
 
 

 

A legszebb karácsonyom?! 
Képes vagyok-e én is Isten békéjét megtapasztalni? 

 

 Miközben készülünk a karácsony ünnepére, bizonyára eszünkbe jutnak előző évek 

karácsonyi ünnepei is. Azok alapján az a szomorú megállapítás születik meg néha, hogy nem 

minden évben a meghittség tette emlékezetessé az ünnepet. Amikor azonban mégis sikerül a 

meghittség melegében átélnünk az ünnep szépségét, felemás érzések és gondolatok töltik el az 

ember szívét: a legszebb és legszentebb ünnep annak a Gyermeknek a születéséről szól, aki 

sokkal emberibb körülményeket érdemelt volna, mégis olyan hányattatott sors jutott 

osztályrészül. 

 Anyai ösztönre hallgatva Mária szemrehányásokat is tehetett volna Józsefnek, hogy 

milyen biztonságra számíthat a továbbiakban, ha még azt sem tudja elérni, hogy a Gyermek 

„emberi körülmények” között születhessen meg. De akár maga József is érezhetett volna 

lelkiismeret-furdalást. Hiszen az a felismerés, hogy az emberek ilyen közömbösek tudnak lenni, 

az alkalmatlanság homályával boríthatta volna el az ő szívét is. Még ha nem is kapott 

szemrehányást vagy célzást Mária részéről, józan gondolkodása és megfontoltsága őt is komoly 

dilemma elé állíthatta. Egy olyan helyzetben találja magát, amely fölött, úgy tűnik, mintha 

elvesztette volna a kontrolt: a születendő Gyermekkel együtt nem kívánatos személyekként 

vannak elutasítva, illetve a családjáról való gondoskodása mások jóindulatán múlik. 

 Ezek akkor idézhettek volna komoly megingást Máriában és Józsefben, ha a saját 

helyzetüket a mi „szemüvegünkön” keresztül nézték volna. De úgy tűnik, hogy másként is lehet 

látni az élet különböző furcsaságait. Ami a mi szemünkben akadály vagy próbatétel, úgy tűnik, 

hogy az az Isten kezében eszköz tud lenni! 

 Hogy mitől lesz szép a karácsony ünnepe?! 

 Érdemes nekünk is úgy készülnünk Jézus születésének megünneplésére, ahogy azt Mária 

és József is tette: ez nem a sok ünnep egyike, hanem annak a sok pillanatnak az egyike, 

amelyben, ha én is úgy akarom, akkor Isten, akár egy gyermeken keresztül is meg tud szólítani, 

helyet tud kapni az életemben. Ahogy hatalmában állt egyszer egészen közel kerülnie az 

emberhez, tudjuk jól, hogy hozzánk is egészen közel akar kerülni: kételyeink és szorongásaink 

helyett az ő békéjét akarja nekünk adni. 

 Ezekkel a gondolatokkal kívánok Békés Karácsonyt! 

Tampu-Ababei József 

plébános 

97. 
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A Közösségépítő csoport által szervezett eseményekről 

„Az idők mi vagyunk: amilyenek vagyunk, olyanok az idők is.” (Szent 
Ágoston) 

 

 

Egy-két töprengő gondolat 

A XXI. század emberének oly sok mindenre van szüksége! Hajszolja a jólét elemeit, de azt 

kevesen érzékelik, hogy leginkább az igazi közösségekhez való kötődésre lenne szükség. Sok 

ember tartozik különféle csoportokhoz, ahol jóízűen „elfogyasztja” a nyújtott szolgáltatásokat, 

amik sokszor jelentenek szellemi élményt. De vajon lelki gyarapodást is? A csoporthoz tartozás 

nem jelent igazán felelősséget, a közösséghez tartozás azonban igen. Köteléket, ami látszólag 

megfoszt szabadságunktól, de ha komolyan vesszük, új világok tárulnak fel előttünk. Persze 

minden felelősséggel vállalt kötelékkel nehezebbek leszünk, de egyre nagyobb biztonságban is. 

Az igazi közösségekben a szolgálat természetes, az összetartozás megélése elköteleződésen 

keresztül érvényesül. Oly könnyen ejtjük ki a szánkon: a plébániai közösséghez tartozunk. De 

tegyük fel magunknak a kérdést: Csak a plébániai szolgáltatások fogyasztói vagyunk-e, vagy 

van feladatunk, részvételi felelősségünk? Szolgálok-e kapott adományaimmal? Minden 

építkezéshez sok mindenre van szükség, így a közösség építéséhez is; jelenlévőkre 

mindenképpen. Azzal folytatnám, hogy a Közösségépítő csoport mit szervezett a májustól 

eddig eltelt időszakban. 

