
 
   

Bármire kész vagyok, csak hogy hozzám tartozzál! 
 

Sokan és sokféle módon beszélnek a karácsony ünnepéről és annak 

mondanivalójáról. A világban tapasztalható „divatáramlatok” is különféle megközelítésben 

próbálnak hozzátenni valamit, hogy az emberek felfigyeljenek arra, amit ők képviselnek. A 

művészet, a történelemismeret és a különböző tudományágak is bepillantást adnak a korok 

és kultúrák világába, ahol megismerhetjük, hogy élték meg az emberek a karácsony 

ünnepét, és milyen változást hozott az ő életükben. Ugyanakkor olyan ritkán gondolkodunk 

el azon, hogy maga Isten miért akart belépni a történelem síkjába. Látszólag egyértelmű és 

helyénvaló az a válasz, hogy megváltani akarta az embert, de a lényegtől még messze 

vagyunk. Bár igaz az állítás, hogy beteljesíteni jött az ígéretet, miszerint minden embert el 

akar vezetni az üdvösségre, de karácsony ünnepének személyes üzenete még távol marad a 

szívünktől. Isten értünk jött el a világba, személy szerint értem és érted. Nekem akarja 

elmondani, hogy beteljesedett az idő, amikor őt személyesen is megismerhetem. Értem lett 

emberré, értem jött el a világba, velem akar találkozni. Ne hagyjam magamat megvezetni, 

hogy csak a korlátozott képességekkel bíró érzékszerveimre hagyatkozva szemléljem az 

életet, hanem halljam meg azt is, amit létezésem első pillanatától mondani akar nekem. Bár 

a kinyilatkoztatásban is ugyanazt ismétli évszázadok és évezredek óta, de szívemben 

mindig meghallhatom, amit mondani akar: „Bármire kész vagyok, csak hogy hozzám 

tartozzál!” 

A különböző korokban és kultúrában élő emberek különböző módon értelmezték ezt 

az isteni üzenetet. Napjainkban is sokféleképpen értelmezik a kortársaink. Amit 

felelősségteljesen érdemes átgondolni, hogy vajon nekem ez mit jelent. Akarok-e helyet 

adni a szívemben ennek az isteni üzenetnek, hogy megértsem a betlehemi és a golgotai 

eseményeket, hogy ily módon másképpen viszonyuljak az emberiség és a magam 

fájdalmaihoz is? Kész vagyok-e én is bármit megtenni, hogy Hozzá tartozzam? A bűnbánat 

és a kiengesztelődés szentsége ebben az elhatározásomban tud segíteni, hogy az ne csak 

egy gondolat maradjon, hanem valóban megváltozzon az életem, és a Vele való 

kapcsolatomnak is fontos helyet szánjak. 

 Ezekkel a gondolatokkal kívánok a kedves Testvéreknek Békés Karácsonyt és 

Boldog Új Esztendőt! 
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Rácz Benedek: Olyan világ 

Olyan világba, ahol fegyvert gabonára cserélnek, 

   és ahol a háborúkat csak kellemetlenségük miatt ítélik el 

Olyan világba, ahol a porladó test több tiszteletet követel, 

   mint amelyikben még vergődik az élet, 

   és ahol a hízlalt borjú kíméletesebb halált érdemel egy magzatnál 

Olyan világba, ahol egy rovarcsípés félelmetesebb a videójátékoknál, 

   és ahol a vágyakat az internettel és nem a barátokkal osztják meg 

Olyan világba, ahol egy kutya értéke összemérhető egy gyerekével, 

   és ahol a szeretetet a percek helyett dollárban mérik 

Olyan világba, ahol a kereszt azt jelenti: igazam van, 

   és ahol kérdezik: „miért nem szólalt meg az egyház?”, de azért 

   az Isten maradjon csak a templomokban 

 
 

Egy ilyen világba jött el, 

   és egy ilyen világba testesült bele Krisztus. 

Ezt a világot nem szégyellte, 

   és ezt a világot találta érdemesnek, 

   hogy szemet öltsön, hogy sirassa, 

   és szájat, hogy bátorítsa, 

   hogy fület vegyen, hogy meghallgassa, 

   és szívet, hogy örüljön vele, 

   hogy lábaival menjen utána annak, aki elveszett, 

   és a megtört nádat két kezével megtámassza. 

(a szerző jezsuita novícius) 
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Hívogató 

December 26-án, karácsony másodnapján, Szent István első vértanú ünnepén 9 és 11 

órakor lesz szentmise templomunkban. 

December 27–30. között, keddtől péntekig mindennap reggel 8 órakor lesz 

szentmise. 

December 28-án, Aprószentek ünnepén a reggel 8 órai misén zárul a 

Gyümölcsoltó Boldogasszonykor elkezdett kilenc hónapos lelki adoptáció. 

December 31-én, szombaton az év végi hálaadó szentmise 17 órakor lesz. 

Újév napján, január 1-jén – Szűz Mária, Isten anyja ünnepén – 10 és 18 órakor lesz 

szentmise. 

Január 5-én 12–20 óráig elsőcsütörtöki szentségimádás lesz templomunkban. Ennek 

keretében 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, és 18 órakor, ahogy minden más 

csütörtökön is, szentmise lesz. 

