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XXIV. évfolyam |  3. szám

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

Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd, szerda 7:30 

Csütörtök, péntek, szombat 18:00 
Vasárnap 7:30, 9:00, 11:00 és este 18:00 

Hivatali órák:

Hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00 – 12:00
Kedd, péntek 16:00 - 17:00

Az idei templombúcsú, Keresztelő Szent János
születésének napja körül június 26-án, szombaton este
18.00 órakor lesz. Vendégünk lesz Erdő Péter bíboros úr,
aki ez alkalommal felszenteli templomunkat. A múlt
század '40-es évei, a háború, a változó társadalmi és
egyházi körülmények nyomán ez akkor elmaradt.
Természetesen úgy is felszentelődik egy templom, hogy
használatba veszik és szentmiséket mutatnak be benne,
szentségeket szolgáltatnak ki stb. Ez a mi esetünkben így
volt. Ám elérkezett az idő, hogy - ha nem is teljes
fényében és pompájában mint egy újonan épült
templomnál szokás - mégis a lényeges mozzanatok
megtartásával ünnepélyesen fel legyen szentelve a

templomunk. Ennek részei a szenteltvízzel való meghintés,
a falakra helyezett 12 márványkereszt (a 12 apostolra
épült Egyház szimbóluma) krizmával való megkenése és a
felszentelő imádság. Tudnivaló, hogy nem a mi
templomunk az egyetlen, ami „hivatalosan” nem volt, vagy
nincs felszentelve, volt olyan pesti templom, amit 100 év
után szenteltek fel... Mindenképpen dicsőség, öröm ez
számunkra. Szeretnénk együtt ünnepelni és a szentmisét
kövertően a közösségi házban is találkozni. 

A Plébánia hívei ezúton is meghívottak!

István atya

Nagy ünnep előtt állunk

Rácz Vendel rajza
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A tavasz folyamán fokozatosan enyhítették ugyan a

szigorú járványügyi előírásokat, de az elmúlt nagyböjti-

húsvéti időszak még – hasonlóan az egy évvel korábbihoz

– elsősorban a virtuális térben zajlott a plébánián. 

Így ismételten csak online zajlottak a nagyheti

szertartások, valamint a nagyböjti, majd a húsvéti

szombat esti vesperások.

Március eleje óta ugyancsak online történik az

elsőáldozók felkészítése. Nehéz ez egyaránt a

gyermekeknek, a felkészítő hittantanároknak és a

szülőknek is. Nagyon köszönjük a szülők áldozatos

együttműködését! Az elsőáldozás a korábbi terveknek

megfelelően a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

nyitó szentmiséjén, szeptember 5-én lesz, illetve

októberben itthon azoknak, akik ezt választották. Kísérjük

imádsággal gyermekeink szentségi készületét! 

Az április végi enyhítések egyik első pozitív hozadéka

volt, hogy május 2-án, vasárnap sor kerülhetett 14 új

ministráns avatására. Erről a lapban képes beszámolót is

találnak. 

Nagy öröm, hogy Béres György, a Képviselő Testület

2000-2020 közötti világi elnöke április 24-én Szent

Adalbert-díjban részesült. Hartmann Tivadarné és

Schimmer József után ő már a harmadik „felsőkrisztinás”,

aki egyházmegyénk legrangosabb, a kiemelkedő

plébániai munkát elismerő kitüntetését kapta. A lapban

külön cikk szól az eseményről és a kitüntetettről.

Újdonság a Plébánia országos szinten is látható média-

megjelenése: a kitüntetés kapcsán Béres Györggyel

hangzott el rövid interjú a Katolikus Rádióban április 26-

án; a Kossuth Rádió népszerű „Nagyok” sorozata április

26-i adásában Süveges Gergő interjúalanya István atya

volt; egy másik, ugyancsak közkedvelt műsorban pedig

Pünkösd hétfőn a mi plébániánk volt „A hely”. Mivel az

adások két hónapig még meghallgathatók, ezért aki

lemaradt az utóbbi kettő valamelyikéről, a mediaklikk.hu

lapon megtalálja. Ide tartozik még képviselő testületünk

új elnöke, Szerdahelyi Csongor húsvéti „Felsőkrisztina

Rádió”-ja is, valamint a gitáros együttesünk, a FeGe

korábbi és jelenlegi vezetője (Madocsay Ákos, ill.

Hernády Balázs) szereplése a Bonum TV egyik

beszélgetős adásában. 

Fontos események ezek, melyek közös küldetésünk, a hit

továbbadásához a mai világ eszközeinek célszerű

használatát bizonyítja. 

Személyi változások is történtek: Új kisegítőnk Vereb

Zsolt piarista tanár, a budapesti Piarista Rendház

házfőnöke, aki Rudolf atyát váltja a vasárnap reggeli ½ 8-

as szentmiséken. Rudolf atyának megköszönjük eddigi

áldozatos szolgálatát. Zsolt atya itt tud maradni

legtöbbször a 9.00 órai szentmisén gyóntatni, ami nagy

előny a gyermekmisén.