 

Krisztinavárosi esték 

Május 17-én dr. Rudan János röpített el bennünket a jövőbe az önvezető autózásról szóló 

előadásával, 31-én azonban a múlt felé fordultunk az online térben. Templomunk történetét 

ismertette Bogár Edit a nézőknek, A rei Vérehulló Szűzanyától a Havas Boldogasszony-

templomig címmel. Hálásak lehetünk a Bogár Edit–Réder Kristóf–Wertán Gergő alkotó 

hármasnak. Kegyképmásolatunk hosszú utat járt be, míg a mostani templomban láthatjuk, s ezt 

az évszázados történetet érdekes előadásban követhettük végig a Várhegyről indulva a templom 

kapujáig. A templomkapu június 21-én nyílt meg, ekkor folytatódott a virtuális templomséta. A 
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főoltár és mellékoltárok alakjai „életre keltek”, pillantásunk oly sokszor súrolja „őket” a 

templomba betérvén, de vajon eltöprengünk-e kilétükön, az egyházban, a hit védelmében, 

erősítésében játszott szerepükön? A nyári szünet után az esték szeptemberi előadását a 

Krisztinás nap keretébe ágyaztuk, témáját tekintve a gyerekeket is érdekelhette az élő, 

személyes pantomim előadás. Méhes Csaba – a jelentős szakmai múltat magának mondható 

pantomimművész – mondhatjuk, a szülői házhoz tért haza. Nem csalódtunk, ismét jól 

megnevettette a közönséget, s a nézők soraiból több gyermeket is „megdolgoztatott”. 

Fellépésének külön érdekessége volt, hogy műsora előtt lánya, Hanga énekelt szép 

dalcsokrokat, miközben lanton kísérte magát. Az esték októberi előadásáról – amelyben Hild 

Csorba Bernadett Plébániánk épületének múltjáról, jelenéről és jövőjéről mesélt – külön cikk 

született. Az esték 2021-es sorozatát novemberben jómagam zártam Indiai mozaik címmel 

megtartott vetített képes előadásommal. Ennek már a Szent Gellért általános iskola adott 

otthont, hiszen időközben megkezdődött plébániánk felújítása. 

Ars Sacra 

Zsúfolt szeptembert mondhatunk magunkénak. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

(NEK) s az idejére tervezett Ars Sacra Fesztivál lelki és szellemi élmények széles skáláját 

kínálta. Személyes véleményem, hogy túl sok programból lehetett magozgatni. Mi is 

bekapcsolódtunk az egyházművészeti sorozatba. Szeptember 7-én nyitottuk meg a Feszty Masa 

Művészeti Önképzőkör kiállítását a templomban, Arcodat keressük címmel. Személyes 

indíttatásból szerveztük, mivel Faber Enikő, plébániai közösségünk tagja is részese e körnek. 

Az alkotóművészek szakrális témájú alkotásait a mellékoltárokon és a falakon ízlésesen 

elhelyezve szemlélhettük meg. Jómagam is többször körbejártam, s némelyik másolat, 

kompozíció igazán megérintett. S hogy melyik kié, az titok maradt. Név nélküliek voltak a 

művek, s ez így volt szép, méltó a helyhez. Szép volt a megnyitó is, a magvas gondolatokat 

ének, vers színesítette. Hadd álljon itt egy rövid részlet az elhangzottakból: „A művészet első 

célja, amely minden fölött áll: Isten dicsősége. Szent Ignác azt mondja, hogy a föld, mint az ég 

is arra van hivatva, hogy Isten dicsőségét megmutassa. Az átlagember azonban olykor gyenge 

és vak ennek szemlélésében. Ezért szüksége van a művészre, aki a tekintetét a világban 

megjelenő Teremtőre irányítja, hogy alkotásaival Isten jóságáról és csodáiról meséljen.” 

(András Csaba SJ: Néhány gondolat a művészetről „szentignáci szemüvegen” keresztül) S a 

kiállított darabok valóban meséltek, a kis vendégkönyvben gyülekező beírások is ezt 

bizonyították. 

 

 

 

Ugyanezen a napon a KSH Kórus örvendeztetett meg bennünket esti hangversenyével. A 

Derzsy Márk vezette amatőr énekkar már többször szerepelt templomunkban. Előadásuk előtt 

József atya kedves szavakkal köszöntötte őket, s jómagam olvastam fel Anzelm Grün atya 
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Belső erőforrásaink című könyvéből. Csak egy rövid idézet: „Sokan mesélik, hogy kóruspróba 

után felfrissülve, új lendülettel térnek haza. Az éneklés kapcsolatba hozta őket belső 

forrásukkal. És az a forrás Szent Ágoston szerint az öröm és a szeretet forrása.” A műsor után 

– ami több évszázad kórusirodalmából szemezgetett, Palestrinától Saint-Saënsig – odajött 

hozzám az egyik kórustag, s elmesélte, ő valóban érzi a felfrissülést az énekpróbák után. 

 

 

 

Három alkalommal Bogár Edit vállalta a templomunk bemutatását, kétszer magyar, egyszer 

német nyelven, az online sétákon megadott címmel. Ha nem a NEK idején lett volna, 

valószínűleg több látogatóval számolhatunk, bár így is örültünk az érdeklődő megjelenteknek. 

Krisztinás nap 

Egész napos programunkat szeptember 25-ére szerveztük. A tervezett események majd 

mindegyikét meg tudtuk valósítani. Több emberre számítottunk, de a jelen lévő felnőttek és 

gyerekek arcát látva, intenzitásában jónak bizonyult az együttlétünk. Hála a szkólánknak az 

indításért, és előadóinknak. A gyerekeket a csodaszaxofonról szóló bábelőadásával ismét a 

Meseerdő Bábszínház szórakoztatta. Mindenki csak sajnálhatja, hogy nem volt részese az utána 

következő játékos tornának, amikor Dankó Edina újra tüneményes módon mozgatta meg a 

gyermekeket. Az ifjúságnál maradva: a plébániakertben igen szép kézműves alkotások születtek 

délután, s a gimnázum udvarán mindig játszottak a pingpongasztal körül. A felnőtt előadások 

keretében Réder Kristóf kérdezgette Gőbel Ágostont a NEK-ről, hallhattunk a Szent István-

teremről, s megismerhettük Kovács Beatrix és Horváth Domonkos összeállítását a vírusról. 