Január 6-án, vízkeresztkor 8 és 18 órakor lesz szentmise templomunkban. Első 

péntek lévén, 19 órakor az Emmánuel közösség vár szentségimádásra. 

Január 18-án, szerdán, 19:30-kor Krisztinavárosi estére várjuk kedves Testvéreinket. 

Február 2-án 12–20 óráig elsőcsütörtöki szentségimádás lesz templomunkban. 

Ennek keretében 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, és 18 órakor, ahogy minden 

más csütörtökön is, szentmise lesz. 

Február 3-án, elsőpénteken 19 órakor az Emmánuel közösség vár szentségimádásra. 

Február 21-én, kivételesen kedden, 19:30-kor Krisztinavárosi estére várjuk kedves 

Testvéreinket. 

Február 22-én kezdődik jövőre a nagyböjt. Hamvazószerdán reggel 8 és este 6 

órakor lesz szentmise templomunkban.  

Március 2-án 12–20 óráig elsőcsütörtöki szentségimádás lesz templomunkban. 

Ennek keretében 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, és 18 órakor, ahogy minden 

más csütörtökön is, szentmise lesz. 

Március 3-án, elsőpénteken 19 órakor az Emmánuel közösség vár szentségimádásra. 

Március 22-én, szerdán, 19:30-kor Krisztinavárosi estére várjuk kedves Testvéreinket. 

Április 6-án, nagycsütörtökön is lesz 12–20 óráig elsőcsütörtöki szentségimádás 

templomunkban. Ennek keretében 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, és 18 

órakor kezdődik a három szent nap első szertartása. 

A Közösségépítő csoport további eseményeiről a Havas Boldogasszony Hírlevélben, 

plébániánk honlapján és Facebook-oldalán adunk majd tájékoztatást. 

Plébániánk mise- és szertartásrendje, a hittanórák rendje és a további programjai 

megtalálhatók a Google-naptárunkban is, amely plébániánk honlapján is elérhető, a 

Naptár menüre kattintva. 

http://krisztinatemplom.hu/naptar/
http://krisztinatemplom.hu/naptar/
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Láncszemek közösségünk életéből 

Krisztinás nap 

„Ég szülte Földet, Föld szülte fát, / Fa szülte ágát, / Ága szülte bimbaját, / Bimbaja 

szülte virágját, / Virágja szülte Szent Annát, / Szent Anna szülte Máriát, / Mária szülte 

Krisztus Urunkat, a világ Megváltóját.” (Népköltés) 

Idei Krisztinás napunk kissé más lett, mint az eddigiek. A délelőttöt Máriánknak 

szenteltük rövid zarándoklat keretében. A Rétől Réig gondolat jegyében, a Ferenciek 

teréről indulva (ahol templomunk kegyképének másolata található), hét elmélkedő 

állomáson keresztül jutottunk el hozzánk, 

a zarándoklatot záró szentmisére, a mi 

kegyképünkhöz. Október 8-a volt, 

Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. A 

gyülekezésnél már látszott, sokan leszünk, 

s ragyogó napsütést kaptunk ajándékul. 

Köszönet Gyula bának, hogy alkotott 

számunkra két hordozható táblát, 

amelyeknek mindkét oldalát használva, 

rájuk ragaszthattam három Szűzanya-kép 

fotóját: az eredeti olaszországi réit, a 

ferences templomit és a miénket (kétszer). 

Úgy gondoltam, aki nem lehetett velünk, 

az is részesüljön egy-két gondolatból, amik az egyes állomásokon elhangzottak, ezért 

megkértem az elmélkedőket, foglalják össze pár mondatban mondandójuk lényegét. 

Különös tekintettel a pár perces előadás végén feltett kérdésekre, továbbgondolásra 

serkentő felvetésekre. 

József atya kezdett a ferences 

templomban Mária, az Isten 

fiának Anyja gondolatsorral. „Egy 

ajtó elválasztja a külső teret a 

belsőtől, az egyik helyiséget a 

másiktól. Mária mint Isten fiának 

Anyja összeköti az Isten világát az 

emberi világgal, benne találkozik 

az isteni természet az emberi 

természettel. Mi is lehetünk ajtók, 

akik által ’a világban élők’ 

találkozhatnak ’a túlvilágért 

élőkkel’. Én ki/kik számára vagyok 

ajtó?” 
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Hild Csorba Bernadett gyönyörű helyen, a 

Belvárosi templom román kori 

altemplomában olvashatta fel gondolatait a 

Szűzanya boldogságáról: „Mária a 

szeretetből fakadó alázatra hív bennünket 

is, és megmutatja, nincs olyan szomorúság 

vagy üldöztetés, ami az Úr kegyelmén kívül 

esik. Merek-e nagyobb léptékben 

gondolkodni, vagy megkötöznek a 

körülményeim, vélt és valós nehézségeim? 

