
 

Kedves Testvérem! 

Ritka, talán eddig még nem is volt, hogy nyár eleji számunk pont Keresztelő szent 

János (Iván) napján jelenik meg. Ezért most erről a napról szeretnék néhány gondolatot 

leírni. Ez a nap rendkívüli a szentek ünnepei között, mert a szenteket általában égi 

születésnapjukon (haláluk napján) szoktuk megünnepelni. A Keresztelőnél viszont a földi 

születésnap a nagyobb ünnep. Ez a nap június 24. (Égi születésnapja augusztus 29. – 

fővételének napja.) Szent Lukács evangéliumában ugyanis ezt olvassuk: „Amikor 

Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek 

betöltötte Erzsébetet” (1,41). Az Egyház hagyománya szerint a kis János már születésekor 

szent volt. 

Őseink úgy gondolták, hogy a liturgiában ami lehetséges, feleljen meg az 

igazságnak. Iván napja ezért van pont hat hónappal (június – december) Karácsony előtt. 

/Ugyanennek a kívánalomnak felel meg az is, hogy az angyali üdvözlet (márc. 25.) pont 

kilenc hónappal van Karácsony előtt./ Véletlen tehát, hogy a legrövidebb éjszakához 

kapcsolódó népi szokások is Szent János alakjához kapcsolódnak. 

Két bibliai hely is egyértelműen növelte az Előfutár tiszteletét. Jézus ezt mondta 

róla: „Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál (Mt 11,11)! 

Érthető tehát, hogy tisztelete gyorsan elterjedt. Keresztelő szent János pedig a 

következőket mondja: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem” (Jn 3,30). Ez a 

mondás összecseng a nappalok hosszabbodásával és rövidülésével. 

A Keresztelő igen szép vonása – hiszen tudja, hogy neki kisebbednie kell – hogy 

tanítványait Jézushoz küldte. (Vö.: Lk 7,18k) Az előfutár, a vőlegény barátja (Vö.: Jn 

3,28k), örül, hogy a Messiás itt van, vele találkozhatunk. A mai szép ünnepen mi is 

vegyük komolyan, hogy feladatunk mindenkit Krisztushoz vezetni. Folytassuk tehát mi is 

az Előfutár munkáját! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden testvéremnek jó pihenést a nyárra és 

együtt töltött örömteli időt a plébániai nagytábor idejére! 
 

Szeretettel: 

(plébános 



Közösségünk rövid története és tevékenysége 

Közismert nevünk „Ősközösség” egyrészt azért, mert idestova 40 éves 

fennállásunkra tekintünk vissza, másrészt sok mai ifjúnak ősei vagyunk. 

Az 1970-es évek második felében Blanckenstein Miklós atya káplánként működött 

plébániánkon. A mi gyerekeink, akik ma már szülők és nagyszülők, akkor szorgalmasan 

jártak a templomi hittanra, ministráltak, énekkari tagok voltak, mi meg, szülők a 

kisebbeket kísérgettük. 

Így hamar létrejött az ismeretség a vidám, fiatal káplánnal, aki kiváló 

emberismerettel és kedvességgel terelt össze minket egy közösségbe, akik hasonló korban 

és élethelyzetben voltunk. 

Ismertette, hogy milyen egy regnumi közösség – lehetőleg 12 emberből álljon –, 

hiszen annak idején a tanítványok is tizenketten voltak, kéthetenként jöjjenek össze, 

lehetőleg felváltva mindig más családnál. Legyen vezetőjük és a Szűzanya oltalmát 

kérjék. Akkor még kommunizmus volt, így ezek a találkozások, ha nem is voltak titkosak, 

de diszkréten kezeltük a dolgot. 

Nekünk nagy szerencsénk volt, mert eleinte Miklós atya vezette az együttléteket. 

Egyénisége, intelligenciája, széles látóköre, humora nagy lendületet, lelkesedést adott 

nekünk. 

Amikor áthelyezték, azt mondta „ha a Krisztinában távozásom után megszűnik a 

közösségi élet, a tevékenység, akkor én rosszul dolgoztam”. 

Egy Nagybörzsönyben tartandó lelkigyakorlatra egy idős regnumi atyát, Túri 

Lajost kérte fel. Lajos atya a mi közösségünket meghódította, és mivel akkor már Miklós 

teendői igencsak szerteágaztak, őt kértük fel kéthetenkénti összejöveteleink vezetésére. 

Nagyon szerettük, kedves, jól felkészült, kiegyensúlyozott ember volt, szeretett 

kirándulni. Emlékszem egy közös túránkra a Pilisben. 1990 Nagycsütörtökön költözött át 

Lajos atya békésen az Örökkévalóságba. 

Ezután a minden áldozatra kész Rédly Dénes fogta össze közösségünket, akinek 

teológiai képzettsége sokat jelentett számunkra. Ebben a 20 évben (1990-2010) még két 

társunkat kell megemlítenem, Arató Lacit és Jordán Kamillt. Hozzászólásaikból, 

elmélkedéseikből sokat gazdagodtunk. Aratóék messzire költöztek, bár így sem szűnt meg 

a velük való kapcsolat, Kamillt pedig hirtelen szólította magához a Jó Isten. 

16 évvel ezelőtt, amikor Mihály atya mondhatnám „hazakerült” a Krisztinába, 

nagyon megörültünk, mert ha ideje engedte, részt vett találkozóinkon – itt jegyzem meg, 

hogy egy pap jelenléte, hozzászólásai, kiegészítései pótolhatatlanul fontosak a közösség 

számára, bár ez a mostani paphiányban bizony már luxusnak számít. 

Dénes, halála előtt Légárné Herpy Marikát és jómagamat kérte fel a közösség 

vezetésére. 

H. Marika javasolta, hogy az ú.n. vezető én legyek, ő viszont állandóan ellát az 

aktuális szentírási részhez segédanyagokkal. Valahogy így jutottunk el oda is, hogy 

férjemmel életünkben először végigolvastuk az egész Ó- és Újszövetséget. 

Hogyan is néz ki egy ilyen közösségi együttlét?  



Jelenlegi létszámunk 10, a törzstagok valóban azonosak a kezdetek óta, néhányan 

már eltávoztak közülünk az Örök Hazába, mások pedig csatlakoztak hozzánk. 

Évekig este jöttünk össze kéthetenként, most korunk előrehaladtával délelőtt 

találkozunk. 

10 órakor érkezünk – kötetlen beszélgetés, egymás örömeit, bánatait megosztjuk, 

teázunk, süteménnyel. 

Kb 11 órakor kezdődik a kötött program:  

1/ Zsolozsmát imádkozunk (Napközi imaóra) 

2/Korábban Ferenc pápa „Irgalmasság arca” c. enciklikáját vettük végig, 

Jelenleg „Az evangélium öröme” címűt tárgyaljuk. Ez úgy történik, hogy 

folyamatosan haladva 2-3 rövid részt ismertet mindig másvalaki (ismerteti 

a lényeget, és hoz egy-egy jellemző idézetet az enciklikából). 

3/ Előre meghatározott szentírási részt valaki felolvassa, majd a vezető kicsit 

részletesebben ismerteti, kiegészíti, esetleg aktualizálja és felvet 

kérdéseket. 

4/ Szentírási rész megvitatása, bárki kiegészítheti, elmondja gondolatait, itt igen 

nagy érték, ha Mihály atya jelen van és szól. 