Mindenkit érdeklő program volt a közös ebéd; Szelényi András és segítői ismét kitettek 

magukért. Sok „rúzsos” száj mutatta, hogy igen finom volt a milánói makaróni. A programsort 

szentmise zárta. 

Ennyi minden történt. Persze bennem motoszkál a kezdeti töprengő gondolataim alapján a 

kérdés: Akik eljöttek, fogyasztók-e, vagy a közösségi együttlét lehetősége is motiválta őket? 

Vörösmartyval szólva „Ment-e … a világ elébb?” ezekkel az eseményekkel, nevezetesen a mi 

plébániához tartozó világunk? Épültünk-e, s lendít-e építkezésre ez a sok minden, ami történt? 

Bizakodjunk. 

A Közösségépítő csoport nevében írta: Csermák Judit 
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Évzárás vagy évkezdés? 
Visszatekintés a Szent Tarzíciusz ministránscsapat 2021-es nyári 

táborára 
 

2020 novemberét írtunk. Pár hét telt csak el azóta, hogy újra felfüggesztették a jelenléti 

közösségi alkalmakat. Ekkor érkezett Palugyay Miklós a hírrel, hogy lassan le kéne adni a nyári 

tábor pályázati anyagait. Akkor még nem is gondoltuk, hogy még májusban is zoomon 

keresztül fogjuk tartani a gyűléseket, hogy elmarad a hőn várt húsvéti locsolás, és azon fogunk 

izgulni, hogy egyáltalán lesz-e lehetőség bármiféle nyári programot szervezni. Végül lehetett, 

és bár nem akkor, nem oda és nem annyian mentünk táborozni, ahogy azt előre elterveztük, de 

talán pont ezért vált olyan felejthetetlenné. 
2 
 

  
 

A tábort 2021. augusztus 20–24. között rendeztük meg Tápióságon, egy békés, alföldi faluban, 

amelynek csendjét és életét öt napig színesítettük számos módon. A tábor keretmeséje a három 

testőr korába varázsolta vissza a gyerekeket, és nem túlzás, ha azt mondom, a falubelieket is. 

Már az első nap kék köpenyes útonállók vártak a városi vetélkedőn részt vevő gyerekekre a falu 

számos pontján (a falubeliek nem kis vidámságára), tollas kalapok tarkították a falunap zsivajgó 

tömegét, ahol egyesek a kiállított fegyverekre vetették magukat, mások az állatokat 

szelídítették, sőt volt egy bátor testőr, aki egy falubeli lánynak szedett virágot, és ez még csak 

az első nap volt… 

 

A tábor izgalmai a továbbiakban sem lankadtak. A ceglédi aquaparkba sikerült nagycsaládos 

jeggyel (két felnőtt, 12 gyerek) bejutnunk, ami még meglepőbb: sérülés nélkül, ugyanekkora 

létszámmal el is hagynunk. Este hazatérve lepedős kísértetek, éjszakai bújócska, no meg a 

lányszoba éjszakába nyúló duruzsolása késleltették a lefekvést, melynek következtében a 

vezetői megbeszélések hajnal 2 óra körülre tolódtak. 
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A testőr szerep nem nélkülözhette a romantikát és az udvari etikett elsajátítását sem. Egyszerű 

körtáncok tanítása mellett a fiúk tanúbizonyságot tettek nyakkendőkötési tudományukról, míg a 

lányok a fodrászatban és tánckoreográfiákban való jártasságukkal nyűgöztek le minket. A 

keretmese alól a reggelek sem voltak kivételek. A gitáros szerenád és a lányoknak barokk 

dallamokra felszolgált ágyba reggeli után a fiúknak sem kellett sokáig győzködni a lányokat a 

táborzáró bálra való meghívást illetően. Azonban a bálig még sok kaland várt hőseinkre… 

A harmadik napon megtett túra izgalmait és az azt követően megevett fejedelmi ebédet, csak a 

falubeli nénik meglepetése tudta felülmúlni, akik beállítottak hozzánk 80 palacsintával. Ennek 

az volt az oka, hogy a vasárnapi misén teljesített népes ministráns szolgálatunkkal beloptuk 

magunkat a falubeliek szívébe. No persze nem mindenkiébe... Az este ugyanis a meseerdő 

során néhány falubeli lakos ránk hívta a polgárőrséget, hivatkozva gyanús kék köpenyes, 

kalapos alakokra. Ez nem csupán azért volt baj, mivel néhány gyerek szereplőnek nézve a 

polgárőröket, rájuk ijesztett a bokorból kiugorva, hanem mivel pár kanyarral odébb pár lelkes 

fiú épp a győzelmi máglya begyújtásán serénykedett a tűzgyújtási tilalom kellős közepén. 

Végül D’Artagnan szónoki tehetsége vagy inkább mókás maskarában való megjelenése 

meghátrálásra bírta a polgárőröket, ezzel megmentve az esti programot.  

