyház egységéért tartott konferenciát rendezték meg. Este ünnepség volt az Operaházban, ahol Liszt
Ferenc Krisztus Oratóriumát adták elő. 

Május 29-én (a befejező napon) a falvak fiatalsága vonult fel az Ünnepi Csarnoknál. 25 ezer fiatal érkezett az ünnepi
nagygyűlésre. A Hősök terére folyamatosan gyűlt a nép. A délelőtti szentmisére mintegy 500 ezer ember érkezett.
1200 tagú kórus énekelte a Christus Vincit-et. Délután három órakor a Szent István Bazilikából körmenet indult a
Hősök terére. Négy és fél órán át hömpölygött a hívek ezer színben pompázó menete. Erre a napra az egymilliós
Budapest kétmilliósra duzzadt a zarándokoktól. Amikor a körmenet a Hősök terére ért, a napsütés helyett zuhogó eső
kísérte a menetet. Két nagy mennydörgés közben felcsendült magyarul a Te Deum: „Téged Isten dicsérünk...” 

Mint az előadás utáni beszélgetésen kiderült, plébániánk tagjai személyes és tárgyi emlékeket is őriznek a
Kongresszusról, ezekről majd legközelebb lehet olvasni.

Lukách Krisztina
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1969. augusztus 12. kedd

Délelőtt voltam a Felsőkrisztinavárosi Plébánián az
egyházi temetést elintézni. Egy értelmes papba
botlottam: Terebesi Andor cisztercita. (A plébános
éppen nem volt otthon,) A következőkben állapodtunk
meg: hárompapos temetés lesz, éppúgy, mint Tamási
Áronnál (őt is ők temették), mindenről gondoskodnak,
Gellértnek csak az infuláját kell elhoznia. A stólát (több
száz forint) elengedte. Elmondtam a végtelenül
rokonszenves papnak, hogy az egész család református,
csak a megboldogult volt katolikus. A családnak ez lesz
az első találkozása hivatalosan a katolikus egyházzal.
Semmi esetre sem akarom, hogy ez az első találkozás -
hiszen mindent én intézek – rájuk nézve csak ezt
jelentse: fizessenek. Ezért határoztam úgy, hogy magam
titokban kifizetem a stólát. Ezért döntött aztán ilyen
nagyvonalúan Terebesi. 

Gyászmise nem lesz, a család nem kívánja. A kettőkor
lezajló beszentelés után a sírveremhez megy a papság
egyedül, és beszenteli a sírt. Ajánlotta Terebesi, hogy
telefonáljak be az Új Emberbe, tegyék be az e heti
számba az egyházi szertartás óráját, és felajánlotta, hogy
a templomnak az ajtajára kiteszi a gyászjelentést, és
ráírja, hogy beszentelés kettőkor. Azt válaszoltam, erre
még kikérem a család engedélyét. Hát nem engedték
meg Juckáék. Az Írószövetségnél ők bejelentették
ugyan, hogy lesz egyházi szertartás is, de azon csak a
legszűkebb családot szeretnék látni egy-két jó baráttal.
Megkértek, ne is publikáljam nagyon az egyházi rész
idejét. Úgy érzem, félnek. (Persze, ez azért egy kissé
bajos, mert bizonyára lesznek, akik korábban
kimennek, hiszen tudják a szokást: a hivatalos állami
temetést megelőzi a diszkrét egyházi.) Mindezt meg is
telefonáltam utána Terebesinek. Azt válaszolta, mégis,
hogy legalább a 15 órás hivatalos temetésre minél
többen menjenek, kiteszi a gyászjelentést a
templomajtóra, hozzáírás nélkül, és betelefonál az Új
Embernek, hogy közöljék még az e heti számban a
három órás időpontot. Azért telefonált ő, mert én akkor
már a munkahelyemen voltam, onnan meg bajos lett
volna felhívni nekem az Új Embert.

Leleszy Béla, a nyolcvanéves író ott volt, amikor a
plébániáról visszaérkeztem Kodolányiékhoz. Juckát
kérdezte Leleszy: „Református volt, ugye?” - Jucka:
„Katolikus pap temeti.” - Nem cáfolta a
reformátusságot. Átadtam neki egy listát, hogy kiknek
kérek gyászjelentést küldeni magamon kívül: Gellért,

Rónay György, Bor Ambrus, Horváth Richárd és a
Katolikus Szó (szeretném, ha írnának róla), Pénzes
Balduin (Új Ember), Ijjas kalocsai, Brezanóczy egri
érsek, Udvardy szegedi püspök, Actio Catholica. Kettős
sírhelyet akarnak, hogy feleségét majd János bácsi mellé
temethessék.