5/ Befejező ima – lehet egy tized rózsafűzér, Mária-ének, vagy Miatyánk, 

Üdvözlégy. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden résztvevő szerepet vállaljon, megszólaljon az 

együttlét alatt, hiszen így tudjuk megosztani gondolatainkat. 

Az elmondottakon kívül a plébánia életében is aktív részt vállaltunk az elmúlt évek 

alatt: Karácsonykor Szent Család-járás, Nagyböjtben keresztút végzése, a Tabánban is, 

Úrnapján oltárkészítés, 2007-ben részvétel a Városmisszióban, felolvasás vállalása a 

szentmiséken stb. 

Ez a 40 év, úgy gondolom szoros baráti szálakkal is összefűzött minket. Ismerjük 

és szeretjük egymást, számíthatunk egymásra. Amikor együtt vagyunk, Jézus köztünk 

van: a rohanó világban most megállunk 2-3 órára: itt Béke van, ”Jó nekünk itt lennünk!”. 

Andrásfalvy Andrásné 

Van tűzhelyes házunk! 

Egy szerzetesközösség vallomása az Eucharisztia jelentőségéről 

Krisztinaváros egyetlen rendháza a Krisztina krt. 61 sz. 

alatti, és egyetlen szerzetesi közössége a Szociális 

Missziótársulat. Úgy gondoljuk, hogy ez nem a véletlen műve. A 

Budai Várban 1877-ben született Farkas Edith lelki kibontakozása 

születésétől a Vártemplomhoz kötődött, annak liturgikus életéhez.  

A Dísz téren lakott 1911-ig, mostani Anyaházunk 

megvásárlásáig. Életrajzában azt írja, hogy „Egyenesen leláttam a 

krisztinavárosi plébánia templom oltármécsesére, mely főleg 

esténként sokat mondóan pislogott fel hozzám. Nem gondoltam volna, hogy akkortájt ott 

végzett esti imámat a várból le abba a templomba intézem, mely mellett később a 

Szociális Missziótársulat székháza és lelkigyakorlatos háza lesz. (Önéletrajz, 1925)” 

Liturgikus életszemlélete tehát korán megalapozódott, majd a bencés szellemiségben 

megerősödött: „Semmit ne tegyetek Isten dicsősége elé!”. Az alapítóanya, aki hazánkban 



társaival együtt az első Istennek szentelt életformában élő szociális munkásnők közösségét 

és a nagy létszámú önkéntesekből szerveződött Országos Missziós Szövetségében a 

magyar női laikus apostolkodást megteremtette, központi szükségletnek tartotta a 

szentmise életre váltását. Az egyesülés Krisztus áldozatával és ennek megvalósítása a 

mindennapi életben a missziós nővér alapvetően győzelmes életének a kulcsa – hirdette.  

Fő pártfogónk az a Prohászka Ottokár volt, aki esztergomi szemináriumi spirituális 

korában oly nagyon az Isten intimusa (bizalmasa) tudott lenni, hogy éjszakai magányos 

adorálásai közben a kispapok meglesték. Erőt merítettek ugyanis abból, ahogyan 

szentségimádásait végezte. 1927 április elsején anyaházunkban mondott szentmiséje után 

indult az Egyetemi Templomba, ahol a szószéken bekövetkező – majd másnap halálát 

okozó – agyvérzése előtti utolsó szempillantása is az Oltáriszentségre esett. Halála előtt 

még megírta az „Élet kenyere” és az „Élő vizek forrása” – című műveit, melyek ma is 

tanúsítják az Eucharisztia pótolhatatlan jelentőségét a hívő ember életében.  

Amikor megnagyobbított székházunkat 1926-ban Prohászka Ottokár püspök 

megáldotta, „Magyarország apostola” így nyilatkozott: „Van házunk, lelkünknek van 

megnyugvása, erőnknek forrása, össze-tartozandóságunknak szentelt szimbóluma, 

eucharisztikus házunk, a nagy szeretetnek tűzhelyes háza.” Ez a tény vezetett bennünket a 

mi utunkon haladva továbbra is.  

A szociális-karitatív jellegű „lélekmentés” munkájába itt a Krisztinavárosban 

1922-től tudtunk bekapcsolódni lelkigyakorlatok tartásával, gyermekünnepségek 

szervezésével, „Missziós Gyermekcsoport” alakításával (1926), vasárnap délutáni 

foglalkozásokkal, cselédlányoknak szervezett vasárnapi összejövetelekkel. Ebben az 

időben Farkas Edith volt az egyházközségi alelnök.  

Elkövetkezett az 1938. évi Eucharisztikus Kongresszus kimagasló egyházi ese-

ménye, amelynek szervezésében és lebonyolításában kimagasló módon részt vettek a 

missziós nővérek. Szájhagyomány nálunk, hogy pl. Daniela nővér annyira kimerült, hogy 

a kongresszus után külön pihenőre küldte őt alapítóanyánk. Az aktív tevékenység mellett 

talán egyik legmélyebb lelki hatása volt annak a nővéri helytállásnak, melyre az 

Eucharisztikus Év megnyitóján, 1937-ban Szentháromság vasárnapján került sor 

Csobánkán. „Az Ottokár Árvaházunk tragikus napja” – című kéziratban Hedvig nővérünk 

leírta, hogy „…Fél négy órakor hatalmas égi háború kerekedik. A sűrű esőfátyolon alig 

lehet keresztüllátni. Féltjük azokat, akik nincsenek itthon. Öt órakor eláll az eső, de a 

borzalmas zaj egyre erősödik. A Dera patak elhagyja medrét, és a víz lassan emelkedni 

kezd. A Főtisztelendő Úr terepszemlét tart, háromszor öltözködik át és újból indul a 

gazdasági udvar felé, hogy az embereket a közelgő veszedelemmel szemben vigyázatra 

intse. A harangozó nővérnek utasítást ad, hogyan kezdjék a kápolnában a mentést. Még 

öten (nővérek) jönnek segíteni a kápolnába, az utolsó már az árral küzdött. Az emeleten 

készítenek helyet az Oltáriszentségnek. Ide menekítenek fel mindent, amit csak lehet. 

Várjuk a Főtisztelendő Urat, hogy felvigye az Oltáriszentséget.” A legteljesebb 

életveszélyben próbálják a mentést, amikor a villanyvezeték a vízbe szakadt, amikor már 

csak az úszás tűnt az egyetlen lehetőségnek a halálból való megmenekülésre. 

„Szentháromság vasárnap estéjén hajnalodik számunkra az örökkévalóság!” „Testvérek, 

csak egy keserű gondolatot se!”, és kérjük ezt a kegyelmet azok részére, akik most velünk 

együtt küzdenek az életért, a vagyonért: „Nem szabad Őt megbántanunk!” 

„Mindegyikünk bocsánatot kért az Úr Jézustól és újból és újból biztosítottuk Őt arról, 



hogy ezt a halált is szeretettel öleljük át, mint az Ő gondolatát. Készültünk a 

szentáldozásra, megcsókoltuk egymást, aztán mindenki elhallgatott. Mindenki a lelke 

lelkét adta Istenének. Mennyi mindent megértettünk akkor! Az Isten ereje mindenre 

képesít! Azok az erős, bizakodó, megnyugvó emberek nem mi vagyunk. Oly intenzív 

erővel éreztük akkor, mint még soha, hogy abban a kis fehér kenyérben az Úr van jelen. 