 

A tábor negyedik napján tartottuk a lelki délelőttöt, ahova Richelieu bíborost alakítva József 

atya is csatlakozott hozzánk. A közös játék mellett bibliai történetek előadása és egy közös 

szentmise zárta a plébános atyával együtt töltött délelőttünket. 
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A tábor utolsó estéjén ért tetőpontra a keretmese. Volt lovagi torna, erő és ügyességi versenyek, no 

meg nem kevés készülődés az ünnepi lakomára. A bál házigazdáinak nyitó keringője után az estét 

limbó, SzörpPong, éjszakai számháború és elvétve néhány moldvai körtánc tarkította. 
 

A tábor a csapat hároméves történelmének eddigi legjobban sikerült programja volt. Mi, vezetők 

ezúton is szeretnénk megköszönni a plébánia, de különösen József atya és Palugyay Miklós 

segítségét, közreműködését. Nem utolsó sorban a gyerekek szerepét szeretnénk még kiemelni. 

Rendkívül nyitottak voltak a keretmesére, figyelmesek egymásra, így megvalósulhatott egy 

dinamikus, balesetektől mentes tábor, amely a járvány után újra össze tudta kovácsolni a csapatot, 

és tovább tudta építeni a megkezdett barátságokat. Egytől egyig büszkék voltunk mindenkire, és 

talán mi, szervezők éreztük legszomorúbbnak magunkat, amikor öt nap elteltével átadtuk az utolsó 

gyerkőcöt is a szüleinek, és a kocsi csomagtartójának lecsukásával egyben D’Artagnan varázslatos 

történetét is lezártuk. 

a ministránsvezetők (Zsófi és Gábor) 
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Zöld nyakkendő, zöld kihívás 
Baranyában volt az idei cserkésztábor 

 

A nyári tábor július 5–15-ig tartott, a Baranya megyei Mozsgó mellett volt az erdőben. Idén a 

tervek szerint kerületi nagytábor lett volna megrendezve, de ez a koronavírus-járvány miatt 

elmaradt, így a csapatunk egyedül táborozott. Egy hatalmas réten voltunk, nagyon szép helyen. 

A tábor keretmeséje Mátyás király és a reneszánsz volt. Legkisebb táborozóink a kistáborosok 

(harmadikosoktól ötödikesekig) voltak a fekete sereg, a középtáborosok (hatodikostól 

nyolcadikosokig) a magyar nemesség, és a nagytábor (kilencediktől tizenkettedikig) pedig az 

olasz udvar. 

 

A tábor első hetében a középtáborosok egy kétnapos portyán vettek részt, a nagytáborosok 

pedig egy háromnaposon. Mind a kettő nagyon jól sikerült, sokat túráztunk, kifáradtunk, de 

nagy élmény volt. A szülői napra sok szülő lejött, és megnézte a táborunkat. Vasárnap este élő 

zenés táncház volt, ahol néptáncoltunk. 

Minden nap állandó eleme volt a népdaltanulás, valamint délután a liturgia. A tábor lelki ívének 

témáját a teremtésvédelem szolgáltatta. A reggeli és esti imák, valamint a napközbeni fél órás 

liturgia is e köré a téma köré épültek. 

 

A táborban folyamatosan nagy szolgálatot tett a lelki munkacsoport ezeknek a programoknak a 

megszervezésével, valamint a keretmese munkacsoport, akiknek segítségével Mátyás király 

korába repülhettünk. Idén alakult meg ezeken felül a zöld munkacsoport Bogár-Szabó Rozina 

vezetésével, amely egy mindennap egy sorral bővülő mondókával hívta fel a figyelmet a 

környezettudatosságra. Ebben például volt figyelemfelhívás a szemétszedésre, a vízzel való 

takarékosságra, az étellel való takarékosságra, és hasonlók. A mondókán kívül volt néhány zöld 

kihívás is, amelyet ha teljesített egy őrs, akkor jutalomban részesült (ilyen kihívás volt például 

természetes anyagokból valamilyen használati tárgyat készíteni). 

 

A kistáborosok közül két őrs idén táborban is letette a cserkészfogadalmat, és zöld nyakkendőt 

kapott. A roverek (egyetemista korosztálytól felfelé) vitték a konyhai szolgálatot, és az utolsó 

esti zárótűzre grillezett csirkét készítettek. Minden őrsnek járt fejenként egy egész csirke, és 

nagy lakomát csaptunk. A zárótüzet a nagytáborból jövőre rover altáborba ballagó két őrs 

tartotta meg. 

 

Mint minden évben, idén is lelátogatott hozzánk a családos altábor, ahová a már családos 

cserkésztestvéreink látogattak le gyerekeikkel együtt. 

 

Tibély Orsolya 
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Karitászcsoportunk segített 36 baranyai gyerek 

iskolakezdésében 
 

Harminchat izgatott gyerekarc köszöntötte küldöttségünket augusztus 30-án az ormánsági 

Téseny faluban, a Katolikus Karitász által működtetett Szent Antal Házban. Kisbusszal 

érkeztünk, Tampu-Ababei József atya kíséretében, megrakva 36 iskolatáskával, bennük az 

előírt lista szerinti füzet- és tanszercsomaggal. A helyi programvezetőtől pontosan tudtuk, hogy 

osztályonként hány gyerek – közülük hány fiú és hány lány – szorul erre a segítségre, és a 

helybéli iskolától előzetesen megkaptuk, hogy melyik osztályra milyen füzet- és tanszerlista 

vonatkozik. Így a táskákat pontosan tudtuk összekészíteni. 