Hiszem-e, hogy az üdvösség perspektí-

vájából nézve egyetlen valós probléma van, 

és ez a kárhozat? Merek-e hinni abban, hogy a szívem vágya vagy egy döntésem elég 

ahhoz, hogy a fókuszt a Jézushoz kapcsolt fájdalomról áthelyezzem a dicsőítésre, arra, 

ami szép, ami jó, ami működik? Hiszem-e azt, hogy Isten kegyelméből én is, már itt a 

Földön, minden nehézség ellenére és 

azzal együtt megtapasztalhatom a 

szentek és a Szűzanya boldogságát?” 

Tibély Andrást Erzsébet királyné 

szobra előtt hallgathattuk meg Szűz 

Mária beleegyező szavainak 

jelentőségéről. „Számunkra inkább az 

lehet iránymutató, hogy bízott az 

Istenben, elfogadta a rá mért 

nehézségeket, kegyelmeket, 

szenvedéseket. Erre kéne nekünk is 

gondolnunk nap mint nap. Úgy 

döntenünk, hogy elfogadjuk-e a ránk 

mért nehézségeket, illetve egyes döntéseink – külön-külön és együttesen is – a saját és az 

emberiség üdvét szolgálják-e, vagy csak saját kényelmünket, megúszásunkat? Adja meg 

az Úr és segítsen ebben Mária, hogy 

eszünkbe jussanak ezek a szempontok... is 

… és kimondott szavainkból, meghozott 

döntéseinkből, elvégzett cselekedeteinkből 

kegyelem fakadjon és kiderüljön 

elkötelezettségünk.” 

Fórián Szabó Péter elmélkedése megható 

vallomással kezdődött a tabáni Szent 

Katalin-templomban: 48 éve e helyütt 

mondták ki Gabival a boldogító igent 

egymásnak. Nem tudtuk ezt, amikor az 

elmélkedők beosztását készítettük. A Nagy 
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Karmester intett pálcájával odafentről, hogy így legyen. „Szűz Mária – a mi égi 

édesanyánk. ’Anyaként csak büszke tud lenni az ember a gyerekére’ – a Kossuth 

rádióban egy székely asszony mondta ezt Farkaslakán, szeptember 19-én. Megütötte a 

fülemet ez a bölcsesség. Azt tudom jól, hogy édesanyám tényleg büszke volt rám néhány 

tulajdonságom miatt – igen, mert anyaként 

tényleg csak büszke tud lenni az ember a 

gyerekére. De vajon mik lehetnek azok a 

tulajdonságaim mostanában, amikre az égi 

édesanyám is büszke lehet rám? Ezen 

gondolkozzon el mindenki egy kicsit, miközben 

átmegyünk a következő állomáshelyre!” 

Tibély Orsi a fiatalabb korosztály és a cserkészek 

képviseletében a tabáni keresztnél osztotta meg 

gondolatait Szűz Mária szerepéről Jézus 

nyilvános életében. „Mária Jézus nyilvános életének láthatatlan szereplője. Ő az, aki 

egyszerre látja Jézusban az embert és Istent is. Mária jelen volt Jézus nyilvános 

életében. Jelen volt, és jelenlétével, ahogyan a kánai menyegzői csodánál is ezt mondta: 

’Bármit mond nektek, tegyétek meg!’ Arra használja az Istentől kapott szabad akaratát, 

hogy Isten mellett döntsön. Máriától én ezt 

a bizalmat tanulom Isten felé. Hogy rá 

merjem bízni magam az Úrra. Bármit mond 

nektek, tegyétek meg! Azt tanulom, hogy ha 

Jézussal szeretnék lenni, az Atyával kell 

lennem. ’De miért kerestetek? Nem 

tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell 

lennem?’ Istent nem kell keresni, mert Isten 

mindenhol ott van.” 

Réder Kristóf a fiatal, gyerekes családi 

közösség nevében oldottan, meggyőzően 

beszélt Szűz Máriáról, a reménység jeléről a Horváth-kert melletti Nepomuki Szent 

János-szobornál. „Mi a remény? Hit abban, hogy az élet jobb lesz. Hit abban, hogy a 

jelenlegi helyzetünk jobbra fordul. Hogy véget ér a háború. A remény állandóság kell 

legyen az életünkben. Jézusnak Mária volt ez az állandóság az életében. Neki is 

szüksége volt reményre, és ez Máriában öltött testet. Ő kíséri végig fiát egész életében a 

jászoltól a keresztig. Ahogy reményt adott neki a kánai menyegzőn. A mi életünkben is 

lehet Mária a remény, ahogy énekeljük is, ’édes reménységünk, kegyes Szűzanya’.” 

Sztahura Ágnes Angelika novícia a szociális missziós nővéreket képviselve szólt az 

Immaculata-szobornál a Szeplőtelen Szűzanya fogantatásáról mint üdvösségünk 

kapujáról. „Mária nemcsak egy a szentek sorában, hanem Ő az egyetlen, akiben 

emberi természetünk romlatlan, eredeti tökéletessége megvalósult. Máriához hasonlóvá 

válni még azt is jelenti, hogy részt veszünk az ő közvetítő szerepében, hogy így mi is a 

mennyország kapujává válhassunk a ránk bízottak számára! Engedd, hogy hasonlóvá
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 válhassunk Hozzád, ahogy áthaladsz 

a világon, méltósággal, egyszerűen 

és szelíden, szeretetet, békét és 

örömöt sugározva!” 