Az Ő szent teste és vére. Ó, szegény hitetlen embertestvérek! Mibe, kibe kapaszkodtok ti, 

mikor megpróbáltatások érnek benneteket?” (Ezen a tragikus napon a főtisztelendő úr és 

az intézet kocsisa a vízbe fúlt.) 

A plébánia területén folytatott missziós nővéri tevékenységünk egyik csúcs 

eseménye volt, amikor a II. világháború vérzivataros idejében 1944. december 26-tól 1945 

február13-ig a halálkatlannak jellemzett területen egyre növekvő létszámú (végül 178 fős) 

embert fogadtunk be óvóhelyeinkre, közöttük több papot is. Egyikük naplóban rögzítette 

az eseményeket. Ennek végső összegzése szerint az elmúlt 50 nap pasztorális 

cselekményei minden veszéllyel dacolva rendületlenül folytak. Egyik nap „hullottak a 

gránátok, megsebesült egy nővér, de a szentmise tovább tartott, a nővérek végigénekelték 

a szentmisét”. Későbbi bejegyzés: „a templomban is folyik az istentisztelet békebeli 

sorrendje. A Plébános járja a házakat, óvóhelyeket, bátorítva mindenkit. Mise után 

betegek, sebesültek látogatása.” December 31-én „hálaadó ájtatosságon beszéltem. A 

nővérek háromnapos lelkigyakorlat után fogadalmat újítottak! Január 4: „A főoltár 

egyedül sértetlen a kegyképpel együtt.” Február 13-án az anyakönyvi bejegyzések az 

elmúlt időszakra vonatkoztatva 138 egyházi temetésről, 11 esküvőről, 20 óvóhelyen 

végzett keresztelésről tanúskodnak. „A szentgyónások és áldozások számát abban az éjjel-

nappali zűrzavarban nem lehetett megállapítani. Nem is szükséges. Kegyelmi áldás 

formájában úgyis visszaárad e szegény, szenvedő városra és országra.” 

És bekövetkezett a szerzetesrendek magyarországi, 1950-es feloszlatása. Ki-ki 

ment, ahova tudott, élte szerzetesi életét világban élő keresztényként, mégis 

fogadalmaihoz hűségesen. Honnan volt az erő? Az Úr Jézussal való titokban történt 

találkozásokból. Ó, hány boldog közösségi együttlétnek örülhettek nővéreink a 

krisztinavárosi templomban… Még sekrestyés is akadt nővéreink között. És hány, de hány 

liturgikus ruha, oltárkellék díszítése került ki kezük alól… Mily sokan imádkoztak a 

„velünk lakó tiszta Ostya” előtt a Társulat újjáéledéséért, ami végül is bekövetkezett. Nem 

egészen álmaink szerint, amelyben egy új virágzás víziója lebegett szemünk előtt, de 

mindenképpen tevőleges szerzetesi élet következett be. Nincs kórház- és börtönmisszió, 

ifjúsági és tanyamisszió, sem asszonyszövetség, nincs tízezren felüli létszámú önkéntes 

csapat, de van egy néhány nővér, ennél több kültag, és önkéntes segítő, valamint sok 

világi munkatárs a most már csak négy intézményünk fenntartására és működtetésére. 

Honnan van az erő? Az erős hitből és a kitartó imából fakadó csoda folytán van 

energiánk. Mert van „tűzhelyes házunk”, és kezdettől fogva minden intézményünk 

szolgálatára van pap, aki biztat bennünket: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

Beöthy Zs. Cecília SM nővér 



Krisztinavárosi esték 

Krisztinavárosi estéink sorozatát márciusban, Szent József ünnepe alkalmából 

Férfiak estéjével törtük meg. Nem hiába! Vendégünket, Hajnal Géza hidrogeológus 

professzort többen is régi ismerősként köszöntötték; kik úgy, mint a budavári 

barlangrendszer helytörténeti előadásokon megismert szakértőjét, mások pedig mint a 

Házas Hétvége lelkiség elkötelezett képviselőjét, aki férji és apai szerepeinket remek 

humorral és nem kevés öniróniával fogalmazta meg „Papucsok” illetve „Újabb papucsok” 

című köteteiben közreadott egypercesekben. Témája ezen az estén – mindezek helyett – 

Gérecz Attila (1929-1956) költői életműve volt.  

A költő életútja a háborútól – hadapródiskolán, az öttusázó válogatott kereten, Rá-

kosi börtönein, koholt ítéleten, szökésen és elfogatáson át – az ’56 novemberi, immár re-

ménytelen fegyveres ellenállásba, hősi halálba vezet. Költő?! Hiszen alig három éven át 

verselt, összesen 46 költeménye maradt fenn, némelyik pedig két-három változatban is – 

mivel börtönben, költőtárs barátok körében csiszolódtak egytől egyig. Költő! – a műítész 

szerint eredetiségében, tisztaságában, formai és gondolati érettségében a legnagyobbak 

közül való – az olvasó számára pedig a minket szülő évszázad tragédiáinak Petőfije.  

Géza barátunk felkutatta a különféle hagyaték-töredékeket őrző, még életben 

található kortársakat, kritikai kiadásba rendszerezte a szövegváltozatokat – módszer és 

szakszerűség dolgában pedig készül a bölcsészdoktori (PhD) fokozatra. Hallgattuk 

húszan: fiúk, férjek, apák, nagyapák; izzott a levegő. Végül előkerült a bor, és a korábbi 

találkozások, egykori és máig tartó közös ügyek emlékei. Köszönjük elnökünknek, Forián 

Szabó Péternek: http://www.gereczhagyatek.hu/index.php/a-gerecz-hagyatek 

Májusi vendégünk Szőke Péter volt, néhány évig krisztinavárosi lakos, újabban a 

Sant’Egidio közösség magyarországi elöljárója. Mondhatnám-e Szent Egyed közösségnek 

– nem is tudom, hiszen nevét nem közvetlenül a hajdan élt bencés apátúrról nyerte, hanem 

a Róma Trastevere negyedében álló, az ő tiszteletére szentelt templomról, amely körül ez 

a közösség éppen ötven évvel ezelőtt megszületett. 1968-ban, nagy lázadások évében 

néhány jómódú diák figyelme a fővárosba sodródott, nincstelen, barakklakó családok felé 

fordult, akiknek a gyerekei az utcákra szorultak, sokan közülük iskolába sem jártak. Ezek 

a fiatalok játékos foglalkozásokra gyűjtöttek össze gyerekeket, akik itt, „délutáni 

iskolában”, olvasni is megtanultak. Maguk pedig összejártak imádkozni, és lassanként 

kitanulták a társadalom szakadékain átnyúló barátkozás „mesterségét”. Példájuk hallomás 

és személyes találkozások nyomán követőkre talált több tucatnyi országban, Afrika és 

Latin-Amerika legszegényebb körzeteiben is. A közösséget II. János Pál szent pápa atyai 

barátságába fogadta, utóbb pedig Ferenc pápa erősítette meg hármas elkötelezettségében: 

az imádság, a szegények és a béke ügye iránt. Az alapító nemzedék pedig az élet rendje 

szerint felnőtt, és sokan közülük önkéntes munkát végző szakemberként jelentek meg a 

harmadik világ számos országában. Így történhetett, hogy két évtizeddel később már 

polgárháborús felek között is közvetítettek egy afrikai országban – sikerrel. Nálunk akkor 

kerülnek be a napi hírekbe, amikor karácsonykor hajléktalanokat vendégelnek meg 

valamelyik józsefvárosi templomban. Ez azonban valójában a jéghegy csúcsa: nem 

egyszeri, ingyenes étkeztetés csupán, hanem egy nagy-nagy baráti kör ünnepi ebédje, 

ahová olyanok hivatalosak, akiket rendszeres, hétköznapi baráti kapcsolat tart össze. 