 

A táskák kiosztása volt természetesen a nap fénypontja. Az alsósok táskájában szép színes, 

részletes beosztású tolltartók is voltak, ezek voltak a legizgalmasabbak. Rögtön cserebere 

tárgya lettek, ki a Barbie babásat szerette jobban, ki a lepkéset… 

Először a helyi munkatársak tájékoztattak minket a Jelenlét Pont működéséről és a falubeli 

problémákról. Ezután finom meleg ebéd következett (a nyári szünet alatt a helyi karitász 

biztosított a gyerekeknek naponta meleg étkezést). Több gyerek eltette az étel egy részét, hogy 

hazavigyen belőle családjának is… 

 

 
 

Akciónk abból az ötletből származott, hogy karitászcsoportunk kibővítse tevékenységét a saját 

plébániánkon kívül is, az ország legszegényebbjei felé. Nyilvánvaló volt, hogy az országos 

karitászszervezet programjaihoz csatlakozzunk, és ezeken belül kitűnt a nemzeti Felzárkózó 

Települések program, amelynek a Karitász az egyik kivitelezője. Így kerültünk kapcsolatba 

Tésennyel. 

 

Augusztus elején hirdettük ki az akciót a szentmisék alatt. Várakozás fölötti visszhangra 

találtunk: sok újszerű állapotban levő iskolatáskát és tolltartót, tanszert hoztak be a hívek a 

következő hetek alatt. A tárgybéli adományoknál is bővebben folyt be a készpénz, amiből a 

szükségekre szabva tudtuk kiegészíteni a 36 készletet. 
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A falu: 

 

Téseny az Ormánság keleti részén fekszik. Körüpbelül 300 lakosa van, 44%-uk 

katolikusvallású, 21% a romák aránya. Egyike az ország legszegényebb településeinek, így 

került bele a Felzárkózó Települések programba. 

 

 
 

A faluban Jelenlét Pontot működtet a Katolikus Karitász, ahol teljes munkaidőben jelen van egy 

munkatárs, egyrészt tanácsadás, ügyintézés és kríziskezelés céljából, másrészt „házigazdaként” 

a különböző programokhoz: van tanoda, kézműves foglalkozások, filmklub, varróklub stb. A 

kisgyerekek, iskolások és fiatalok felé irányul leginkább a program, bár az elmúlt évben a 

segélyszervezet vetőmagot, állati tápszert és csemetefákat is biztosított, gazdasági tanácsadás és 

egyéni gazdálkodási tervek kidolgozása keretében. 

 

Az országos Felzárkózó Települések program 

 

A kormány 2019-ben indította, hogy célzottan segítse az ország 300 leghátrányosabb helyzetű 

települését. A programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat irányítja; az egyes településeken 

különböző civil szervezetek felelősek a megvalósításért. A Katolikus Karitász jelenleg Baranya 

megye tíz településén vesz részt megvalósítóként a programban. 

 

A program kulcsa egy szakképzett munkatárs állandó jelenléte, ezért Jelenlét programnak is 

nevezik. A települési programok az állandó jelenléten és egyedi helyzetfelmérés szerint 

kialakított komplex beavatkozásokon alapulnak. A cél: pozitív, előremutató változások 

előidézése, ezek beépítése a helyi települési és térségi közigazgatási rendszerbe és közösségi 

folyamatokba. Mindenütt kiemelt tevékenységek a kora- és kisgyermekkori, az iskoláskori, 

szakképzési, foglalkoztatási beavatkozások, az egészségügyi és lakhatási elemek. 

 

A jövő 

 

Akciónkat semmi esetre se gondoltuk egyszeri, kivételes megmozdulásnak. Ebből az első 

tapasztalatból kiindulva, bízva a krisztinavárosi visszhangban is, következő lépésként mi 

magunk szeretnénk egy hosszabb lejáratú „testvérközösségi” kapcsolatot kialakítani Tésennyel, 

azután pedig, ha ez sikeresnek bizonyul, biztató példaként szolgálni más plébániáknak, akiket 

érdekelne egy ilyen újszerű, társadalomépítő karitatív tevékenység, a Felzárkózó Települések 

program keretében. 
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Részünkről máris tárgyalunk a jövőbeli együttműködésről: esetleges budapesti kirándulások 

szervezéséről, iskolás gyerekek online mentorálásáról, kalákamunkákról vagy újabb, célzott 

gyűjtési akciókról. 

 

Akit érdekel a bekapcsolódás, keresse karitászunk vezetőjét, Perémy Gábort a 06/20/828-0859-

es telefonszámon. 

 

Piazza-Georgi Barbara 

 

 

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) 
Mi is ott voltunk az eucharisztikus kongresszuson 

 

Egy évvel elhalasztva, nagy várakozások közepette rendezték meg az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Plébániánk is kivette részét a nagy eseménysorozatból. A 

kongresszus három nagyszabású szabadtéri szentmiséire közös csoporttal utaztunk. A nyitó 

misén örömmel hallgattuk a Szent Gellért iskolánkból ismerős tanár és diák hangokat, a 

szerencsésebbek a kivetítők egyikén az ismerős arcokat is láthatták. A hétfőtől péntekig tartó 

kongresszusi előadásokon egyéni szervezéssel vehettünk részt. Természetesen, ott is számos 

ismerőssel lehetett találkozni. Keddtől kezdődtek az Ars Sacra fesztivál programjaink: az 

Arcodat keressük c. kiállítás, a KSH Kórus koncertje és A rei Vérehulló Szűzanyától a 

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templomig című vezetett séták templomunkban magyar 

és német nyelven. A kiállításra akkora volt az érdeklődés, hogy a tervezettnél egy héttel 

hosszabban volt látogatható. A vezetett sétákról is azt lehetett hallani, hogy kár, hogy nem volt 

belőle több. A NEK második hétvégéjét a pénteki ForrásPont ifjúsági est vezette be. Szombaton 

is egész napra kínált tartalmas elfoglaltságot a NEK: a már említett templomi sétákon túl 

gazdag programkínálat várta a Margitszigetre kilátogatókat. Az esti Kossuth téri szentmisére 

ismét közösen utaztunk a templomtól. Az ezt követő, sőt inkább kiteljesítő gyertyás körmenet 

sokak számára az egyik legemlékezetesebb esemény marad. Másnap korán kellett kelni, hogy 

időben kiérjünk a zárómisére kijelölt helyünkhöz, ahol saját szemünkkel láthattuk Ferenc pápát. 

Az egész hét zenei szolgálatában és a lebonyolító önkéntesek csapatában is vettek részt 
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plébániai testvéreink. Cserkészcsapatunk számos tagját is leginkább különféle helyi, plébániai 

és központi kongresszusi szolgálatot ellátva lehetett látni. 
 

A száraz tényközlésen túl, íme néhány személyes beszámoló arról, hogy mindezt ki-ki miként 

élte meg, s milyen máig ható kegyelmek forrásává lett számukra a kongresszus: 

 

„Bevallom elsőnek nem hittem volna, hogy nagyon bevonz az esemény, hiszen a kis 

ministránsok még túl kicsik voltak, hogy jelentkezzünk közösen a misékre ministrálni, ezen kívül 

egész héten munka és a készülő szakdolgozat mellett nem hittem volna, hogy a zárómisénél 

többön részt tudok venni. Hétfő este fél 7-kor ballagtam haza munkából, amikor meglepve 

láttam a Széll Kálmán téren álló missziós színpadot, aminek létezéséről nem is hallottam, előtte 

nagy tömeggel. Varga László püspök atya állt a színpadon. Lenyűgöző tanúságtétel és tanítás 

volt az egyház mai szerepéről, feladatairól számos személyes példával. Ezután mindennap 

megálltam ott hazafele, hol dicsőítés volt, máskor tanúságtétel (pl. Csókay András), de mindig 

jó volt megállni, töltekezni, szinte biztos, hogy egy-két ismerősbe botlani. Ezek a hétköznapok 

hozták el a tetőpontot a Forráspont szentségimádásával pénteken tízezer fiatallal, illetve a 

százezres körmenettel szombaton. Leírhatatlan volt azt a sok felemelt mécsest látni az Andrássy 

úton amerre a szem ellátott. És a zárómise, amiről azt hittem, az egyetlen eseményem lesz a 

héten, valójában mintegy lezárása volt egy olyan lelki ívnek, amit szerintem sose fogok 

elfelejteni.” Morvai Gábor 
 

* 
 

„Épp a hétvégén elevenítettem fel unokatestvéreimnek a NEK-en megélt emlékeimet, amikor az 

elmúlt félév legintenzívebb élményéről kérdeztek. Meséltem, hogy milyen érdekes volt a 

világegyházzal találkozni. Hallgathattam nigériai és távol-keleti püspököt is, Amerikából 

érkezett előadót, vagy éppen az egyház zenei kincseinek különböző stílusú műveit. 

A kongresszus egy hete alatt többször együtt lehettem plébániai közösségünk tagjaival is. 

Nagyon szép volt, ahogy többen együtt mentünk egy-egy központi misére, és hogy ott még több 

krisztinavárosi hívővel találkozhattunk, ülhettünk le együtt az Andrássy úton, integethettünk 

Ferenc pápának, vehettünk részt a Szentmisében együtt, közösségként. 

Számomra ezek a közös élmények, közös szentmisék, illetve a körmenet jelentették a 

kongresszus legszebb, legfelemelőbb részeit. Együtt vonulni azokkal, akikkel vasárnapi miséken 

is együtt veszünk rész a miséken. Együtt ismerni fel József atya hangját szólni a hangfalakból, 

vagy odanyújtani egymásnak a gyertyáinkat, hogy a testvérem újra meggyújthassa a saját 

mécsesét. 

Én ezekre emlékszem vissza legszívesebben a NEK-ből.” Morandini Kristóf 
 

* 
 

„Családunk fölajánlott szálláslehetőséget a NEK-re érkezők számára, de a kongresszus előtt 

jött a levél, hogy a járványhelyzet miatt kevesen érkeznek külföldről, és így nekünk nem jutnak 

vendégek. Kicsit csalódottak voltunk, de nem sokkal a levél után a regnumi közösségünkből az 

egyik családban a legnagyobb lánynak kerestek szállást. Önkéntesnek jelentkezett, s mivel 

vidéken laknak, nem tudott volna a korai gyülekezési időpontokra fölérkezni Budapestre, mi 

pedig nagy örömmel ajánlottunk neki szállást és esténként nagyon jókat beszélgettünk 

megtapasztalva összetartozásunkat. 