További változás, hogy dr. Kaibás Gábor helyettes kántort

Csurilla Patrik váltja fel a szolgálatban.

Járványhelyzet ide, korlátozások oda, a kedves hívek több

változást is láthatnak a templomban és a plébánia

épületben. Ezekről – súlyuknak megfelelően – a

továbbiakban is beszámolunk.

Kovács Ádám

Krónika

Nagy örömmel adjuk tudtul, hogy június 26-án, szombaton az este 18.00 órai szentmise
keretében tartjuk templomunk búcsúünnepét. E szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr
vezeti és elvégzi templomunk felszentelését, ami annak idején, több mint 80 éve elmaradt. Erre a
jeles eseményre – ami után minden résztvevőt agapéra hívunk a közösségi házba – várjuk
plébániánk híveit. A szentmisét a kültéren is lehet követni, áldoztatás mindenütt lesz,
honlapunkon egyenes adásban is be lehet kapcsolódni.
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Kedves Testvérek!

Korábbi világi elnökünk, Béres György ma magas egyházi elismerésben részesült. A főegyházmegye védőszentjének
ünnepe alkalmából a főpásztor Szent Adalbert-díjban részesítette.
A testület nevében ezúton szeretnék gratulálni a kitüntetéshez és megköszönni önzetlen, türelmes szolgálatát.
Két évtizeden át vezette a testületet teljes odaadással. 

Plébániánk nyolcvanéves története során ő volt a 10. képviselőtestületi elnök, és a második leghosszabb szolgálat is a
nevéhez fűződik. Minden ügyben rendelkezésére állt a közösségnek, ha kellett, közvetített a plébános és a különböző
közösségek között. Remek diplomáciai érzékkel gyakran villámhárítóként is helytállt. Az utóbbi húsz év a gyarapodás
és az azzal járó rengeteg gond és öröm időszaka volt. Az új-régi ingatlan körüli bonyodalmak, a templom és kert
felújítása nap mint nap megoldandó kérdések sokaságát vetette fel, és Gyuri mindig ott állt Márton atya mellett, ami
egész közösségünk számára hatalmas segítséget jelentett.
Emeritus elnökként ma is köztünk van, továbbra is segíti a plébániát. 

Kedves Gyuri! 

Köszönjük. A Jóisten vigyázzon rád és családodra.
Barátsággal:

Szerdahelyi Csongor

Béres György Szent Adalbert-díjat kapott
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Páduai (Padovai) Szent Antal alakja szorosan
összekapcsolódik a szegények gyámolításával, s a jézusi
tanítás teljes megélésével mind a mai napig. A portugál
születésű szent szobra minden katolikus templomban, így
nálunk is megtalálható. Antal 1221-ben lépett a
ferencesek közé, hajója egy vihar folytán sodródott Szicília
szigetére legendája szerint. Kiváló szónoki képességeire,
Szentírás–ismeretére sokan felfigyeltek Itáliában: a
hagyomány szerint maga IX. Gergely pápa nevezte Antalt
a „szövetség szekrényének”. Rövid földi élete során
tanított teológiát, s prédikált az észak–itáliai Romagna
egymással sokszor háborúzó városállamaiban. Az életéről
készült filmek általában Ezzolinónak, Verona urának
megtérítését emelik ki Antal életéből. 1223-ban Rimini
mellett a Marecchia folyó halai kidugták fejüket a vízből,
hogy „hallhassák” Antal prédikációját, akire a városiak
nem voltak kíváncsiak. A szelíd, alázatos, a szegényeket
egész életében gyámolító szerzetes ugyanakkor a 13.
századi, Itália–szerte elterjedt eretnekmozgalmakkal
szemben kemény szavakkal lépett fel. Számos feljegyzett
csodáinak egyike, hogy amikor 1263-ban a ferences rend
akkori generálisa, Szent Bonaventura jelenlétében
felnyitották koporsóját, nyelvét és gégeporcát épen találták
(az ereklyét a padovai Sant’Antonio–bazilika
szentélykörüljárójában mind a mai napig őrzik).
Legismertebb ábrázolásain karján a gyermek Jézus ül,
mivel egy alkalommal a Szentírás sorain elmélkedve
megjelent neki a Megváltó, s átölelte. Az észak-olasz
Padovában, ahol ünnepe előtt minden évben 13 napos
lelki felkészülést tartanak rózsafüzér–imádsággal, a bazilika
főoltárát a reneszánsz szobrászgéniusz, Donatello bronz
alkotásai ékesítik. Az egyik domborművön az látható
(képünkön), hogy Burgos városában egy hitehagyott férfi
próbára akarta tenni Antalt, s általa az Oltáriszentség
erejét. Napokig éheztetett szamara azonban nem falta fel
az Úr Testét, hanem letérdelt előtte Antal imájára.
Szentté avatására már 11 hónappal halála után, 1232-ben

sor került. XIII. Leó pápa a „világ szentjének” nevezte
Antalt, akinek tisztelete hazánkban a kora újkorban
erősödött meg. Sok magyar vidéken ünnepén, esetleg
azt megelőzően tojással, vagy egyéb élelemmel
ajándékozták meg a ferenceseket. A baranyai
településeken tüzet gyújtottak, s annak parazsán
áthajtották az állatokat, arra emlékezve, hogy Szent
Antalhoz számos betegség, baj során imádkoztak az
évszázadok során a hívek. Székelyföldön, a hargitai
Gyergyócsomafalván a gazdák az alábbi fohásszal kérték
állataik védelmét: „Legyetek erősek, mint a vas,
tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal
őrizzen meg a vadállatoktól.”
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való
készülés részeként indult „Eucharisztikus szentek”-
sorozat zárásaként kérjük égi pártfogóink, köztük Antal
közbenjárását közösségeinkre.

Jakab Péter 

Eucharisztikus szentek XII.

Páduai Szent Antal (1195–1231)

A szerkesztőség pedig az olvasók nevében is köszöni Péternek négy éven át tartó hűséges munkáját, hogy mindig újabb
és újabb – az Eucharisztiához különösen is kötődő – szenteket ismerhettünk meg írásaiből.  Egyúttal itt mondjuk el, hogy
sorozatunkra a Katolikus Rádió is felfigyelt, és többrészes műsorban, a szerzővel folytatott beszélgetések keretében
mutatta be szentjeinket.



Mária-oltárunk és a 12 kereszt

Templomunk ünnepélyes felszentelésének tervezett ünnepére (június 26-án
18.00 órakor) megújult a bejárattól balra lévő oratórium, valamint az
oldalfülkék egységes elrendezésűek lettek odavaló ülésekkel. A Mária-oltár
a Nagyhét során szentsír-oltár, amelyben a templom igen szép, fából faragott
nagyalakú halott Krisztus-szobrát őrizzük, amelyet az oltár két kinyíló ajtaján
át szemlélhetünk. Évközben a régi olajfestménnyel díszes Mária-oltáron ott
marad az a tabernákulum és a hozzá készült hat gyertyatartó, amelyek az ősi
felsőkrisztinás főoltár kellékei voltak, amíg nem készült el a rézborítású
(nagyobb) tabernákulum és hozzá a hosszú réz gyertyatartók. E kis kápolna
idézi a régi liturgiát, roppant arányos, szimmetrikus, amelynél annak idején
a pap háttal a nép felé mutatta be a szent áldozatot. Régen itt, ebben a kis

oratóriumban sok kisegítő lelkész mutatott be
„sine populo” (nép részvétele nélküli) misét,
amikor még a plébánián öt-hat atya is szolgált.
Nosztalgia-oltár tehát ez, ami előtt, ha
megállunk, megáll velünk együtt a történelem
is, hogy adózzunk előtte, ne felejtsük el
értékeit, becsüljük a kétezer éves Egyház
liturgiáját!
A falra került 12 márványkereszt jelzi Izrael 12
törzsét és azt a 12 apostolt, akikre ráhelyezte
Anyaszentegyházunk jövőjét Jézus. A templom
felszentelésének fontos kellékei – a püspök
krizmával keni meg őket – ez a
templomszentelés egyik leglátványosabb
gesztusa. Maradandó szimbóluma marad a
felszentelt istenházának, amelyben nemcsak a
felszentelés napján, de minden évben annak
emléknapján és a templom búcsúnapján
meggyulladnak a mécsesek. Ez a természetes
fény, az önmagát elégető gyertya fénye szintén
krisztusi jelkép, bevilágítja a templom hajóját,
ahol Isten népe imádkozik.
Örüljünk annak, hogy templomunk a katolikus
liturgia otthona, a mi plébániai közösségünk
gyülekezési helye, Isten háza és a mennyország
kapuja…

István atya 

Fotó: Török László
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Még csak egy hét telt el a 30 éves koncertünk óta, de még mindig a hatása alatt vagyunk. Sokat dolgoztunk érte
– sokszor éjszakába nyúlóan is –, hogy ne csak a nevében, hanem tartalmában is ünnepi legyen ez a nem
mindennapi esemény. És úgy érezzük, illetve olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez minden befektetett energiát
megért. Az előkészületekről és a koncertről képes beszámolót készítettünk, mely a középső oldalakon tekinthető
meg. Alább pedig az Együttes tagjai, illetve egy, az Együtteshez közel álló személy osztják meg, hogyan élték meg
ezeket a pillanatokat.

Czoma Flóra:
Azt mondják, az út az igazán fontos, míg a célhoz elérünk. A koncerttel kapcsolatban is ezt éreztem: még jobban
összehozott bennünket a közös alkotás, a plébániai éjszakázások, a beszélgetések, egymás támogatása, hogy a
legjobbat hozzuk ki magunkból. Talán ezért élveztem ennyire magát a koncertet is. A legjobb élmény mégis az volt,
amikor láttam az emberek szemén, hogy visszamosolyognak ránk, és a maszkján, hogy velünk együtt énekelnek.