Ugyancsak a személyes szeretet erejében történhetett meg az, hogy Közép-Amerika 

http://www.gereczhagyatek.hu/index.php/a-gerecz-hagyatek


polgárháborús övezetében a Sant’Egidio egyik helybeli önkéntese vértanúságot 

szenvedett: csoportjai úgy növekedtek és terjeszkedtek az utcagyerekek körében, hogy az 

már valamelyik magánhadsereg utánpótlását is korlátozta – ezért kellett neki halállal 

lakolnia. Így találkozik a közösség életében a szegények és a béke ügye. (Bővebben: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Egyed_közösség) Péter barátunk evangelizációs 

értékű előadást tartott pontosan tizenhat hallgatójának, akik között helyet foglalt saját 

édesanyja is – karitász munkacsoportunk hajdan másokat segítő, ma már segítségre szoru-

ló tagja – valamint olyanok is, akik személyiségzavaraik miatt plébániai közösségünkön 

belül a perifériára szorulnak. Az előadás után pedig – a Sant’Egidio szellemében, meglepő 

módon – együtt maradtunk szinte mindnyájan, átérezve a hallottak aktualitását. 

Történt pedig februárban, hogy három krisztinavárosi házaspár a nagyszülők nem-

zedékéből a Szentföldre indult egy zarándokcsoporttal, amelyben a lelki vezetést egykori 

káplánunk, Dr. Török Csaba professzor úr végezte. Április 16-án erről számolt be Tibély 

András az útitársak és mintegy negyven érdeklődő előtt. De adjuk most át a szót neki: 

„A Szentföldről már számtalan útleírás és film született, az Interneten is írások 

tucatjai és fényképek ezrei segítik az érdeklődők fantáziáját, hogy el tudják képzelni a 

bibliai helyeket. A Szentírásból ismert eseményeket így ki-ki "el tudja helyezni" a valós 

térben. Legalábbis ezt hittük mindaddig, míg valóságosan is a megszentelt földre nem 

léphettünk. A meghatottságból és elfogultságból adódóan innentől bármilyen beszámoló 

szükségszerűen csak szubjektív lehet. Bár számtalan fontos adatot és érdekes történetet 

hallhattunk a felkészült idegenvezetőktől, s Csaba atya legendás tényanyag-ismerete is 

segítette az eligazodást, mindez eltörpült amellett, hogy ugyanazt a levegőt szívhattuk, 

amit a Megváltó, ugyanabba a folyóba meríthettük kezünket (a Jordánba), ahol Ő is meg-

keresztelkedett, ugyanazon a köveken lépkedhettünk, amiken Ő járt. Mondanám, hogy 

megelevenedett az Evangélium, ha nem tűnne elcsépeltnek és így mondani talán az is. 

Egyszerűen mást (többet) jelent mostantól minden mondat. 

"A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába 

ment" olvashattuk/hallhattuk számtalanszor a Mk1,29-ben ezt az egyszerű tényközlést. 

Felfoghatatlan élmény és kegyelem, hogy már kitörölhetetlenül bennünk van ez a nagyon 

rövid(!), mintegy 100 lépésnyi út: mögöttünk a zsinagóga, előttünk Péter háza (illetve 

annak jól látható romjai fölé épített templom), háttérben a Genezáreti tó hullámaival. 

Vagy más helyen a vizeskorsót vivő ember "majd mutat nektek egy tágas, étkezésre 

berendezett emeleti helyiséget. Ott készítsétek el...a húsvéti vacsorát." (Lk 22, 12-13) 

mondja Jézus a tanítványainak... és tényleg ott a lépcső, tényleg emeleti és tényleg tágas a 

terem, -bár étkezésre éppen nem volt berendezve. Gyakorlatilag az összes meglátogatott 

helyre vonatkozóan lehetne szentírási idézetet találni, és hosszan-hosszan lehetne 

lelkendezni és meghatódni, de egy rövid ismertető lehetőségei mindenképpen végesek. 

Hogy egy mezei hitetlen meg tud-e térni egy szentföldi zarándoklat során, azt nem 

tudom. (Bár sejtem: Istennek semmi sem lehetetlen.) Hogy kinek mennyire mélyül a hite, 

vagy éppen mennyire okoz csalódást az elképzelt és idealizált helyzethez képesti eltérés 

(elvégre XXI. század, Közel-kelet…), ez is nyilván személyfüggő. De hogy egy 

átimádkozott, sok gyaloglással megterhelt, erősen fárasztó néhány nap után leporolt hittel, 

"más emberként" térhettünk haza, abban bizonyos vagyok.” 

Perémy Gábor 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Egyed_közösség


12. Élő rózsafüzér zarándoklat 

Kezemben tartom a plakátot. Régebben egy nagy kereszt alatt állt Péter. Most 

Szűzanya szobra (amit Klukon Edit zongoraművész kezdeményezésére közadakozásból 

állítottak fel a vár ormára) alatt áll Péter. 

Igen. Tizenkét évvel ezelőtt a Városmisszió előkészítéseként a szomszédban 

(Városmajorban) elhatározták, hogy Szűz Mária hónapjában körbeimádkozzuk 

Budapestet, BUDAPESTÉRT. Mi keresztények hiszünk az ima erejében. Azóta már 12-ik 

alkalommal imádsággal töltöttünk egy napot a Boldogasszonnyal. 

Krisztinaiak Farkasrétről Máriaremetére zarándokoltunk, de a többi nyolc 

szakaszon is előfordultak egyházközségünk hívei. 

A Farkasrét – Máriaremetei szakaszt a majoriak szervezik és vezetik. A teljes táv 

19 km, ami laza turista tempóban hat óra. Mi tizenegy óra alatt tesszük meg imádkozva, 

énekelve. Az alap imádság a Rózsafűzér. Farkasrétről a temetőn, erdőn át fel a Széchenyi 

hegyre, onnan a Normafához. Ez az út első és legnehezebb szakasza, mert jelentős 

emelkedő van. Egy idősebb zarándok társnőnknek elfogyott a levegője. Le kellett ülnie 

egy fatörzsre. Majd mire a pejslije rendbejött, egy vadidegen fiatalasszony (jó nem volt 

vad, csak teljesen idegen számára) belekarolt és együtt mentek végig az úton imádkozva, 

énekelve, beszélgetve Remetéig. Egy anyuka kislányával szintén végig jött. 

Normafánál Horváth Orsi, Bucsi Magdi, Boldvai Ernő és mások már vártak 

bennünket. A svábhegyiek és a zugligetiek is itt csatlakoztak a keresztaljához. A várost 

ezen a szép kilátású helyen a Szent László templom plébánosa közös ima után megáldotta.  