Minden elmélkedő választott 

magának egy, a mondandójához 

kapcsolódó Mária-éneket, amit az 

elmélkedéseket követő rövid csend 

után énekeltünk el. Cecília nővérnek 

a hazavihető Mária-imák 

gyűjteményét köszönhetjük. Külön 

öröm volt, hogy a délutáni előadó 

indiai atya is velünk tartott. A táv 

kilométerben nem volt sok, hogy 

„lélekméterben” mennyit tettünk meg, azt ki-ki maga érzi. Lehet, hogy rosszul láttam, 

de mintha az út végén a három Szűz Mária-fotónk összemosolygott volna. 

A zarándoklatot záró mise után átvonultunk a „Szelényi vendéglőbe”. András ismét 

kitett magáért, s a sütőasszonyok is finomabbnál finomabb süteményekkel 

kedveskedtek. Az asztal körbeülése jelképes is lehet, az együttlét szimbóluma, 

megteremti a beszélgetés, az egymás jobb megismerésének lehetőségét, közösségünk 

megerősítését szolgálja. 

Míg a gyerekekkel cserkészek foglalkoztak a Szent Gellért Gimnázium tornatermében, 

plébániánk nagytermében Mahimai Raj atya Az indiai kereszténység története és a 

jelenlegi kihívások címmel tartott előadást. A hazánkban immáron több mint egy 

évtizede szolgáló atya elmondta, hogy úgy tartják, Szent Tamás apostol vitte el az 

ország délnyugati részére a kereszténységet. A gyarmatosító portugálok újabb lökést 

adtak az indiai kereszténységnek. Megható volt, ahogyan falujáról beszélt, az onnan 

származó hivatások nagy száma mély, 

megélt családi vallásosságot jelez. 

A délután utolsó programján moldvai 

csángó népzene dallamai töltötték be 

plébániánk udvarát, feledtetve a tócsákat, 

az építkezés körülményeit. Horváth 

Ágoston, Gusztyó vezetésével lelkes 

csapat tanulta, ropta az egyre gyorsuló 

muzsikára a táncot. A moldvai csángó 

származású József atyának természetesen 

nem kellett tanulnia. Jómagam úgy 

éreztem, szép, lélekerősítő volt ez a nap. 

Remélem, átélték az együttlét örömét 

azok is, akik velünk tartottak. 
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A Közösségépítő csoport által szervezett további őszi-téli 
események 

Az idén 16. alkalommal szervezték meg az Ars Sacra Fesztivált, melynek 

vérkeringésébe plébániánk három eseménnyel is bekapcsolódott. Az Ars Sacra idei 

mottója: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,3) 

Szeptember 17-én, szombaton plébániánk gyönyörű, új nagytermében megnyílt Hild 

Csorba Bernadett Útjelző(k) című akvarellkiállítása. Hadd idézzem a kiállító Ars Sacra 

programfüzetben megjelent sorait: „Végtelen hála van a szívemben, hogy 

megtapasztalhattam az Úristen érintését. Szeretném, ha az Ő kegyelméből akvarelljeim 

másokat is elindítanának és megerősítenének ezen az úton a végső cél felé.” A kurátor, 

Wisnovszkyné Hajdi Márta kurátor leírt szavai is elhangzottak, véleményét többek 

között így fogalmazta meg: „’Útjelző(k)’: minden egyes alkotásod kivételes, egy ima, 

egy fohász az Úrhoz, a mindennapokból kiszakított elmélyüléssel töltött idő lenyomata. 

A képek magukért beszélnek, nincs szükség elemzésre, szépek, gondolatot közvetítenek.” 

A megnyitót Kecskeméti Rita énekei színesítették. Köszönet azoknak a hölgyeknek, 

akik vállalták a kiállítás őrzését. 

Ugyanezen a napon este az 1978-ban, Szendrei Janka által alapított szkólánk tartott 

virrasztó imádságot, matutinumot. 

Szeptember 24-én, szombaton este Sztahura Ágnes Angelika, a Szociális 

Missziótársulat novíciája adott orgonahangversenyt. A tanár, egyházzenész, 

orgonaművész varázsolt templomunk viharvert orgonáján. Olyan dinamikával, 

vehemenciával játszott, hogy feledtetni tudta a hangszer állapotát. Érdemes 

megjegyeznünk ars poetikáját: „Mi csak átutazóban vagyunk a Földön, kapott 

tehetségeinket arra fordítjuk, hogy minél több szeretetet és jót adjunk ennek a 

világnak!” Angelika ezen az estén sok jót adott nekünk, számomra a Bach művek 

mellett különösen Liszt Ferenc B-A-C-H fantázia és fúgája maradt különösen 

emlékezetes. 

Krisztinavárosi estéket az ősszel-télen eddig három alkalommal szerveztünk. 

Szeptember 21-én dr. Grabner Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó 

Települések programjának energetikai tanácsadója, a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal korábbi, energetikáért felelős elnökhelyettese Energiaválság – a 

tökéletes vihar címmel tartott nagy közérdeklődésre számot tartó előadást. Az ábrákkal, 

grafikonokkal, számokkal bőségesen alátámasztott mondandója nem festett rózsás képet 

a jövőnkről. 