A családi napon én is szolgálatot vállaltam a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület sátrában. 

Fantasztikus meleg volt, de az emberek, családok, gyerekek folyamatosan jöttek, kérdeztek, 

levendulazsákot varrtak, beszélgettek. Halálosan fáradt voltam, amikor Székely János püspök 
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atya vezetésével átvonultunk a Kossuth térre, és nagyon jól esett az eucharisztikus közösségben 

a pihenés az aszfalton üldögélve. A gyertyafényes körmenetben a lábaim már csak maguktól 

lépegettek, s miközben az Oktogonra érve végignéztem az Andrássy úton, láttam, hogy micsoda 

végtelen és békés tömeg részei vagyunk. Szerencsére férjemmel hamar fölszálltunk a 

kisföldalattira és hazaérve csak lerogytam a székre a konyhában. Legkisebb fiunk, látva 

mennyire fáradtak vagyunk, mondta, hogy csak üldögéljünk, ő csinál ennivalót. Rántottát sütött 

nekünk, életem egyik legfinomabb vacsorája volt, miközben mindnyájan meséltük egymásnak a 

nap legszebb élményeit. 

Az egész hetet pedig gyönyörűen keretezte a két Hősök terei mise, melyet a plébániai 

testvérekkel éltünk meg. Ezúton is köszönjük a közös részvétel megszervezését!” 

Aratóné Annamari 

* 
 

„A NEK hetében számomra nagyon tartalmasak és szépek voltak a Hungexpón töltött napok. 

Meggyőző tanúságtételekre, érdekes előadásokra és felemelő liturgiákra emlékszem vissza, 

külön is megemlítve a zenei szolgálat igényességét, szépségét. Ezen kívül még leginkább a 

fáklyás szentségi körmenet és persze a Szentatya jelenléte nyújtott számomra nagy élményt. 

Megerősítő és reménnyel teli esemény volt számomra minden program, egy olyan hét, ami kicsit 

másik dimenzióba helyezett. 

Arra törekszem, hogy a NEK hetében kapott impulzusok – melyek tetten érhető impulzusok 

voltak – Jézus jelenlétének sokkal tudatosabb megélésében segítsenek előre lépni.” 

Fodor Artur 
 

Aki további élménybeszámolókra, tanúságtételekre kíváncsi, vagy akár többekkel is 

megosztaná a saját emlékeit, látogasson el a https://monddeliec2020.com/hu/ honlapra, ami egy 

közösen szerkeszthető internetes emlékkönyv. 

Horváth Ágoston 
 

 
 

 

A nyitómise után 
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Megújul plébániánk 
 

Bármennyire hihetetlen, régen nem világos színű falak közt éltek a krisztinavárosi papok. Ilyen 

és ehhez hasonló információcsemegékkel lehettek gazdagabbak azok, akik a Krisztinavárosi 

esték október 20-i alkalmán ellátogattak a plébánia nagytermébe. Hild-Csorba Bernadett – aki 

az épület felújításának szakmai gondozója a plébánia részéről – tartott előadást a 

Krisztinavárosi plébánia épülete tegnap, ma és holnap címmel. Az esten az is kiderült, hogy 

minden reményünk szerint a nagyterem már nem sokáig büszkélkedhet ezzel az elnevezéssel, 

hiszen a novemberben elkezdődött felújítást követően egy lényegesebb nagyobb közösségi 

térrel fog bővülni egyházközségünk. 

 

József atya az előadás előtt rámutatott: a plébánia mint épület azáltal lesz fontos és értékes, 

hogy a közösség életének olyan alapot, hátteret ad, amivel segíti annak vérkeringését. Azáltal 

valósulhat ez meg, ha magunkének érezzük ezt a teret, ha az imacsoportoknak, családoknak és a 

cserkészotthonnak is jut hely. 

 

Templomunk, az egykori budai szőlőhegyen épült kápolna utóda, 1810-ben lett plébániai rangra 

emelve, az első plébániaépületet 1824-ben húzták fel. A plébániakertben ma is megtalálhatók a 

régebbi épület pincéjének a nyomai. Ezt az épületet fokozatosan kinőtte a formálódó közösség, 

és 1884-re elkészült az új plébánia terve, ami a most is meglévő épület mellett két kis 

sarokpavilont is tartalmazott, ám ezek mégsem épültek meg takarékossági okokból. 

 

Az előadó beszámolt arról, hogy az épület sok mindent megőrzött az eredeti formájából az 

elmúlt százegynehány évben, de a lépcsőház nagyobb pusztulás nyomait mutatja, s az emeleti 

nagyteremben, valamint az előtérben is hiányzik a helyiség teteje. Mindenképpen vissza 

szeretnék állítani azt, hogy a bejáratnál a kerítés keresztet formázzon. A bejárat fölött eredetileg 

egy angyal volt, ami a négy evangélista közül Jánosnak a jele, az első emeleti ablakok fölött 

pedig a másik három evangélista szimbóluma megtalálható. Ezeknek a szép díszeknek a 

visszaállítására, a teljes egykori pompa hű visszaadására nagy valószínűséggel nem fog telni a 

rendelkezésünkre álló összegből. 
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Bernadett bemutatta, hogyan végeztek a falon az épület több részén is kutatásokat. Ezek 

egyértelművé teszik, hogy eredetileg díszítőfestésnek is kellett lennie, a későbbi korokban erre 

más, roncsoló jellegű festékek kerültek, és le is mosták ezeket. Például az látszik, hogy a 

párkányok között kő mintázatú festés volt. Számos helyen a világosabb rétegek alatt kék, sőt az 

alatt barna festéknyomokra leltek. Ezek alapján lehet azt állítani, hogy nem a mostanihoz 

hasonlóan világos, hanem sokkal sötétebb árnyalatú volt az eredeti színe a tereknek. Ezt több 

jelenlévő is megerősítette, aki még fiatalkorából emlékezett minderre. 

 

A jövőbe tekintve Bernadett elmondta, hogy mik azok az értékek, amelyeket igyekeznek minél 

inkább megőrizni a mostani épületből, például a faparkettát és az ugyancsak fából készült 

ablakkereteket. 

 

Az is kiderült, hogy a korábbi, a bejárattól balra eső irodarész és a mögötte levő apró helyiség, 

valamint a konyha egybenyitásával létrejöhet egy eddiginél jóval nagyobb befogadó képességű 

közösségi tér, amelyet akusztikus tolóajtóval is szeretnénk ellátni, így egyszerre, egymással 

párhuzamosan több csoport, közösség találkozójának is helyet adhat. Az iroda a bejárattól 

jobbra eső területen foglal majd helyet, és arra az oldalra kerül át a konyha is. (A képen a 

földszinti rész terve látható.) 

 

 
 

 

Bernadett előadásában elmondta: várja mindazok jelentkezését, hogy akiknek a plébániával 

kapcsolatban történetük, tárgyi emlékük van, kéri, osszák meg vele ezeket. 
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Az októberi Krisztinavárosi este azért is különleges volt, mert hosszú idő után először volt 

lehetőségünk személyes találkozóra, hiszen a koronavírus-járvány következtében online 

előadások zajlottak a tavasz során. A programok gondozását Perémy Gábortól és csapatától 

éppen ez idő alatt vette át a Közösségépítő munkacsoport. 
 

Csermák Judit, az est és a korábbi online estek szervezője megköszönte Gábornak a hosszú 

éveken át gyakorolt szervezést és házigazdaságot, Ulrich Anikónak pedig, hogy számtalanszor 

látta el finom falatokkal az érdeklődőket. 
 

Agonás Szonja 
 

Hírek 
 

Június 15-én hajnalban elhunyt Nagy Ilona sekrestyésünk. A felejthetetlen Ilonka néni 

évtizedekig szolgált templomunkban, türelemmel viselt, súlyos betegsége után tért haza az atyai 

házba. 

 

November 6-án, szombat este fél 6-kor a szokásos rózsafüzér imádságot Erdő Péter bíboros 

atya vezette, és az ezt követő 6 órai szentmisét is ő mutatta be. Főpásztorunk minden hónap 

első szombatján mindig más-más közösséget keres fel, hogy velük együtt imádkozzon. 
 

Szombaton, november 20-án, Krisztus Király vasárnapjának vigíliáján ezúttal is csatlakoztunk a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés idején elindított világméretű 

szentségimádáshoz. 
 

Advent 3. vasárnapján, december 12-én templomunk is csatlakozott az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegyei Turisztikai Iroda által meghirdetett betlehemek napjához: a Szent Gellért a 

templom falára vetített fénybetlehemmel igazi járványkompatibilis alkotást hozott létre. 
 

Idén a közösségünkbe járó gyerekek segítségével díszítettük fel a templomi karácsonyfákat. 

Advent 4. vasárnapján, a 9 órai szentmise végén a gyermekek közösen ékesítették fel a fákat. 

 

Ajánljuk levelezőlistánkat 

Idén elindult a krisztinavárosi hívek levelezőlistája, amelynek célja: 

– a krisztinavárosi hívek közötti kapcsolatok erősítése 

– elsősorban helyi (krisztinavárosi, budai) programok, rendezvények, családokat érintő 

közérdekű hírek megosztása, 

– fórum a Krisztinavárosi Plébánia közösségeinek a közjó előmozdítása érdekében, 

– fórum tanács- és segítségkérésre, imakérés megosztása 

Feliratkozni a honlapon lehet: http://krisztinatemplom.hu/plebaniai-informaciok/hirlevel-

levelezolista/ 

 
 Kiadó: Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. 

Tel.: +36/1/3564388, mobil: +36/20/3420697, www.krisztinatemplom.hu, www.facebook.com/havasboldogasszony 

Szentmisék: K-Sze: 8.00; Cs-Szo: 18.00; vasárnap: 9.00, 11.00, 18.00 

Irodai nyitva tartás átmenetileg a sekrestyében: K-Sze:10.00–12:00, Cs-P: 15.00–17.00 

Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

Felelős kiadó: Tampu-Ababei József plébános  Főszerkesztő: Agonás Szonja 

A következő lapszám a 2022. húsvétkor jelenik meg. 
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