Innen Anna kápolna, ami egy fél kutyasétáltatás távolsága, majd Makkosmária az 

utunk. Közben végig zeng az ima és az ének. 

Délre Fogolykiváltó Boldogasszony vendégei vagyunk. Nekünk krisztinaiaknak 

kedves ez a hely. A kegykép, amit egy sváb legény a XVIII. sz. közepe táján itt egy 

cserfára akasztott, a mi kegyképünk másolata. 

Az Úrangyala és másfél órás pihenő után a Himnusz szoborhoz vitt az út. Kemenes 

Gábor atya volt a vezetőnk Nagykovácsiból. Budaszentlőrinc pálos templomának 

romjainál, ahol Zsolt Zsuzsa és Miklós csatlakoztak, szentségimádás volt. Ez mindig 

valami fantasztikus, furcsa és bensőséges. A Tótasszony völgyében az örökifjú Miklós a 

hangosítót is a vállára vette. 

A Nagyrét sarkán búcsúztunk el Kemenes atyától, és mint egy vert had, pedig 

győztes, imádkozva, énekelve mentünk Máriaremetére. 

A templomkert bejáratánál nagy találkozás volt a Csillaghegyről induló 

keresztaljával. Együtt vonultunk be a templomba. A záró szentmisét Erdő Péter, a mi 

megyéspüspökünk, aki az egyház hercege (bíboros) mutatta be. Prédikációja a 

Szentháromságról rövid volt (zarándokok hálásak érte). 

A szentmise után a remetei hívek agapéra invitálták a zarándokokat. Köszönjük 

szépen. Nagyon jól esett. 

És másnap felkeléskor nem volt „minden testrészem sínylik és eped”. 

Jövőre az unokáim közül is elviszek néhányat.  

Sárfalvy György 
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Természetes közösségfejlődés 

"Ahány közösség, annyiféle folyamat, de mindvégig ugyanaz a cél: közelebb 

Jézushoz, közelebb Isten rólunk szóló álmához." 

A fenti idézet Süveges Gergőtől, az NCD Hungary vezetőjétől származik. Ő és 

felesége honosították meg Magyarországon a Természetes Közösségfejlődést (Natural 

Church Development - NCD), melynek alapítója Christian A. Schwarz Németországban 

élő evangélikus teológus, aki a kilencvenes évektől kezdődően máig 86 ország több mint 

70 ezer közösségét vizsgálta meg. Plébániánk is az ő segítségükkel kezdett bele az NCD 

Állapotfelmérésbe. 

Minden közösség megtapasztalhatja, hogy bizonyos szempontból nagyon jól 

működik, máshol viszont lenne mit javítani. Az NCD olyan eszközrendszer, amely 

keresztény közösségek számára nyújt támpontokat a fejlődéshez. Segítségével 

megismerhetik saját erősségeiket és gyengeségeiket, majd az erősségekre támaszkodva 

megindulhatnak a változás, fejlődés felé. 

Az állapotfelmérés egy kérdőívvel veszi kezdetét, ezt a közösség legalább 30 

meghatározó tagja tölti ki. A válaszaik alapján létrejött eredmény egy részletes és sok 

szempontból átelemzett profilt alakít ki. Ez egyrészt megmutatja, hogy melyek azok a 

területek, amelyekben a közösség egészségesen és hatékonyan működik. Másrészt – 

leginkább a személyes fejlődést célzó – feladatot is ad, hiszen kiderül belőle az is, melyek 

a közösség életében fejlesztendő részek. A profil értelmezéséhez az NCD munkatársai 

szakértő segítséget nyújtanak. Majd gyakorlati támogatást is ajánlanak ahhoz, hogy a 

közösség tagjai megtalálják a számukra optimális utat a fejlődéshez. A rövidebb vagy 

hosszabb kísérés, esetleg intenzív tréning (lelkigyakorlat, csendes napok) végén 

felkínálják a visszacsatolás, újabb értékelés és a további lépések lehetőségét. Céljuk nem 

az egyszeri beavatkozás, hanem a folyamatos fejlődés elősegítése, az állandó előrelépés 

beépítése a közösség életébe.   

Zsuppányi Maja 

 

Rejtvény 

A mellékelt ábrán a betűket 

lóugrásban összeolvasva egy hazánk-

ban megrendezésre kerülő jelentős 

esemény nevét kapjuk. 



Cserkész gyökerek 

Híreket akartam hallgatni, s pont a déli harangszó, az Úrangyala időpontjában 

kapcsoltam be a TV-t.  Peregtek a képek: Széchenyi, Szentkorona, Hunyadi, továbbá 

hazánk legszebb és történelmünk legjelentősebb helyei. Nem lehet ezt csak úgy nézni! 

Átfut az ember gondolataiban az a több mint ezer év összes nehézségével, de 

magasztosságával is. Bízzunk benne, hogy Szűz Mária oltalmában, lesz annyi ’erő és 

akarat’ bennünk, hogy mindezt meg is őrizzük. Napjainkban talán kicsit több híradás 

foglakozik a cserkész mozgalommal. Gondolom, köszönhető a napokban az Országos 

Cserkésznapon megnyitott, felújított Teleki-Tisza kastély átadásának, melyen Orbán 

Viktor, hazánk miniszterelnöke mondott beszédet. A tőle megszokott magvas 

gondolatokból csak egyet idéznék: „Látjuk, hogyha hagyjuk, a modern idők és az új 

kordivatok folyamatosan alááshatják azokat a kulturális alapokat, amelyek a cserkészeket 

cserkészekké, Magyarországot pedig magyar országgá teszik. Ezért, nekünk ma jól felvert 

sátrak kellenek, amelyek a legerősebb viharoknak is ellent tudnak állni.”  

A felújított kastély valóban nagyon szép lett. Őszintén remélem, hogy a 

cserkészélet minél szélesebb terjedését és színvonalának megtartását fogja szolgálni. 

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a helyi cserkész események, történések, legalább 

annyira meghatározók a szervezet életében. Ilyen esemény lesz nálunk a csapat újra-

szerveződédének 30 éves évfordulójának megünneplése is. A kerek évszámos forduló 

számvetésre és emlékezésre készteti az embert. Mi és hogyan történt ez akkor? Van 

cserkészcsapatunknak egy csapattörténete az interneten, Dr. Sényi Katalin, a csapat 

második parancsnokának tollából. Ajánlom olvasásra, a nem cserkészeknek is! 

Foglalkozik a gyökerekkel is, de érthető módon csak érintőlegesen, hiszen az írás célja a 

csapat újraalakulásának története. Megpróbáljuk egy sorozattal feleleveníteni az ezt 

megelőző időszakot, meggyőződésem – s nemcsak nekem – nem ment volna olyan simán 

a csapatépítés, ha nincsenek biztos alapok, amire építkezni lehetett. Megpróbáltam 

felderíteni, kik azok, akik szívesen írnának ezekről az időkről. Emlékezni is jó fiatalabb 

éveinkre, no meg az sem árt, ha a mostani fiatalok többet tudnak gyökereikről. 

Legkézenfekvőbb volt családon belül kérni a segítséget, hiszen fiaim már a Miklós 

táborok némelyikében is részt vehettek. Többeket megkértem az emlékek felelevenítésére, 

sok ígéretet kaptam. Nem tudom garantálni a történeti sorrendet, ahogy érkeznek az 

írások, úgy közöljük.  