Október 19-én Morandini Kristóf mesélt és vetített utazásairól az Országok, városok, 

benyomások címmel. Montenegrót, Albániát, Spanyolországot, Marokkót, 

Olaszországot kereste fel három utazás során. Az utóbbi érdekessége, hogy 

Predazzóban, Bolzano közelében egy üzlet fölött is láthattuk a Morandini feliratot – ez 

is jelzi a család egyik ágának erdetét. 
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November 16-án dr. Eigner Judit biblioterapeuta Gyógyító irodalom, avagy mi fán 

terem az irodalomterápia? címmel irodalmi idézetekkel tarkított, rendkívül érdekfeszítő 

előadást tartott. Nyitott, kedves, megalapozott tudást sugárzó személyiségével hamar és 

sokáig lekötötte a közönséget. Az indító, a székeken elhelyezett szöveg Fodor Ákos 

Axióma című haikuja volt: „mindünk anyaga / sugárzó lehetne, ha / mernénk hasadni”. 

Bizony sokra mennénk, ha megfogadnánk a szavakat, hiszen igazi közösség 

’hasadások’, megnyílások során jöhet csak létre. 

December elején családos délelőttre hívtuk a gyerekeseket Adventi elcsendesedés – 

lelki délelőtt címmel. József atya lehetőséget biztosított a gyónásra is. A felnőttek 

délelőttjét Réder Kristóf foglalta össze: „József atya gondolataival kezdődött a 

családosok számára szervezett adventi elcsendesedés. Elmondta: bár így év vége felé 

mindenkinek sok dolga lenne akár otthon, akár a munkában, mégis fontos kiszakítani az 

időt az adventi készülődésre. Arató Domonkos bevezetőjében az idő lineáris és ciklikus 

szempontjait vetette fel, és az életciklusokról beszélgettünk, és az ünnep változásáról, 

ahogy megéltük gyerekként, fiatal vagy középkorú felnőttként. Ezután félórás 

elcsendesedés következett, ami alatt a résztvevők lemehettek a templomba elmélkedni.” 

Míg a felnőttek beszélgettek, elcsendesedtek az oratóriumban, a templomban, addig 

férjemmel a gimnázium épületében foglalkoztunk a gyerekekkel: színeztünk, 

karácsonyfadíszeket készítettünk, diavetítettünk, birtokba vettük a tornatermet, és 

kétszer tízóraiztunk. Köszönet Nyíri-Szabó Kingának és Zitának, hogy önként vállalták 

mellettünk a gyerekfelügyeletet. Nagy segítség voltak, különösen a kezdetben 

sírdogálók megnyugtatásában. 

A karácsony előtti vasárnapon a 9 órai szentmise után kis dossziékban segédanyagokat 

osztottunk a gyerekeknek karácsonyfadíszek készítéséhez, amiket a pásztorjáték után 

akaszthatnak fel a templomi fenyőkre. Immáron harmadszor lengedeznek majd szorgos 

kis kezek alkotásai a jászol körül. 

A Közösségépítő csoport nevében áldott ünnepeket kívánok!  

Írta és szerkesztette: Csermák Judit 

 
Kettesben, hárman 

Az Arató házaspár, Annamária és Domonkos idén ünnepelte ezüstlakodalmát. Az 

ő és négy fiuk gondolatait olvashatják. 

25 évvel ezelőtt az esküvőnkön egy másik ifjú pár a gratulációhoz hozzáfűzte: „Majd 

értesítsetek minket, ha egy vita hevében eltörtétek az első tányért!” Valószínűleg 

meglepődtek volna, ha értesítést kapnak erről az eseményről, és én is meglehetősen 

biztos voltam benne, hogy ez nálunk nem fordulhat elő. Hát tányért máig sem törtünk, 

de azért nagyon sok olyat éltem meg ebben a 25 évben, amit előre elképzelni sem 

bírtam. Hogy meglássam, milyen érzékeny, sértett, dühös, csalódott vagy éppen 

szomorú, megviselt, aggodalmaskodó is tudok lenni, abban sokat segített egyre 

teljesebbé váló kapcsolatunk, különösen, amikor ez az évek során – a gyerekek révén – 
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egy hatfős nagy családi kapcsolati gubanccá vált, éjjel-nappal, télen-nyáron, munkában 

és pihenésben, egészségesen és betegen, sok-sok éven át. 

Nem számítottam azonban arra sem (bár 

titkon reméltem), hogy ennyi öröm, 

vidámság, élmény, tapasztalat, ajándék, 

egymásért hozott áldozat, ennyi érési, 

fejlődési lehetőség fakadhat hűségben 

megélt házasságunkból. És gyakran 

rácsodálkozom arra, hogy 25 év után is 

lehet egymást napról napra egyre jobban 

szeretni. Azt persze nem tudom, akkor is 

így lenne-e, ha szerelmünket nem 

„kettesben, hárman” élnénk meg, a Jóisten 

jelenlétében. Köszönöm neked, Uram, 

hogy velünk járod utunkat, megáldod 

kapcsolatunkat, nem csupán 25 évre, 

hanem mindörökre! (Domonkos) 

Mindig csodálva, titokban kicsit 

reménykedve néztem idős házaspárokat, 

akik egymás kezét fogva ballagtak az 

utcán, derűs mosollyal az arcukon. Vajon mi eljutunk-e egyszer idáig? Megengedi-e ezt 

a Jóisten? 