Kiss Zsófia:
A jubileumi koncert számomra nagyon emlékezetes és egyben szokatlan volt, hiszen rég nem volt lehetőségünk ekkora
hallgatóság előtt énekelni. A péntek esti hosszúra nyúló fárasztó főpróba ellenére másnap mindenki friss és lelkes
oldalát mutatta meg. Nagyon sokan összegyűltünk, megtöltöttük az egész Közösségi Házat, ami izgatott várakozással
és örömmel töltött el mindannyiunkat. A jó hangulatra és a sikerre valószínűleg az a hozzáállás is hatással volt, amire
István biztatott. Eszerint fontos, hogy ügyeljünk a pontosságra, de nem szabad rágörcsölnünk az esetleges hibákra,
hanem meg kell mutatnunk, hogy szívesen énekelünk és zenélünk, és jól érezzük magunkat. A visszajelzések alapján
sikerült felemelnünk a szívünket Jézushoz, elértük a célunkat.

Tölgyesi Zsombor:
Hálás vagyok ezért a közösségért, és azért, hogy részese lehettem ennek a fantasztikus eseménynek. Számomra nagy
élmény volt megismerni az együttes alapító tagjait, illetve közösen készülni Velük a koncertre. Izgalmasnak találtam,
hogy a megszokottnál jóval színesebb formában játszhattuk ezeket a dicsőítő dalokat. Úgy gondolom, hogy én egy
örökre szóló élménnyel gazdagodtam, remélem a közönségnek is hasonló örömet okoztunk.

Szavak a hallgatóságból…

30 év. Nem sokkal vagyok idősebb, mégis az elmúlt legalább 20 évemnek szerves részét láthattam megjelenni a
„színpadon”, végre újra élőben, és megint oly közel, mint annyi éven át a miséken. Ugyan zenével nem volt
lehetőségem szolgálni a csapatot (sok más mellett ebben nem kaptam meg a kellő tálentumot), nővérem révén mégis
mindig a csapat részének érezhettem magam, amiért nagyon hálás vagyok. Nagy megtiszteltetés volt sokáig házigazdája
lenni a méltán híres GITÁROS TÁBORNAK Szentendrén, de sok más helyzetben is volt lehetőségem segíteni a
csapatot, nagy öröm volt például a szüleim által készített kaja-utánpótlást vinni az Istenhegyi Szent László plébánia
templomához, ahol az első (és remélhetőleg nem utolsó) CD hangfelvételei készültek.

Csak csapongok, mert annyi élmény jut eszembe. Most mégis a jubileumi koncertről kellene írnom, aminek kapcsán
igazságtalan lenne egy-egy részletet kiemelni. Ami talán mégis legjobban visszaadja a FEGE jelentőségét, hogy azok a
zenészek, akiket korábban csak lemezről hallhattam (Borka Zsolt, Gável András) és úttörői voltak a liturgikus beat-
zenének, most előttem ültek, és végig élvezettel, és sokszor ámulattal hallgatták, ahogy számukra ismert és ismeretlen
dalok felcsendülnek, és igazi koncertélményt varázsolnak. Kedvem lett volna a mellettem ülő unokaöcsémmel együtt
a fejemet rázni egy-egy gitár- és a karfát csapkodni egy-egy dobszóló közben. Talán ez az, ami a legnagyobb
jelentőségű, hogy megszólítja az új nemzedéket is, közelebb hozza a fiatalok számára a hitet, és kedvet hoz a
hangszeres, énekes szolgálathoz, segítve a csapat folyamatos fennmaradását, fejlődését.

Úgyhogy csak annyit tudok mondani végszóként: köszönjük!

FeGE30 



72021. Templombúcsú Felsőkrisztina

A kinti oltárokat az 

Oltáregylet, 

a Rózsafüzérezők és 

a Schola készítették.

A szentmisét és a
körmenetet új kisegítőnk,
Vereb Zsolt piarista atya

tartotta.

Fotó. Bodó Imre

ÚRNAPJA 2021
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F e G E 3 0  ü n n e p i  



Fotó: Czétényi Benjamin, Varga Péter
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  n a g y k o n c e r t
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Pillanatképek életünkből 

Karantén-mise

Az új szobrunk a feltámadt Jézusról

Az első gyónás felszabadító öröme (Turbucz Berci rajza)

Új ministránsaink az oltár körül
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Legfontosabb tudnivalók:

•Teológiai Szimpózium: 2021 szeptember 2-4. között Esztergomban (jegyköteles)
•2020-ban regisztrált NEK fiók adatainak ellenőrzése (elfelejtett jelszó esetén a GYIK súgó
szerint kell eljárni).
•NEK fiók Felsőkrisztina plébániacsoporthoz adása, csoport kódja a sekrestyében.
•2020-ban vásárolt jegyek ellenőrzése, és május 31-ig való megerősítése vagy lemondása.
•Ingyenes jegyek megvétele a Nyitó szentmisére, a Szombati szentmisére-körmenetre és
a Záró szentmisére a Felsőkrisztina csoport tagjaként, hogy egy szektorban legyünk.

A megvett jegyek vásárlói hovatartozása (egyéni, csoport A, csoport B, ...) az alábbiak
szerint állítható át:

o Bejelentkezve a Programok alatti Programnaptárban látszik a jegyek
hovatartozása (pl. a NYITÓMISE fölött van egy csoportszimbólum és alatta a
csoportkód vagy egyéni vétel esetén semmi).
o Az adott programra (pl. a NYITÓMISE-re) kattintva felugrik a nevem, és
jobbra a legördülő menüből kiválaszthatom a vásárlói hovatartozást (egyéni vagy
valamelyik csoportkód), majd menteni.

•Elsőáldozók számára lesz külön kiegészítő email.
•Más eseményre egyénileg vagy saját (pl. család, baráti társaság) célú csoport tagjaként
kell jegyet venni, össz-plébániai szinten azokra nem szervezünk. Új jegyek május 31-ig
kedvezményes áron vehetők (árak a főoldal Regisztráció menüpontja alatt)
•Mivel a (TEK szintű) biztonsági szabályok miatt minden részvétel elektronikus fiók- és
jegyregisztrációhoz kötött, ezért kérem, hogy a rokonok, barátok, ismerősök karolják föl
azokat, akiknek nincs email címük.
•Minden program előtt 2-1 órával zajlik a beléptetés, ami megkíván bizonyos
állóképességet, ezt a programválasztáskor érdemes figyelembe venni.
•A kongresszus idején sok önkéntes közreműködésére számítanak a szervezők, ezért
buzdítjuk a fiatalokat, felnőtteket, hogy vállaljanak önkéntes munkát (feltételek és
regisztráció a főoldal Önkéntesség menüpontja alatt).

Bartal Péter és Pályiné Palkovics Nóra
NEK missziós küldöttek

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
2021.09.05-12

www.iec2020.hu
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Az ének nem a liturgia ruhája, hanem a teste, az
eucharisztikus ünneplésben – a szentmisében – a
hálaadás természetes kifejezésmódja. Mert az
örvendező ember dalra fakad, énekel. Ezért találunk
már az újszövetségi iratokban kialakult és használt
himnuszokat, amelyeket a szent szerzők beépítettek
írásaikba (így a Filippiekhez írt levélbe, vagy a Jelenések
könyvébe).
Hogy is lehetett ez az ősegyházban? – Minden
bizonnyal bizonyos körmeneti, gyülekezési és hálaadási
alkalmakra születtek legelőször szent énekek,
amelyekben leginkább a zsoltárokat idézték, használták
fel keresztény változatban. A nép által ismételt válaszok
Krisztusra, a megváltásra utaló antifónákká, rögzült
válaszokká váltak, amelyek már egy egészen más
tonalitást adtak a zsidó imádságoknak, a prófécia és a
beteljesedés örömét. Később azután rögzültek azok az
állandó és változó részek, amelyek gazdagították a
liturgiát. A római rítusban ún. állandó részekké lettek: a
Kyrie (Uram, irgalmazz), a Glória (Dicsőség), a Credo
(Hiszekegy), Sanctus (Szent vagy), és az Agnus Dei
(Isten Báránya) tételek. Ezeknek lett egyfajta veretes,
egyházias formája, ami Nagy Szent Gergely pápáról
kapta az elnevezését a 6. században: a gregorián.
Persze később a történelem folyamán sokan írtak,
komponáltak ordináriumokat (így hívják az összes
állandó részt együtt). Ma is szívesen énekeljük Kodály
Zoltánét, Lisznyai Gáborét, Szigeti Kiliánét és még igen
sok népnyelvű változatot… Az alap, a kiindulási, a
viszonyítási pont, a mérték azért ma is a gregorián
maradt mint a „római liturgia sajátos éneke” – hogy
megint csak a Zsinatot idézzük.
Azután kialakultak a változó részek: az Introitus
(Bevonulási ének), a Graduálé (válaszos ének, amit
sokszor katedrálisok szentélylépcsőin énekeltek), az
Alleluja, az Offertorium (Felajánlási ének, amit a Zsinat
utáni liturgikus reform fakultatívvá tett, szövegét nem is
közli az új Misekönyv, de lehet népénekkel,
orgonajátékkal vagy éppen csenddel helyettesíteni), a
Communio (Áldozási ének) és a szentmisét záró
kivonulási ének, ami általában népének (pápai, nemzeti
himnusz, Szűz Máriát, a szenteket dicsőítő énekeink).

Ezek közül kettő igen jellegzetes. Az Introitus, a
Bevonulási ének, ami egy antifóna és zsoltárversek –
addig énekelték, éneklik ma is, amíg a papság az
oltárhoz nem ér, véget ér a bevonulás, a füstölés, a
szentélyben való elhelyezkedés. Kezdő szava jelzi az
adott ünnepet: Ad te levavi… (Advent 1. vasárnapja),
Rorate (Advent 4. vasárnapja), Invocavit (Nagyböjt 1.
vasárnapja), Resurrexi (Húsvétvasárnap), Omnis terra
(Évközi 2. vasárnap), Requiem aeternam (gyászmise). A
2008-as legújabb latin Missálé – ami alapján a mostani
magyar revíziós új misekönyvünk készül, hacsak lehet –
nagy betűkkel szedte ezeket a szavakat. Persze továbbra
is érvényes, hogy a hivatalos kezdő éneket lehet
népénekkel helyettesíteni (Szeretettel jönnek hozzád,
Futva jöttem elibéd, Kezdődik az ének) kifejezetten ott,
ahol nincs szkóla, templomi kórus.
A másik a Communio, az Áldozási ének, aminek az
antifónája benne van a misekönyvben, de ki lehet
egészíteni zsoltárokkal. Ezek mind a köztünk lévő
Krisztusra utalnak, az Eucharisztia titkára illetve annak
magunkhoz vételére, a szentáldozásra. E hivatalos
liturgikus szövegek pótlására, a nép megszólaltatása
születtek a legszebb eucharisztikus énekeink:
Üdvözlégy, Oltáriszentség, Ez nagy szentség valóban,
Zálogát adtad ó, Jézus… (főképpen a 18. században).
Sajnos ritkábban énekeljük az Ó, Uram, nem vagyok én
méltó… kezdetűt, pedig ez teljesen illeszkedik a liturgia
szövegéhez. Ezek között is talán a legkedveltebb az
1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszusra készült
Győzelemről énekeljen… 4 versszakos himnusz (Kudela
Géza és Bangha Béla szerzeménye), aminél jobb az idei
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra sem született.
Az orgona és a különféle hangszerek csak kísérik az
egyházi énekeket, azokat nem nyomhatják el, helyükbe
nem léphetnek. Így válik igazzá – amit a II. Vatikáni
Zsinat óhajtott: az egyházi énekek – különösképpen is
az Eucharisztia bemutatása során énekeltek – feleljenek
meg a katolikus tanításnak, merítsenek elsősorban a
Szentírás és a liturgia forrásából (vö. SC 121).

Pákozdi István atya
Elhangzott 2021. 06. 06-án a Vatikáni Rádióban

Ének és Eucharisztia

Még mielőtt a kereszténység keleti és nyugati fele istentiszteleti formái, rítusai kialakultak volna, Anyaszentegyházunk
hamar felismerte azt, hogy ha Jézus és apostolai az utolsó vacsorán énekeltek – „miután elénekelték a zsoltárokat,
kimentek az Olajfák hegyére” (Mt 26,30), illetve Pál apostol buzdítását: „hálatelt szívvel énekeljetek zsoltárokat,
himnuszokat és ihletett dalokat Istennek” (Kol 3, 16) –, akkor az ének nemcsak a liturgiához kapcsolódó díszítő elem,
hanem a liturgia része, „szükséges és a teljességhez tartozik” – ahogy szépen megfogalmazza a II. Vatikáni Zsinat
Liturgikus Konstitúciója.
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Schola - karantén után

Istennek hála, közösségünk megmaradt, sőt, tovább erősödött a járvány idején. A hónapokig tartó online szólampróbák
után nagy örömmel tartottuk meg az első „élő” próbát április 30-án, pénteken. 
Jó volt újra személyesen is találkozni, együtt énekelni, hallgatni egymást, figyelni az egyes szólamokra.
Kórusaink nagy lelkesedéssel készülnek az Eucharisztikus Kongresszusra. Kiskórusunk és a kamasz-kórus a nyitó
szentmisén, a nagykórus – kiegészítve a kamaszokkal – a záró szentmisén énekel majd. Sok-sok művet kellett
megtanulnunk, egy kicsit más repertoárt, mint amit általában éneklünk, de bízunk benne, hogy életre szóló élmény
lesz majd a 2000 fős kórus tagjaként az Operaház zenekarának kíséretével énekelni!
Augusztus 15-től idén is megrendezzük szokásos Schola-táborunkat Péliföldszentkereszten. A gyerekekkel a
kongresszus nyitó szentmiséjének énekeit gyakoroljuk majd elsősorban, de a szokásos „családi” vetélkedőre, sőt,
Orient Enikő és Andrejszki Kati jóvoltából kézművességre, bőrözésre is lesz idő.
A nagykórussal nyáron két esküvőn is éneklünk majd: nagy örömünkre szolgál volt és jelenlegi kórustársaink örömében
osztozni. 
Talán az elmúlt időszak többekben megérlelte a gondolatot, hogy jó lenne szorosabban kötődni egy közösséghez:
szeretettel várunk új tagokat mindhárom énekkarunkba! Kottaolvasási készség nem feltétel, csupán az éneklési kedv,

a liturgiában való elmélyedés szándéka, a közösséghez
tartozás vágya.
Próbák péntekenként a közösségi házban:
- Kiskórus (5 évestől 4. osztályig) és középkórus (5. osztálytól)
18-19 óra között
- Nagykórus 19-21 óra között
Hálát adunk Istennek, hogy megtartott minket, hogy a hosszú
online időszak után újra közös célokat tűzhetünk magunk
elé, örömteli találkozásokat élhetünk át, és reményeink
szerint erősítjük egymást a Szentháromságos Isten iránti
szeretetben!

Tőkés Tünde
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Ministráns focikupa

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is június
első hétvégéjén került megrendezésre  a Szent
Tarzíciusz ministráns focikupa. A tornán
plébániánk az egyetemista kategóriában
képviseltette magát, a korosztályban induló
nyolc csapat egyikeként. A csoportból
továbbjutva csapatunk végül egészen a döntőig
menetelt, ahol azonban 0-0-ás végeredmény
után a tizenegyespárbajban alulmaradt. A
hosszú karantén után mindenkinek jól esett a
sportolás. Sportszerű, jó hangulatú verseny
volt, gyönyörű, napsütéses időben, Kálmán
Antal atyának pedig ezúton is köszönjük a
szervezést! 

Juhász Márton

Új ministránsokat avattunk!

Május 2-án a 9-es mise keretében zajlott plébániánkon a  ministránsavatás. Vereb Zsolt atya egy meghitt liturgia
keretében avatta fel a gyerekeket. Október óta készültek a gyerekek, nagyon szép és felemelő ünnepség volt számukra.
Plébániánk 14 új ministránssal gazdagodott, ezúton is sok erőt és kitartást kívánunk szolgálatukhoz.

A frissen felavatott ministránsok névsora: 

Bretz Laura
Dósa Júlia
Haraszti Imola
Horváth-Beck Márton
Mezey Tamás
Muhi Szabolcs

Pataki Boglárka
Szentandrási-Szabó Zsombor
Szőkefalvi-Nagy Levente
Szőnyi Artúr 
Takács Bendegúz
Turbucz Barnabás
Turbucz Bertalan
Verseghi-Nagy Nóra

Dékánjaik: 

Gábriel Zsófi, Hernády Miklós,
Juhász Márton, Takács Kinga, 
Pálfalvi Tamás

Juhász Márton
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Templomséták Budapesten

Az internetes várostörténeti és építészeti értékfeltáró írásairól ismert Zubreczki Dávid
könyve érdekes kiadvány. Viszonylag kis méretével, négyszögletes alakjával akár a
címben ígért sétákra kényelmesen elvihető, praktikus zsebkönyv is lehetne, de 400
oldalas terjedelme és ebből adódó súlya miatt mégsem fogjuk szórakozottan zsebünkbe
csúsztatni. Inkább a vasárnapi ebéd utáni nyugodt percekben üthetjük fel és várhatunk
tőle tartalmas időtöltést.
A mintegy 350, rövid leírással és többségében képpel bemutatott épület nagyját a
katolikus és protestáns templomok teszik ki, de zsinagógák és kis felekezetek imaházai
is bekerültek a gazdag válogatásba. A városrészenkénti bontásba csoportosított
célpontok nem kötődnek konkrét sétaútvonalakhoz, inkább szabad felfedezésre
invitálnak, ehhez adnak segítséget a vázlatos térképek is.

A leírások főleg építészetileg és művészettörténetileg közelítik meg az ismertetett épületeket, de sok helyen érdekes
történetek is helyet kapnak. Templomunkról az általunk ismert tények tömör összefoglalásán túl megtudhatjuk például,
hogy az értékes üvegablakokat készítő Sztehlo Lili a környék két másik templomába, a városmajoriba és a pasarétibe
is készített ablakokat. Ezen kívül a fővárosban csak a Jáki kápolnában vannak alkotásai.
A könyvet forgatva az lehet az érzésünk, hogy a szerző is vonzódik kerületünkhöz, hiszen a kihagyhatatlan templomok
mellett az olyan kevésbé ismert kápolnák, mint a Kútvölgyi, az Anna-réti vagy az Úti Madonna is bemutatásra kerülnek.
Az igazán örömteli rácsodálkozásokat azonban azok az oldalak rejtik, ahol a jártunkban-keltünkben sokszor látott,
vagy épp a rég elfeledett templomok tárulnak fel történetükkel, értékeikkel. Ilyenkor két érzés is kavarog az olvasóban:
egyrészt, hogy jó lenne többet megtudni az adott helyről, másrészt pedig, hogy azonnal indulni kellene és megnézni
élőben is. Szerencsére egyiknek sincs akadálya!

Barta István

A Hely
Hogyan készül a műsor?

Pünkösdhétfőn plébániánkról szólt a Kossuth Rádió népszerű műsora, A Hely. Bizonyára sokan hallották. Néhány
nappal korábban volt a felvétel, melyre István atya többünket meghívott, hogy plébániai életünk egy-egy szeletét,
közösségét bemutassuk. A stáb, vagyis a szerkesztő, a műsorvezető és egy hangtechnikus időben meg is érkezett. Az
urnatemetőben, illetve a közösségi ház alatti hatalmas terekben kezdődött a beszélgetés, majd a közösségi házban és
a templomban folytatódott. Voltunk heten-nyolcan és sok minden szóba került. Több mint két órán át ment a kérdezz-
felelek. A beszélgetés során többen is említettük korábbi plébánosunk több mint negyedszázados, közösségünket
gazdagító időszakát, különösen is a közösségi ház megépülése, valamint a templom és a kert megszépülése kapcsán.
Azonban a kb. 25 percnyire megvágott műsorban nem hangzott el Márton atya neve. Ezt a hívek közül többen szóvá
tették. A műsorban megszólalók mentségéül szeretném jelezni, hogy mi „csak” riportalanyok voltunk, a riporter által
föltett kérdésekre válaszoltunk, de a műsor összeállítására, vagyis hogy mely felvett részek kerüljenek be a műsorba,
az nem a mi kompetenciánk.
A szakmát belülről ismerve ez így szokott lenni. Az én Katolikus Rádióban elhangzó  műsoraimhoz szintén általában
hosszabb anyagot rögzítek, ha nem is négyszer annyit, mint ami beleférhet a műsorba, de nem minden részletét hallja
viszont a kész műsorban egy-egy általam beszéltetett személy sem. Az újságíró, szerkesztő világlátása, ízlése, embersége
és műveltsége nagyban befolyásolja a „végtermék” milyenségét. Összességében a jelzett fogyatékosság ellenére azt
hiszem, jó és hasznos volt a műsor, mert a hely jó, és ezért köszönet Márton atyának, elődjeinek és utódjának egyaránt. 

Szerdahelyi Csongor
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Anyakönyv
2021. február 16.  – 2021. június 15.

Az Egyház új tagjai
Hatvani István Regő
Balogh Ádám Kristóf
Éger Vilmos Károly
Ágoston Domonkos Ferenc
Égi Zorán
Mészáros Vilma Rózsa
Stark Miksa Mihály
Ocsovai Kinga
Steinbach Domonkos
Szerdahelyi Ambrus
Székely István

Házasságot kötöttek

Kozma Tibor - Paizs Judit 

Akiktől búcsúzunk
Gáspár Istvánné  (68)
Steinerné Kővágó Éva  (80)
Bajusz Károly  (69)
Haluska András  (81)
v. Török Lajosné  (95)
Boda Ferenc  (88)
Dr. Buna Béla  (80)
Visy Marietta Judit  (68)
Varga Antal  (80)
Dr. Görgényi András (81)
Harmatos László  (84)
Nogell Edit Rozália  (83)
Török Zoltán  (83)
Hernádi Józsefné  (73)
Szekér László Gábor  (81)
Dr. Bucsina Olivérné  (93)
Dr. Lőkkös János  (89)
Reguly Zoltánné  (84)
Szecskó Tamás István  (72)
Lugosi Győzőné  (79)
Pacsay Tamásné  (80)
Kálmán Imre  (93)
Tarjányi László  (83)
Thuróczy György  (79)
Dr. Venkei Tamás  (79)

Kincsek a Világhálón 5. rész

Ebben a rovatunkban olyan honlapokra és alkalmazásokra szeretnénk felhívni
a figyelmet, amelyek hasznos tartalommal bírnak, vagy lelki épülésünkre
szolgálhatnak.

Youtube.com  Felsőkrisztina Youtube csatorna
Aki még nem tette volna meg, annak feltétlenül érdemes feliratkoznia a
plébániánk Youtube csatornájára. Ez a csatorna nagyon nagy segítséget és
vigaszt jelentett a teljes bezárkózás idején, de most is a segítségünkre lehet.
Itt élőben tudjuk nézni a vasárnap 11 órás szentmisét, ha személyesen nem
tudunk eljutni, és egy ideig vissza is tudjuk nézni. Isten fizesse meg azoknak
az áldozatos munkáját, akik ezeket a felvételeket technikai szempontból
biztosították és biztosítják továbbra is.

szentiras.hu
Ezen a weboldalon hat különböző magyar fordításban találjuk meg a Biblia
összes könyvét. Egyszerű keresésre is kiváló az oldal, de még van egy óriási
előnye. Ha össze szeretnénk hasonlítani, hogy egyazon sort vagy egy egész
verset a különböző fordítások hogyan adták vissza, akkor ezt egészen
egyszerűen meg tudjuk tenni. Csak be kell írnunk a keresőbe a keresett
igehelyet vagy idézetet, majd kiválasztanunk a találatok közül megfelelőt.
Ezután egyszerűen tudunk váltogatni az egyes fordítások között. 

Muhi András 

Jó kárpitost keres?

Megbízható, egyházi munkákat is végzett (ő kárpitozta
templomunkban a ministránsüléseket). 

Ajánluk Bek e Balázst! 

Alapos, megbízható munkát végez, időre elkészül. 

Kereshető: 30/934-8458. (Plébánosi ajánlással!)

A karitász raktárunk 

2021. június 23. - augusztus 24. között zárva lesz. 

Kérjük, ne tegyenek le semmit a raktár elé se!