Kezdjük Hajna Csongor írásával! 

H.Végvári Ágota 

Blanckenstein Miklós atya a nyolcvanas évek elején került káplánként a 

Krisztinavárosba, és szinte azonnal elkezdett foglalkozni a fiatalokkal, két lépcsőben. 

Egyrészt a hittanosokat, ministránsokat és az énekkarosokat – utóbbiakat Janka néni 

segítségével – céltudatosan szervezte. Általában nem azt kérdezte, hogy szeretne-e valaki 

ministrálni, hanem hogy MIKOR kezdi. A nyolcvanas évek közepén akár ötven 

ministráns is összegyűlt egy-egy ünnepi misén (volt, aki a mise előtt háromnegyed órával 

érkezett, hogy biztosan jusson neki ministránsruha), de a hétköznapi miséken is szervezett 

módon szolgált legalább 4-5 fiatal. Másrészt Miklós atya nekilátott kinevelni egy felnőtt 

fiatalokból álló vezetői csapatot, akiket specializált. A ministránsvezetők mellett külön 

építeni kezdett egy ‘civil’ lelki kisközösség rendszert, mely része volt egy országos 



mozgalomnak, amit több paptársával közösen szerveztek. Ennek formája a Krisztinában 

először egy ‘tea és pipa klub’ volt, amit a szobájában tartott minden héten péntek (?) este 

18-25 közötti fiataloknak, akikben azt látta, hogy képesek lesznek kisebb lelki 

közösségeket önállóan vezetni. Ilyen vezetők lettek később többek között Bodroghelyi 

Csaba, Andrásfalvy Eta és dr. Wettstein András, a ministráns fronton Fodor Artúr és 

Tibély András, de mellettük olyan vezetőket is kaptunk, akik Miklós atyához egyéb, nem 

krisztinás szálon kötődtek, például dr. Jánossy László vagy Gáll Márton és felesége, Anri. 

Akkoriban a kisközösségeket üldözte az Egyházügyi Hivatal, emiatt az országos vezetők 

közül többet börtönbe is csuktak rövidebb időre rendszerellenes szervezkedés ürügyén. 

Amikor Blanckenstein Miklós atyát áthelyezték, és kisebb kitérők után az 

Örökimádás templomban kezdett működni, a mobilabb felnőtt fiatal generáció egy része 

követte őt, azonban a gyerekek itt maradtak, és a későbbi káplánok segítségével 

megmaradt a ministráns- és énekkaros csapat, egy újabb generáció vezetésével őrizve a 

hagyományokat. A ministráns kultúra továbbvitelében nagy érdemei voltak Blaskovics 

Lacinak és Bendiner Zolinak. 

A Blanckenstein atya és ifjúsági vezetői által szervezett ‘Miklós táborok’-ból, 

melyekbe Miklós atya áthelyezése után is tovább jártak a krisztinások évről évre, rengeteg 

hagyományt merítettek a későbbi cserkészek. Ezek lelkiségi szempontból túlszárnyalták a 

hagyományos cserkésztáborokat, technikai szempontból pedig csaknem megközelítették 

őket (például PVC csatornacsőbe forrasztott csapsorokból készített tábori zuhanyzót is ott 

láttunk először). 

A Taize és hasonló lelki megújulási mozgalmak (‘Júda Oroszlánjai’) szintén 

vonzották a kamasz generációt, ezek egy része nem csak lelki, de szociális munkát is 

végzett (Berthóty Kami, Skrabski Juca, Andrásfalvy Jancsi például gyakran jártak 

elfekvőkbe betegeket ápolni). 

A keresztény konzervatív szülők a nyolcvanas évek során klasszikus tánciskolát is 

szerveztek az aprónépnek igazi tánc- és illemtanárral, a helyszínt Zsolt Miklósék 

nyújtották. 

A krisztinás gyermekek közül sokan kerültek egyházi középiskolába, ami kicsit 

fellazította a sorokat, de a közösség annyira erősen vonzotta vissza őket, hogy közülük 

sokan inkább “haza” jártak vasárnap misére, nem az Alma Materbe, egyúttal pedig a pap- 

és szerzetes-tanároktól elhoztak rengeteg burkolt formában általuk tovább ápolt cserkész 

hagyományt és szemléletet. 

Dr. Török József atya szintén kivette a részét a fiatalok pasztorációjából, ő egyrészt 

beat miséket tartott vasárnap esténként, másrészt videófilmeket vetített a ministráns 

társaságnak a paplakjában, ahol a műsor a legújabb (hang-alámondásos!☺) Bruce Lee 

filmtől a maga Török atya által magyarra fordított, örök értékű Misszió című alkotásig 

terjedt. 

Szintén állandó találkahely volt a vasárnap esti kosárlabda a Szilágyi Erzsébet 

Gimnázium tornatermében, amit először még a ‘tea és pipa klub’ generációja kezdett, 

majd fokozatosan átvették a helyben maradt krisztinás ministránsok-énekesek, illetve 

később a cserkészek. 

Hajna Csongor 



PNT – Plébániai nagytábor 2018 

Mikor e sorokat írom, éppen egy hónap van hátra a plébániai táborunk kezdetéig. 

A tervezett program már megjelent, érkeznek a jelentkezésre a visszaigazolások a 

szervezőktől, ki-ki tervezheti a leutazást (közösen vagy egyénileg), számolhatja a 

hátralévő napokat, a szervező csapat pedig a még tisztázandó részleteket alakítja ki. 

Azt már tudjuk a tervezett programból, hogy lesznek előadások, sport- illetve 

lelkinap és kirándulás Vizsolyba. Az viszont újdonság lehet, hogy Vizsolyban a Biblia és 

a Méz Múzeumot szeretnénk megnézni, valamint lesz előadás Japán és az európai zene 

kapcsolatáról, családos közösségek tagjaitól és helytörténeti előadást is hallgathatunk 

majd. 

Aki szeretné, lehetősége lesz csöndes résztvevőként megnézni a cserkészek 

fogadalomtételét, szombaton egész éjszaka Szentségimádást tartunk és egyik este 

tábortűzön is részt vehetünk majd a cserkésztáborban. Sőt, vasárnap majdnem egy egész 

napot tölthetünk majd a cserkészekkel, hisz a szülői napjukba bekapcsolódva kicsit bele 

láthatunk majd a csapat tábori életébe, megnézhetjük a 

tábori építményeket, részt vehetünk kézműves-

műhelyeken, velük fogunk ebédelni a tábori konyháról, 

délután pedig együtt veszünk részt szentmisén. 

Lesznek tehát különböző programok, reggeli, 

ebéd és vacsora, köztük remélhetőleg sok beszélgetésre 

elengedő szabadidő, naponta szentmisén való részvétel 

lehetősége. Lehet majd sétálni a közeli erdőben és 

mindezek mellett talán még pihenni, aludni is lesz időnk. 

És persze ott leszünk mi, táborozók egymásnak.  

Készüljük Plébániánk táborára, imádkozzunk az 

ott töltött időért és közösségünkért! 