Egy-két éve történt. Kettesben fölmentünk a várba kicsit körülnézni. Már lefelé sétáltunk 

kézen fogva, amikor a Vérmező szélén szembe biciklizett velünk az egyik fiunk 

barátjának az anyukája, és nevetve odakiáltott: „Ó, az ifjú pár!” Amikor itthon 

elmeséltük, a fiunk először mulatott rajta, aztán kedvesen annyit mondott: „Olyan jó, 

hogy ti így szeretitek egymást!” 

Hát talán ez a két dolog az egyik lényege ennek a huszonöt évnek. Szeretni és ifjúnak 

maradni. Örömet szerezni és örülni. Bízni és bizalomra méltónak lenni. 

És mindez persze a Jóisten és a közösség nélkül nem nagyon megy. A Regnum 

Marianumban találkoztunk össze és máig is oda tartozunk, hetente összejárunk 

imádkozni, beszélgetni, gondolkodni, erősíteni egymást. De szolgálni az egyházban 

most leginkább itt a plébánián tudunk, sokszor közösen, ami egy újabb színes szál 

házasságunk 25 éves szövetében. 

Hála legyen az Úristennek minden kegyelméért, szüleinkért, gyermekeinkért, 

körülményeinkért! És a reményért arra a derűs mosolyra... (Annamari) 

A testvéreim közül nekem volt szerencsém a legtöbbet, 23 évet látni ebből a gyönyörű 

házasságból, amelyből példaként a saját házasságomba is nagyon sok mindent viszek 

tovább. Mindig is nagyon nagy biztonságot jelentett nekem az a szeretetteljes béke, ami 

a családunk működésére jellemző, és ami Anyu és Apu kapcsolatából táplálkozik. 

(Márton) 
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Ebből a 25 évből több mint 21-nek részese lehettem, és nagyon hálás vagyok ezért 

Istennek. Két dolog jut eszembe, amit Anyuék házasságából kaptam: békét és 

biztonságot! Békét, mert bármikor, amikor hazajöttem, tudtam, hogy a családi fészek 

szeretete és melege fog körülvenni, és biztonságot, hiszen akármerre sodort az élet, 

mindig számíthattam a szüleimre. Remélem, még legalább ötven évig szerethetjük, 

szerethetik egymást. (Gábor) 

25 év házasság nem kevés idő. 

Ebből én csak 18 évet láttam, 

de ez alatt az idő alatt nem 

találkoztam más, ilyen szilárd 

alapokon álló házassággal. Azt 

hiszem, hogy ennek a mély 

hitből származó bizalom és 

szeretet az alapja, amelynek 

köszönhetően minket, 

gyerekeket is hihetetlen 

odaadással és kedvességgel 

készítettek fel az életre. 

(Kristóf) 

Ez alatt a 16 év alatt megtapasztaltam a szülői bizalmat, szeretetet. Nem volt olyan 

napom, amikor szomorú lettem volna és nem vigasztaltak meg, vagy olyan, hogy boldog 

voltam és nem örültek velem. Köszönöm nekik magamat, az életemet! (Balázs) 

 
In memoriam Klára nővér 

Németh Erzsébet Klára S. M. nővérünk türelemmel és messze sugárzó tanúságtétellel 

viselt betegsége után 2022. november 4-én hazatért a mennyei hazába. 

Szülőfaluját, a Tolna megyei Miszlát tartotta igazi otthonának. Itt született 1948. január 

10-én vallásos, szerető családi körben. Egy fiútestvére van. Érettségi után képesítés 

nélkül gyermekekkel foglalkozott. 36 évig volt a Magyar Posta alkalmazottja és egyben 

Miszla egyik központi alakja. Időközben továbbképezte magát a Budapesti 

Hittudományi Akadémián. 

1989-ben belépett a Szociális Missziótársulatba, mert megérintette a Társulat karizmája, 

a „lélekmentés”. Édesanyjának halála után költözött be a rend Krisztina körúti 

anyaházába, ahol a Farkas Edith Szeretetotthon lakóinak lelki pártfogója, látogatója, 

áldoztatója lett hosszú évekre. Közösségünk pénztárosa volt. Ezzel párhuzamosan 

rendszeren járt haza Miszlára egyházközségi munkára. Életének mindvégig éltető eleme 

volt szülőhelye. Fő feladatának érezte az emberek közötti igehirdetést. Lelki 

gondozóként hitoktatott, áldoztatott, igeliturgiákat, szentségimádásokat vezetett. 

Falujában fő feladatának érezte a templom felújítását, rendben tartását. 
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Társulatunk szellemiségét a Szentírás szerint élte: „Amit a legkisebb testvéreim közül 

eggyel is tesztek, velem teszitek.” (vö. Mt. 25,40) 

Mécs László papköltő írja „Fényt hagyni magunk után” című versében, hogy „Az élet 

örök búcsúzás, ó, bárcsak tudnék távozáskor / Fényt hagyni, mint a Messiás!” 