Kérdeztem, ki mondja a búcsúztatót az írók közül. Ők
Cseres Tibort szeretnék vagy Veres Pétert, de
tulajdonképpen nem tudják, ki lesz.  […] Elmondották
azt is, hogy Cseres Tibor csak úgy tudta a János bácsi
hetvenedik születésnapjára cikkét közölni az Élet és
Irodalomban, hogy Nemes György, a szerkesztő nem
volt otthon. Amikor Nemes hazajött, megmondta
Cseresnek, hogy ha itthon lett volna, nem engedte
volna közölni a cikket. Viszont Juckáék szerint ha most
Aczél György nem volna szabadságon, az újságok még
melegebben és bővebben számoltak volna be János
bácsiról.

Az asztalon hevertek a gyásztáviratok. Nem akartam
fölvenni, elolvasni, de legfölül épp Szabó Magdáét
láttam. Nem volt sok távirat. A mai lapok külön
cikkekben írnak róla, legszebben a Népszabadság. A
többi gyáva: nem merik elismerni nagyságát. Csak a
Népszabadság írta, hogy műveinek java része a
huszadik századi magyar irodalom maradandó alkotásai
közé tartoznak. Az esti nyolc órai angol rádió 3-4 perces
meleg, lírai megemlékezést olvasott föl... 

(Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. Összeáll. Zimándi P.
István. Bp. 2017, Szent István Társulat, 299-300. p.)
Zimándi Pius István (1909-1973) – jászóvári premontrei
kanonok, tanár és irodalomtörténész.

Emléktábla a Böszörményi úton

Plébániánk múltjából
Zimándi Pius István naplójegyzetei Kodolányi Jánosról (részlet)



Felsőkrisztina 2019 VENI SANCTE16

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

XXII. évfolyam, 4. szám 2019 VENI SANCTE

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

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

Alessia di Chio
Fórika Mónika Emese
Tráger Benedek Ferenc
Kovács Izabella Anna
Szerdahelyi Bertalan
Kovács Dominik Domonkos
Mátyási Albert Kornél
Ulicza Emese
Heleszta Bence
Köllőd Tádé
Pogány Blanka
Fehér Laura
Szőnyi Máté Bence

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagja:

Házasságot kötöttek:

Anyakönyv
2019. június - augusztus

Gergely Tibor  (89)
Jobbágy Károlyné  (91)
Szentgyörgyi Lászlóné  (93)
Bakonyiné Dékay Éva  (91)
Cserepes Béla Kálmán  (75)
Oltványiné Bauer Henrietta  (88)
Dr. Hudomel Józsefné  (88)
Bart István  (75)
Dr. Mészáros Lajosné  (77)
Kiss András  (89)
Daru Gerőné  (77)
Csizmadia Mihályné  (76)
Rixer Ádám  (85)
Dr. Saly Ferencné  (82)
Szabó Jenőné  (94)
Jaklics Lajosné  (96)
Bátor Mihályné  (87)
Takács Lászlóné  (77)
Kovács Istvánné  (92)
Hoffmann Rudolf Kurtné  (73)

Jakab Péter – Bakos Tünde
Sölch Domonkos – Pálmai Katalin
Németh László – Gáspár Petronella

Könyvajánló

A nyár egyik szép, izgalmas olvasmányáról is szeretnék néhány szót írni: Szent
Charbel, a teljesség zarándoka. Szent Charbel egyike azoknak a libanoni
szenteknek, akiknek az ereklyéi a Szent Angyalok templomát gazdagítják.
Nyilván ezért foglalkozik Egyházunk is számunkra eddig ismeretlen alakjával.
Először filmen láttam életét, és már akkor lenyűgözött különös életszentsége.
Most az Új Ember Kiadó megjelentette az életét könyv alakban is. A mű a
szenttéavatási eljárásnak alapjául szolgáló tanúk által elmondottakon alapul.
Jean Skandar atya hosszú kutatással választotta ki „több ezer oldal”
átolvasásával. 
A könyv 2006 és 2010 között 520 ezer példányban kelt el az arab világban.
Most mi is olvashatjuk, katartikus élményt nyújt. Annak ellenére, hogy
tanúvallomásokból áll, mindvégig olvasmányos, élményszerű – letehetetlen.

Muhi Zsuzsa

Október jön, a rózsafüzér hónapja
Szűz Mária nevének öt betűje jelenti azt az öt nagy jótéteményt,
amellyel elárasztja a földet:

„M” ~ Ő az Irgalmasság Anyja (Mater Misericordiae).

„A” ~ Ő az emberi nem szószólója (Advocata), s azért ő mindenkiért 
közbenjár az Úrnál.

„R” ~ Ő mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója 
(Reparatrix ruinae).

„I” ~ Ő az egész egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. 
(Illuminatrix)

„A” ~ Ő minden szükségben a nyomorúság segítője (Auxiliatrix).

Temesvári Pelbárt ferences szerzetes, író, prédikátor (1435-1504)

Plébániai nap