Morandini Kristóf 

Nyugdíjas séta 

Áprilisban két kiállítást néztünk meg. Petrás Máris és lánya Petrás Alina „tavaszi 

fohász” című kiállítását a Várnegyed galériában. Petrás Mária keramikusművész biblikus 

témájú domborműveiben és szobraiban a csángó falvak imái elevenednek meg. Kiállított 

alkotásai a Szent Családot, Szűz Máriát a Kis Jézussal, a háromkirályok imádását, az 

angyali üdvözletet ábrázolják több változatban. 

Lánya, Alina édesanyját mondja mesterének, a magyar motívumok és jelképek 

ábrázolója, életfa, tulipán motívumok a fő témái. Csodaszarvas című alkotása is nagyon 

szép. 

A VárMező galériában Stekly Zsuzsa „45 év 820 fokon” című tűzzománc 

kiállítását tekintettük meg. Stekly Zsuzsa Bonyhádon született. Édesapja portréfestő volt, 

és a zománcgyárban dekor tervezőként dolgozott. Már gyermekkorában érdekelte a 

zománc, 45 év alatt foglalkozott ipari zománccal, majd kifejlesztette saját 

rekesztechnikáját. A kiállításon főleg szakrális témájú munkáit láthattuk, melyek békét, 

harmóniát, derűt, szépséget sugároznak. Madonnák, Szent Családok, pünkösd, bibliai 



jelenetek, magyar szentek: Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Margit, Szent 

László, Szent Kinga, Avilai Szent Teréz. 

Pléhkrisztusa fakeresztre erősített zománckorpusz. Rendkívüli szépségű és nagy 

technikai tudásról árulkodik négy nagyméretű alkotása: Attila temetése, A teremtés 

dicsérete, Noé bárkája, Keresztút. Említésre méltó még a Czestochowai Fekete Madonna, 

a szép virágcsendéletek, tájképek. Hit és hazaszeretet tükröződik a Trianon közelgő 

évfordulója által ihletett képein a keresztre feszített Nagy Magyarország látványával. 

Májusban két kiállítást is néztünk meg az AVE kiállítóházban: „Sokezret 

nyilakkal” c. kiállítást a honfoglaló magyarok félelmetes fegyveréről, a reflexíjról s a 

teljes íjászfelszerelésről, valamint „Pálosok nyomában” kamarakiállítást a balatonszemesi 

pálos kolostor legszebb leleteiből. 

Perémy Gábor jóvoltából mindkét kiállítást kiváló tárlatvezetéssel tekinthettük 

meg. 

A „Sokezret nyilakkal” c. kiállítás az íjászfelszerelés egyes elemeinek készítési 

folyamatát mutatja be az alapanyagoktól a kész eszközökig olyan részletességgel, 

ahogyan eddig Magyarországon még nem volt látható. 

Az íjászathoz kötődő teljes tárgyi anyag – íj, nyíl, tegzek, idegek, íjászgyűrűk, 

övek – rekonstrukcióit mutatják be. Régészeti leletek másolatait, egy sírrekonstrukciót is 

láthattunk. 

Végül egyik társunk kipróbálta, milyen lóhátról hátrafelé nyilazni. Nagy sikere 

volt. 

2017 decemberében Hungarikummá vált a magyar pálos szerzetesrend. A pálos 

rend az egyetlen magyar alapítású és máig működő, több mint 700 éves férfi 

szerzetesrend, amely 13. századi megalakulása óta szétválaszthatatlanul összefonódott 

mind a magyar, mind a lengyel történelemmel. 

Balatonszemesen Telki és Rádpuszta között a Barát-dűlő nevű erdős hegyoldalon 

található a Mindszent pálos kolostor helyszíne. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Régészeti Tanszéke ásatásokat végez a kolostor egykori területén. 2016-ban rendkívüli 

leletet találtak. Az egykori sekrestye lebontott falai közötti gótikus konzolon egy szerzetes 

fejét ábrázoló életnagyságú szobor került elő. 

(13.-14. század.) A szemesi pálos barát feje búbja a kor papi viselete szerint 

kopaszra borotvált. A fej felett keresztet faragtak ki. 

2017-ben egy alapkő került elő, rajta 4 gótikus betű szóelválasztó jelekkel. Az 

O.S.O.P. rövidítés megfejtése komoly feladatot ró a kutatókra, mivel ilyen még nem 

került elő ebből a korból, nincsenek még analógiák, melyek segítségével biztos választ 

lehetne adni a betűk pontos jelentésére. Az alapkő alatt 

pénzdarabok voltak, köztük egy aranypénz is. Az egykori 

Mindszent kolostor szentélyét tavaly azonosították a 

kutatók, sikerült a pontos elhelyezkedését és kiterjedését 

lokalizálni. A templomnak két építési periódusa volt. Az 

ásatások menetéről egy érdekes filmet is megtekinthettünk. 

Dr. Gyenge Rózsa 



Házunktája 

Végignézve az aktuális újságtervet, örömmel állapítottam meg, nekem alig maradt 

tudósítani valóm! Különösen örömteli azért, mert sokféle esemény történt nálunk az 

elmúlt hetekben, s mindegyik ismertetésére, méltatására akadt lelkes „íródeákunk”. Hálás 

köszönet érte mindnyájuknak! Nekem is jutott olyan esemény, amiről – aki nem használ 

internetet, Facebook-ot meg különösen nem – nem mindenki értesült. 80 évvel ezelőtt 

kapott orvosi Nobel-díjat Szentgyörgyi Albert. Az évforduló alkalmából a „Goodwill 

Pharma az Egészségért alapítvány” létrehozta a Szentgyörgyi Albert Orvosi Díjat. A 

honlapon, a díj ismertetésében olvasható: „Orvosoknak, akik mindent megtesznek 

értünk... akiket legtöbbször csak akkor keresünk fel, amikor a szükség kívánja. 

Segítségért megyünk. Hétköznapokon és ünnepnapokon, éjjel és nappal is fordulhatunk 

hozzájuk, ha nagy a baj. Ők pedig készek segíteni. Köti őket a hippokratészi eskü és még 

valami, ami ennél is fontosabb, a gyógyítás iránti rendíthetetlen vágy, jobbító szándék, 

tenni akarás.” A hálás betegek köszönetének egyik formája volt az internetes szavazás, 

melynek meglehetősen hamar élére került Dr Sényi Katalin, cserkészcsapatunk nemrég 

leköszönt parancsnoka. Szavazni csak egyszer lehetett, de az ismert megosztásokkal 

hamar elterjedt a lehetőség, ragaszkodásunk kimutatására. Most találtam meg Csongor 

fiam ezzel kapcsolatos kommentjét: „Srácok, aki teheti kérlek szavazzatok az alábbi 

felületen Dr. S. K. gyermekszemész orvosra -nem csak szemeket gyógyít évtizedek óta 

hatalmas szakértelemmel, de a helyi krisztinavárosi közösségünk egyik állandó jótevője, 

önkéntese, csodatévő „boszorkánya”, meg minden, amit csak el tudtok képzelni. Meg amit 

nem, az is... Egyszer egy nyári táborunkban, eltévedt kirándulás közben vagy 30 lurkó, 

senki se tudta hol lehetnek, erre Kati utánuk indult, (pedig ő se tudta) s 1-2 órán belül 

különvonattal (!) hozta őket vissza a táborhelyre, merthogy volt mellettünk egy vasúti sín, 

miért is ne akkor már, ugye...”  A pontosság kedvéért: kb. tíz csemete volt az őrsben 

éjszakai túrán (a Bakony éjszaka elég sötét), a vonat egy mozdony volt, ami még 

izgalmasabb volt a gyerekeknek. Ismerve a MÁV működését, ez elég huszáros cselekedet 

volt! Férjem akkor nevezte ki Katit „csapat-boszorkánynak”. Ha megérkezett a táborba, én 

megnyugodtam. Mindenen, mindig rajta volt a szeme. S ha a pihenőidejében, szabadságon 

így élt, nem kell nagy fantázia hozzá, hogyan, s milyen színvonalon gyógyított! Bocsánat, 

itt nincs igazi múlt idő; nyugdíjasként is önkéntes segítő a klinikán, operál, oktat. Ezt az 

önzetlen állandó segíteni akarást – természetesen mindig mosolyogva, kedvesen –  

díjazták betegei, barátai, ismerősei. A szavazás élére került, s kapta meg a budapesti régió 

közönségdíjasa elismerést. Nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálunk! 

Az elmúlt hetekben azért bosszúságot is okozott a sajtó működése, pontosabban a 

működtetése. Egy feltett video borzolta a kedélyeket a Krisztinában. Ha már 

nyilvánosságra került névvel, képpel, én is nevesíthetem: a Lisznyai isk. igazgatójának 

erkölcstan óráján vették fel a diákok, s juttatták el – gondolom a szülők – a PestiSrácok 

internetes újságnak. Nem minősítem az egész procedúrát, mert az valóban 

minősíthetetlen! Egy tanár ilyen stílusban nem beszél, különösen nem védtelen 

gyerekekkel, ez nem képezi vita tárgyát. De... a hangfelvétel melletti írásban ez olvasható: 

„Ráadásul Mózessy Egon a Budapest-krisztinavárosi plébánia egyházközségi testületének 

is a tagja, ezen minőségében még inkább meghökkentő ez a mentalitás.” Néhányan 

azonnal tiltakoztunk a téves állítás ellen, ilyen nevű testületi tag nincs és nem volt soha. 

Helyreigazítás azóta sem érkezett... a cikk írója ismeretlen. Lavinaszerű volt a hozzászólás 



mennyiség, érdekes módon a fegyelem hiányában az oktatás minőségéért aggódó 

hozzászólók voltak túlsúlyban. Ez a téma is megérne egy cikket, de ezúttal másra 

szeretném felhívni a figyelmet. Idáig úgy gondoltam, hogy van olyan hely, ahol még 

működik a sajtó-etika; ahol még felelőtlenül nem írunk le valótlan dolgokat. Vagy ha már 

megtörtént, legalább elnézést kérünk... Ez idáig nem történt meg, nagyon-nagyon 

sajnálom! 

„Vegyétek és egyétek”! Ezzel a mottóval szentségimádási láncot hirdettek az 

Eucharisztikus Kongresszusért 2018 június 2-án 5 órára, Úrnapja szombatjára.  A cél 2020 

helyen való együtt imádkozás volt, a világ minden pontján. Úgy gondolom, nem az volt a 

lényeg, hogy pontosan ennyi volt-e a szám. De megmozdult a világ, hogy egyszerre minél 

többen dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust! Természetesen a mi 

egyházközségünk is részt vett a közös imádságban, Mihály atya vezető gondolataival 

elmélkedtünk. 

Az Úrnapi körmenet a szokásos módon zajlott. Hálás köszönet az oltárt 

díszítőknek, a ministránsoknak, énekeseknek, akik minden évben hűségesen segítenek, 

hogy méltóképpen ünnepelhessük ezt a csodálatos ünnepet! 

Június 10-én a ½ 9-es mise keretében volt a cserkész évzáró, ígérettétellel. Mise 

után a templomkertben folytatódott az ünneplés; nagyon jó volt együtt látni az 

öregcserkészeket, s az őket követő korosztályokat jókedvűen, oldottan beszélgetve 

egyrészt a múltról: hiszen 30 évről már van mit! Másrészt a jövőről, hiszen nyári tábor 

idén is lesz! A csapat megköszönte Sényi Katinak a megköszönhetetlent!  Megcsodáltuk a 

cserkész tablót, bravo Goda Marci és segítői (Bogár-Szabó Bandi a tabló elkészítésben, 

Paulini Levi a képek vágásában, Garzó Gyula bá a keret készítésével)! Azért írom a 

híreket ’távirati-stílusban’, mert tervezünk egy részletes beszámolót a közelmúlt 

eseményeiről.  

A közeljövőben lesz még egy közös program: a nyári plébániai tábor, amiről ősszel 

feltétlenül beszámolunk! Mindenkinek kívánunk jó pihenést és sok-sok élményt! 

H.Végvári Ágota 

Scola vezetőnknek, Kocsis Csabának és Izing Szilviának második 

lánya született május 8-án. Anna Borbála 3510 grammal és 54 

centiméterrel érkezett a család, a nagytesó, Ágnes Cecília és 

mindannyiunk nagy örömére. 

Losonczi Orsolya és Ripka Péter cserkész testvéreinknek 

elsőszülött fiú babája érkezett június 2-án, aki a keresztségben az Alfréd nevet fogja 

kapni. 56 cm hosszú, 3670 g nehéz, 36 cm a sapka mérete, de mindez eltörpül ahhoz 

képest, hogy milyen pompás, kis – cserkész – baba! 

Mindenki jól van! 

Nyíri Szabó Eszter 

Szerkesztőségünk címe: H. Végvári Ágota 

1016 Budapest Mészáros u. 12. Tel: 375-1622 



H Í V O G A T Ó 

 

Július   

  1. vasárnap országos gyűjtés „Péter-fillérek” 

  6. péntek elsőpéntek, reggel 8 órakor is lesz szentmise a 

templomban 

  8. vasárnap ½ 12 óra megemlékező szentmise Gyimóthy plébános 

atya halálának 37. évfordulójáról. 

12-16 plébániai nagytábor 

15. vasárnap ½ 9 óra megemlékező szentmise Várhegyi plébános atya 

halálának 9. évfordulójáról 

  

Augusztus  

  3. péntek elsőpéntek, reggel 8 órakor is lesz szentmise a 

templomban 

  4. szombat búcsúnk vigíliáján (kivételesen) ¼ 8 órakor esperes 

kerületünk búcsúi szentmiséje 

  5. vasárnap búcsúnk napján (kivételesen) 11 órakor nagymise 

 egész-napos szentségimádás 

 reggel ½ 9 órakor szentmise, utána szentségkitétel 

 11 órai szentmise után újra szentségkitétel 

 este ½ 6 órakor szentóra 

 este ½ 7-kor szentmise 

15. szerda Nagyboldogasszony kötelező ünnepe 

 vigília szentmise kedd este ½ 7 órakor 

 napján rendkívüli miserend: ½ 12 és este ½ 7 óra 

20. hétfő Szent István király ünnepe  

 rendkívüli miserend: de. ½ 9 és ½ 12 óra 

  

Szeptember  

   2. vasárnap ½ 9 órai szentmisén Veni Sancte 

   7. péntek elsőpéntek, reggel is lesz mise ¼ 8 órakor az iskolában 

   8. szombat Lecsóparti a plébánia kertjében 

 13. csütörtök de. nyugdíjasok sétája 

  

Október  

 27. szombat plébániai zarándoklat 

 