Klára nővér fényt hagyott, mert nyitott volt a szíve Isten felé és az emberek felé is. 

 

Ezért nemcsak búcsúzunk, hanem hálát is adunk Istennek. Miért adunk hálát? Életéért 

és haláláért. Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy haláláért adunk hálát, de ő már – 

emberileg gondolkodva mondhatjuk, hogy – biztosan célba ért. Amikor 

megbizonyosodott arról, hogy teljes rosszindulatú áttét van a szervezetében, 

mosolyogva hirdette, hogy „Atyám vár!”. Megköszönjük Istennek, hogy a mienk volt és 

az is marad. Mert aki szeretteinek szívében él, nem hal meg, csak távol van. Igen, a 

szívünkben él derűs, mosolygó egyénisége. Jelenléte felvidította környezetét. 

Mindenkihez közvetlen, figyelmes volt, gyermekekhez, idősekhez egyaránt tudott 

alkalmazkodni. 

Erős hitével biztos reménnyel a szívében készült a Teremtőjével való találkozásra. 

Azon az úton vezetett, tanított, amelynek a végén a feltámadt Jézus vár bennünket. 

Tudta, hirdette, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem Mennyei Atyánk ölelő 

szeretetében találjuk magunkat. Élte és hirdette Jézus szavát: „Én vagyok a feltámadás 

és az élet, aki bennem hisz, nem hal meg örökre.” 

Teljesen nyitott szívűsége miatt, mellyel minden emberhez fordult, itt, a krisztinavárosi 

egyházközségben is sok barátja, ismerőse volt. Mihály atya idejében ő is járt velünk 

együtt elsőpéntekenként a betegekhez áldoztatni. Hűséges volt barátságaihoz, minden 

érdekelte az életükből. Ha fájdalma volt valamelyik ismerősének, barátjának, azt 

magáévá tette és imádkozott értük; a nővéreket is megkérte, imádkozzunk együtt ezért a 

szándékért, vagyis hogy jobbra forduljon a helyzete a hozzáfordulóknak. 

Beöthy Zsuzsanna Cecília SM 
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Karitászhírek 

Tavaly szeptemberben indult kapcsolatunk a Baranya megyei Téseny településsel, 

mely mára a Pécsi Egyházmegyei Karitász Központnak nyújtott támogatássá bővült. 

Őszi háromnapos ruhagyűjtésünk adományait a Felzárkózó Települések 

kormányprogramban érintett tíz falu lakói örömmel fogadták, plébániaépületünk 

egyes lecserélt felszereléseit – lámpákat, kisbútorokat – pedig az egyes településeken 

épülő Karitász Jelenlét Pontok kialakításánál használják fel. Ezek a jelenlét pontok 

nyújtják az esélyt a mélyszegény életmódból való kitörésre, egyebek között a 

gyermekek iskolán kívüli foglalkoztatásával, fejlesztésével, a háztáji zöldségtermelés 

bemutatásával, terjesztésével. A jelenlét pontok is alapvetően pályázati pénzből 

gazdálkodnak – éppen ezért különösen nagyra értékelik a kevésbé megkötött módon 

felhasználható adományokat. 

Tésenyből húsvét előtt iskolás gyermekek kisebb csoportját fogadtuk budapesti 

látogatásuk alkalmával, karácsonyra pedig 31 gyerek részére készítettünk karácsonyi 

ajándék („angyalbatyu”, „cipősdoboz”) csomagokat, az egyes címzettek korához és 

neméhez illeszkedő tartalommal. 

 

Ádventben közel 30 rászoruló háztartásba juttatunk élelmiszer-segélycsomagot – 

köszönjük kedves Testvéreinknek a bőkezű adományokat. 

A megemelkedett energiaárak a lakáshasználókat is érintik – a Márai Sándor 

Művelődési Házban elhangzott tájékoztató szerint a fővárosi támogatási program a 

felélesztett Hálózat Alapítvány útján működik. Az elbírálás az elektromosáram- és 

gázfogyasztást érinti, ha a kérelmező 15%-nál nagyobb költségnövekedést mutat ki. 
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Csak az nyújthat be jövedelemigazolást, akinek a mérőóra a nevén van, a 48 ezer 

Ft/év vagy 24 ezer Ft/év támogatást pedig a szolgáltatóhoz utalják át. 

Kerületünkben az előbbivel párhuzamosan működik saját népjóléti támogatási 

rendszer. Ennek alapja a háztartás egészének jövedelmi helyzete, a támogatást pedig 

a fűtési idény hat hónapjára állapítják meg. A kérelmezésben – évtizedes 

tapasztalatunk alapján – biztonsággal számíthatunk a Budavári Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ segítségére. Ha valaki találkozik olyan 

személlyel, akinek gondot jelent a fűtésszámla kifizetése, kalauzolja el az Attila út 

89.-be. 

Az idén ismét karitászcsoportunk szervezte és rendezte az adventi roráte 

szentmisékhez kapcsolódó agapét, azaz reggelizési lehetőséget. 

Két év kényszerű szünet után az idei ádventben újra rendezhettünk nyugdíjasainknak 

karácsonyváró műsoros programot, ahogy ezt a főegyházmegyei Karitász Központ is 

évről évre javasolja. Idén két új programpont színesítette a műsort – köszönet illeti a 

vállalt szolgálatért a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kórusát és templomunk 

Havas Gitár együttesét. Kezdeményezésünk nagy visszhangra talált: ötvennél többen 

gyűltünk össze, és alig fértünk az iskola dísztermében. 

Nem feledkeztünk meg azokról sem azonban, akik nem tudtak eljönni: részükre 

mikuláscsomagnyi köszöntő ajándékot készítettünk. Ezek kézbesítését a cserkészek, 

jelesül a Fekete Párduc, illetve Kardszárnyú Delfin őrsök végezték. 

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a karitászcsoport szolgálatában vagy 

bármilyen módon támogatták azt. Az előttünk álló esztendőben is bizonyára nagy 

szükség lesz a támogatásra mind szűkebb, mind tágabb környezetünkben. 

Perémy Gábor 

 

Maradj velünk, Uram! 
– egy kárpátaljai magyar imádsága – 

 

Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram, és világíts nekünk ígéreteiddel! 

Gyertyáink elégtek és szétfolytak, akkumulátoraink merülőben, nincs térerőnk, sem 

internetünk –  imádságunk van, míg magába zár a sötét. Visszaemlékezünk a 

széthulló világ korábbi állapotára. A régi, fényes napokra, mikor mindig jött víz a 

csapból, a kapcsoló fényt csiholt a szobákban, működött a fűtés, és nem kellett 

feszült aggódásban kelnünk és feküdnünk. Mikor kézen fogtál, néven szólítottál, 

ígéretet adtál és próbát ígértél. Köszönjük, hogy előre szóltál. 

Hosszúak a napok és észrevétlenül telünk meg panasszal és feszültséggel, Uram. 

Van, aki stresszevővé vált, mások kórosan lefogytak közülünk. Sokan könnyű 

vigasztalást remélnek az italtól, észrevétlenül csúsznak bele a függőségbe. Férfiainkat 

a csendes kétségbeesés kergeti önpusztításba, feleségüket a félelem. Halál vár azokra, 
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akiknek sem pásztora, sem reménysége nincsen. Maradj velünk a hosszú éjszakákon, 

Uram, találd meg és vezesd vissza az eltévedteket, a magukra maradtakat! 

Gyermekeink nyirkos, sötét pincékben ülnek légiriadó alatt. Templomainkban 

gyertyákat gyújtunk, lángjuknál melengetjük a kezünket. Éneklés közben 

összefolynak előttünk a betűk, ezért ismerőseket éneklünk. Inkább szívből, mint 

énekeskönyvből. Szemünk és lelkünk fáradt a megerőltetéstől, hiszékenyen 

hallgatjuk a borúlátó híreket. Olyanokat is tudni vélünk, amiket nem tudhatunk, 

aggódva figyeljük az első szállingózó hópelyheket. Maradj velünk a hosszú 

éjszakákon, Uram, mert jön a tél! 

 

Várunk téged, Uram, mint a virrasztók a reggelt, a sötétben ülők az első 

fénysugarakat. Várunk, hogy szólj, cselekedj, vezess minket. 

Köszönjük, hogy a te ígéreteid semmit sem veszítettek erejükből, bízunk bennük. 

Köszönjük, hogy kitartást tanulhattunk őseinktől, és kitartást taníthatunk 

utódainknak. 

Köszönjük az összébb húzódó családokat, Urunk; add, hogy valóban közelebb vigye 

az embert az emberhez a próba! 

Köszönjük, hogy vannak tartalékaink, nem rombolták le a házunkat, és tervezhetjük a 

jövőt. 

Köszönjük, hogy a Te kezedben vannak az idők és az alkalmak, királyokat emelsz fel 

és taszítasz le. Benned bízunk, mert nálad van a kegyelem és meg tudsz váltani – meg 

is váltasz minden bűnből. 

Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram, és vége lesz az éjszakának, biztosan vége 

lesz. 

Laskoti Zoltán 
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Gólyahírek 
 

 
 

Augusztus 10-én született Lelkes Róza. Simon Kira testvérünk kislánya 51 cm-rel és 

3200 g-mal jött a világra. 

 

Szeretnénk továbbra is közkinccsé tenni a gólyahíreket; kérjük, hogy jelezzétek 

felénk, ha bővül krisztinás családunk! 

Szelényi Márta 

 

Ajánljuk levelezőlistánkat 

 

Több mint egy éve működik 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/ 

* 

 

Jegyeskurzus indul plébániánkon február 8-tól azon jegyespárok részére, akik 

templomunkban készülnek házasságot kötni. Jelentkezésüket telefonon vagy e-mail-

címünkön várjuk. 
* 

 
 

 
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: kedd–szerda: 8.00; csütörtök–szombat: 18.00; vasárnap: 9.00, 11.00, 18.00 

Irodai nyitvatartás: kedd–szerda: 10–12, csütörtök–péntek: 15–17  

Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

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

A következő lapszám a 2023. húsvétra jelenik meg. 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony

