
 
Kedves Testvérem! 

Templombúcsúnk ünnepe nyár közepére, augusztus elejére esik. Ilyenkor 
közösségünk igen sok tagja, érthető okokból, nem tartózkodik itthon. Többeknek 

említettem már, hogy nem tudnátok-e mégis erre az ünnepre hazatérni. Nagyon sokan 

értetlenül néztek rám: „Pont a nyár közepén?” Úgy érzem, nem igazán értjük, mit jelent a 

búcsú ünnepe, nem tartjuk azt fontosnak. Ezért most helyi közösségünk legnagyobb 

ünnepéről, templombúcsúnk napjáról írok pár gondolatot. 

Vidéken a templombúcsú ünnepe még a mai napig is az egész falu ünnepe. 
Elköltözött családtagok távolról is hazatérnek, hiszen az ünneplés közösséget kíván. 

A liturgiában is teljes ünnepélyességgel üljük meg a búcsú napját. Ez főünnepnek 

számít, vagyis Húsvéthoz és Karácsonyhoz hasonlóan, Dicsőséget és Hiszekegyet is 

imádkozunk a szentmisében. Természetesen első vesperása, azaz vigíliája is van a helyi 

legnagyobb ünnepnek. 

A búcsúban kiemelt hely jut a templom védőszentjének. Mi tehát Havas 

Boldogasszonyra gondolunk. Ő a mi templomunk és közösségünk védelmezője, 

pártfogója. Közösségünk sok tagja messzire került a templomtól, nem nagyon törődik 

hitével, örök életével. Mi róluk sem mondhatunk le, őket is közelebb kell segítenünk 

Istenhez. Be kell avatnunk Krisztus misztériumába. Ebben védőszentünk hathatós 
segítséget tud adni. „Bizonyosak vagyunk abban, hogy senki emberfia úgy be nem tud 

avatni minket ebbe a misztériumba, mint Mária. Mégpedig azért, mert egyedül Máriát 

maga az Isten vezette ebbe a misztériumba.” (Szent II. János-Pál: Redemtor hominisz 22.) 

Pl. angyali üdvözlet, stb. Aki fedél nélkül marad, az tudja igazán megbecsülni az otthon 

melegét. Közösségünk otthona a templom, ahol mi, Havas Boldogasszony gyermekei, 

remélem, jól érezzük magunkat. Külön-külön is, de együtt is. Búcsúnk napján ezért is 

adjunk hálát mennyei Atyánknak, hogy mi valódi, testvéri közösségben élhetünk. Van 

közös otthonunk! 

Remélem ezzel a pár sorral elültettem a füledbe egy gondolatot. Talán idén nyáron 
még nem sikerül átszervezned ennek megfelelően beosztásodat, de jövőre már biztosan. 

Ebben bízva imádkozom érted és az egész közösségért, hogy búcsúnk ünnepe tudatunkban 

egyre inkább elnyerje megérdemelt helyét! 

Szeretettel: 

(plébános 



A zsinatolás lezárult, de az együtt gondolkodás és 

cselekvés nem 

„A hit, ha tettei nincsenek, halott önmagában.” (Jak 2,17) 

Lezárult plébániai zsinatolásunk. Május 15. és 17. között körülbelül ötvenen 
vettünk részt azon a hétvégén, amelyen megszavaztuk a Krisztinavárosi Havas 

Boldogasszony Plébánia zsinatolásának záródokumentumát. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Vigassy Mihály plébános atyában, aki 2002 óta vezeti plébániaközösségünket, 

vetődött fel a gondolat, hogy – amint az 1994-ben megtartott Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegyei zsinat is rendelkezik – plébániai lelkipásztori tervet készítsen. Más 

plébániákhoz hasonlóan olyan eszmecserét akart létrehozni, amelyben a 

plébániaközösséget alkotó világi hívek is elmondhatják, mit 
gondolnak arról, hogyan működik egyházközségünk 

lelkipásztori, közösségi szempontból, és mit lehetne tenni, 

hogy evangelizációs és közösségépítő feladatainak egyre 

jobban eleget tegyen, még inkább közvetítse Krisztus 

örömhírét a hívek és a templomba nem járók felé egyaránt. 

Mihály atya 2012 nyarán a nagysikerű plébániai 
nagytáborban, Pusztamaróton hirdette meg a zsinatolást. 

Miután kialakult, hogy milyen csoportokban, milyen témák 

szerint gondolkodjon a plébániaközösség, mintegy ötven-

hatvan lelkes ember vetette bele magát az együtt 

gondolkodásba 2013-ban (felsorolásuk túl hosszú volna, de a 

zsinati dokumentum őrzi nevüket). Megalakult a koordinációs csoport, ennek és egész 

zsinatolásunknak a motorja világi elnökünk, Forián Szabó Péter lett. Emellett létrejött tíz 

különböző témájú csoport, amelyek a közösség, a pasztoráció, a misszió, az ökumené, a 

karitász, a liturgia, az információáramlás, a közélet, az anyagiak témájában kezdtek el 

gondolkodni. (Volt még induláskor egy csoportunk, amely a plébániánk területén található 

különböző intézményekkel való kapcsolatot vizsgálta volna, ez sajnos megszűnt, de 
feladatait részben szétosztotta a koordinációs csapat.) 

Az egyes, öt-nyolc főből álló csoportok a II. Vatikáni Zsinat, az 1994-es 

egyházmegyei zsinat és a pápai tanítások megismerése után igyekeztek feltérképezni az 

adott területen plébániánk helyzetét, hogy egy kérdőíves felmérés és egyéb módszerek 

segítségével minél többek véleménye alapján kialakult javaslatokkal élhessenek. 

A hívek a 2013 őszi kérdőíves felmérés mellett két alkalommal találkozhattak a 

munkacsoportok munkájának eredményével. 2014 júniusában ismertették a csapatok a 

tapasztalt helyzetet, 2015 februárjában és márciusában pedig már a javaslataikat is meg 

lehetett ismerni. Sajnos kevés, a zsinatolás más csoportjaiban részt nem vevő hívővel 

találkozhattunk ezeken a beszámolókon. Internetes felületen is mód nyílott a 

munkacsoportok anyagait elolvasni és ahhoz hozzászólni, de ott is mérsékelt érdeklődést 
tapasztalhattunk. Emiatt természetszerűleg viszonylag kevesebb kritika, észrevétel 

érkezett az egyes javaslatokra. 



A munkacsoportok az egymás között egyeztetett anyagokat áprilisban 
véglegesítették, és egy lelkes csapat, Forián Szabó Péter mellett Csermák Judit és Zelliger 

Erzsébet szerkesztette meg, hogy a májusi leányfalui hétvégén már csak apróbb 

módosításokkal kelljen élni. Május közepén a zsinatolást lezáró két intenzív napon 

véglegesedtek a javaslatok. Ezekről tudni kell, hogy tényleg csak javaslatok – sok közülük 

biztosan bekerül a végleges plébániai lelkipásztori tervbe, de lesznek, amelyek nem. Erről 

a plébánia vezetősége, elsősorban természetesen a plébános atya dönt majd, hiszen az ő 

feladata ezt a tervet összeállítani. 

A zsinatolás tehát lezárult, de az, hogy mi, világi hívek együtt gondolkodjunk, 

sosem zárulhat le. Egyrészt meg fog jelenni a zsinatolás záródokumentuma, amelyet nagy 

örömmel ajánlunk minden kedves templomba járó figyelmébe. Ha még nem találkozott 

ezekkel a javaslatokkal, most megteheti, és nyugodtan kritikával is élhet. Másrészt mindig 

gondolkodnunk kell azon, hogyan tudjuk megélni a Krisztustól kapott evangéliumot, 
hogyan tudjuk egymást és másokat ehhez hozzásegíteni. 

Bennünket, zsinatolókat, azt hiszem, sokkal közelebb hozott egymáshoz ez az 

olykor lelkesítő, olykor csak a nehézségekkel szembesítő folyamat. Biztos, hogy vannak 

olyan problémák, amelyeket nem lehet okos fejek összedugásával megoldani, mert sokkal 

nagyobbak annál, elég, ha az egyre kevésbé megtelő padsorokra vagy a plébániai 

hitoktatás visszaszorulására gondolnunk. Jó volt látni azonban, hogy nem közös 
kesergésekbe fullad az, ha beszélgetünk, együtt gondolkodunk, hanem egyre inkább 

tudunk bízni az isteni gondviselésben és rá tudjuk bízni magunkat. 

Merjünk tehát a zsinatolás befejezésétől függetlenül is tovább gondolkodni azon, 

hogy miként tudjuk jobban megélni az evangélium örömét, ahogy arra Szentatyánk, 

Ferenc pápa is rámutat. És mindenekelőtt cselekedjünk! Már az is a plébániaközösségünk 

építése lehet, ha azokkal, akikkel a szentmisén vagy máskor a templomban együtt 
imádkozunk, az utcán is üdvözöljük egymást. 

Agonás Szonja 

Az íróasztal mellett is lehet izgalmas és mozgalmas 

életet élni – beszélgetés Monostori László atyával 

Kérlek, meséld el, mit éreztél, milyen gondolataid voltak, mikor megtudtad, 
hogy Bíboros úr titkára leszel? 

Mindig is lelkipásztor szerettem volna lenni. A papi hivatásban az egyik 
legvonzóbb az volt számomra, hogy hirdethetem az örömhírt, emberekkel 
foglalkozhatok, segíthetek másoknak. Már nagyon vártam, hogy tanulmányaim 
végeztével felállhassak az íróasztaltól, és végre káplán lehessek. Még Rómában 
voltam, amikor 2010 májusában felhívott Kovács Zoltán akkori érseki titkár atya, és 
azt tanácsolta, hogy nagyon igyekezzek befejezni a licencia munkámat, mert úgy 
hírlik, egy nagyon nem könnyű helyre fogok kerülni. Mint mindenkit, engem is 
nagyon érdekelt, hogy mi lesz életem első igazi papi beosztása a tanulmányok után, 
ezért rögtön lelkesen végignéztem az interneten az összes olyan plébániát, ahol volt 
káplán, vajon hova kerülhetek én? Melyik lesz ez a „nehéz hely”? A nehézségtől nem 
ijedtem meg, szeretem a kihívásokat. Még egy kicsit büszke is voltam magamra: lám-



lám, van az egyházmegyében egy nehéz helyzet, és engem küldenek oda, ezek szerint 
megbíznak bennem. Néhány héttel később aztán telefonhívást kaptam Szederkényi 
Károly atyától, aki gratulált érseki szertartói kinevezésemhez. Először azt hittem, 
hogy viccel. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen beosztás. Aztán szép lassan tudatosult 
bennem, hogy ez nem vicc, hanem nagyon is komoly. Kovács Zoltán atya is 
megerősítette e-mailben a hírt. A kinevezés levélben ugyan csak egy-két héttel később 
jött meg, de akkor már tudtam, mi áll benne. Rögtön miután megtudtam, hogy mi vár 
rám, kimentem egy nagyot sétálni egy szép parkba Róma mellé. Egyáltalán nem így 
képzeltem el a következő éveimet. Ekkor ugyan még egészen pontosan nem tudtam, 
hogy mit takar a feladat, de azt éreztem, hogy nem emberekkel fogok foglalkozni, 
hanem átülök az egyiktől egy másik íróasztalhoz. Nem örültem. Mélyeket lélegeztem, 
felnéztem az égre, majd leültem egy domboldalon. Akkor ment le a nap. És akkor, ott, 
a római naplementét nézve ki tudtam mondani azt, hogy „legyen meg a te akaratod”. 
Elfogadtam, hogy Isten most ezt az utat szánja nekem. Megértettem, hogy amikor 
papszenteléskor engedelmességet ígértem a főpásztoromnak, az nem csak azt 
jelentette, hogy engedelmeskedem, amennyiben ez egyezik az én elképzeléseimmel. 
Isten akkor keresztülhúzta a számításaimat. Hálás vagyok neki, hogy akkor ki tudtam 
mondani az igent. Hazafelé menet már mosolyogtam, és kíváncsian vártam a „közös 
kaland kezdetét” Jézussal. 

- Meg voltál illetődve, nehéz volt belerázódni a munkádba? Az elején kaptál 
segítséget? Mennyire gyorsan láttad át a teendőket? Ha megkérdezhetem, az elején volt 
meleg pillanat valamilyen hiba következtében?  

Talán az volt a legnehezebb, hogy nem kaptam munkaköri leírást, és így azt 
sem tudtam, hogy mik az elvárások irányomban. Kovács Zoltán atya rengeteget 
foglalkozott velem, igyekezett minden tudását átadni. Egész napokat átbeszélgettünk, 
bemutatott mindenkinek, én pedig kezdetben inkább a fejemet kapkodtam ide-oda. 
Sok információ, sok újdonság ért egyszerre. Aztán ahogy megszoktam a környezetet, 
megismertem a munkatársaimat, illetve azokat a személyeket, akikkel 
rendszeresebben kapcsolatban kellett lennem a munkám miatt, kezdtem otthon 
érezni magamat. Szerencsére megvan az a jó tulajdonságom, hogy könnyen otthon 
érzem magam ott, ahol hosszabb időt töltök. És ez kimondott célom is: szeretnék 
otthon lenni ott, ahol éppen vagyok. Most ötödik éve próbálom magam otthon érezni 
az érsekségen. Azt hiszem, ez már jobban megy, mint az első hónapokban. 

- Kicsit mesélj, hogy Bíboros úr mellett milyen feladataid voltak szertartóként?  

A szertartó feladata a Bíboros úr által vezetett liturgikus szertartások 
előkészítése és levezénylése. Szeretem a liturgiát, így ezt a feladatot testhezállónak 
éreztem. Néhány hónap alatt sikerült átlátnom, hogy a különböző szertartások 
(szentmisék, körmenetek, bérmálások, stb.) során mire kell odafigyelnem. 
Készítettem egy protokollt, amelyet minden egyes nyilvános főpásztori liturgia 
előkészítése során használtam. Ez egyfajta check-list volt, de a hosszabb fajtából. Két 
és fél oldalon soroltam magamnak, hogy mi mindent kell figyelembe vennem az 
előkészítés során. Rendszerint egy hosszabb telefonbeszélgetés keretében 
konzultáltam az esemény házigazdájával (általában a helyi plébánossal), és 



próbáltam neki segíteni, hogy minden a lehető legszebb legyen, sikerüljön neki 
mindent megfelelő módon előkészíteni, hogy amikor Bíboros úrral a helyszínre 
érkezünk, már minden készen álljon az ünnepi liturgiához. 

- Nemrégiben titkár és irodaigazgató lettél a főegyházmegyei hivatalban. Ez 
miben másabb, mint a szertartói munkád? 

2011 tavaszán lettem 
titkár, majd 2013. augusztus 
elsejétől a Főegyházmegyei 
Hivatal irodaigazgató-
helyettese. Ezek az új 
beosztások azonban soha 
nem „előléptetések” voltak, 
hanem mindig egy tőlem 
független körülménynek a 
következményei. Titkár azért 
lettem, mert Udvardy György 
püspök atya pécsi megyés-
püspöki kinevezésével 
megüresedett az általános 
helynöki szék, és Süllei László 
addigi irodaigazgató lett az új 
általános helynök a főegyház-
megyében, Kovács Zoltán 
akkori érseki titkár pedig az 
irodaigazgató. Így lettem én a 
titkár. 2013-ban pedig Kovács 
Zoltán atya plébániát kapott, 
és már nem tudott a hét 

minden napján ott lenni az aulában, ez volt az oka az irodaigazgató-helyettesi 
kinevezésemnek. 2014 augusztusa óta Kelemen Imre atya is segíti a munkánkat, a 
szertartói feladatokat teljes egészében át tudtam neki adni, és ezeket igen kiváló 
módon látja el. Így az én tevékenységi területem áttevődött a Főegyházmegyei 
Hivatalban folyó munkák koordinálására. Szeretek csapatban dolgozni, és nagyon 
fontos számomra, hogy munkatársaimban száz százalékig meg tudjak bízni, hogy 
biztos lehessek abban, hogy a rájuk bízott munkát megfelelő színvonalon elvégzik. 
Mivel nem tudok mindig mindenhol ott lenni, ezért ha valaki a Főegyházmegyei 
Hivatallal kapcsolatba lép, első körben a munkatársaimmal találkozik. 
Munkatársaimra nem „végrehajtóként”, „üzenetrögzítőként” vagy „segéderőként” 
tekintek, hanem valódi kollégák ők, akik néha nehéz helyzeteket kezelnek, 
javaslatokat tesznek, ha kell döntéseket készítenek elő. Fontosnak érzem, hogy 
legyen felelősségük, hogy megbecsüljem őket. Álmom megvalósulni látszik: az iroda 
egész jól működik akkor is, ha éppen nem vagyok ott. Nem szeretnék semmiképp 
sem nélkülözhetetlen lenni, és örülök, hogy az elmúlt évek alatt kialakult egy jó 
munkatársi kör, akikre mindig számíthatok. 



- Mit gondolsz, a jövőben hogyan alakul a munkád irodaigazgatóként?. 

Ember tervez, Isten végez – ezt az igazságot már számtalanszor megtapasz-
taltam életemben. Soha nem ábrándoztam arról, hogy egyszer majd Bíboros úr 
közvetlen munkatársa leszek, hiszen mindig is lelkipásztornak készültem. Még 
tizenéves koromban hallottam egy olyan mondást, hogy „a legboldogabb ember a 
plébános”. Úgy gondolom, ez igaz. A szívem továbbra is a lelkipásztorkodás irányába 
húz, de hogy a jövő mit hoz, azt csak a Jóisten tudja. Az én dolgom az, hogy Őt 
szolgáljam – ha kell, az irodában is. 

- Hol szoktál misézni, együtt szoktál a bíboros úrral vagy külön mondasz misét 
hétköznap illetve vasárnap?  

Az elmúlt négy évben szertartóként mindig elkísértem Bíboros urat a főpapi 
liturgiákra, hiszen ez fontos feladatom volt. Amióta Imre atyával együtt dolgozom, ő 
látja el a szertartói feladatokat, ezért én csak a nagyobb, bonyolultabb liturgiákra 
kísérem most már Bíboros atyát. Hétköznapokon az Úri utcai magánkápolnában 
szoktunk együttmisézni, vasárnaponként pedig reggel 7 órakor tartok szentmisét a 
krisztinavárosi templomban. Azért is praktikus ez a korai időpont, mert ez gyakran 
még akkor is belefér a napba, ha utána kísérnem kell Bíboros urat vagy utaznom kell 
valahova. 

- Van e szabadidőd, hiszen elég elfoglalt ember vagy? Ha van, általában mivel 
töltöd az időt? (Jársz-e valamilyen közösségbe, pl: Regnum. Vezetsz-e ifjúsági vagy 
ministráns csapatot most, szabadidőben?) 

Mivel az élet igen felgyorsult, Bíboros úr programjai is gyakran változnak, 
ezért nagyon nehéz előre tervezni. Valamennyi szabadidőm van hála Istennek, csak 
azt nehéz látnom előre, hogy pontosan mikor leszek szabad legközelebb. Ez persze 
igencsak megnehezíti akár a barátokkal való kapcsolattartást, akár a lelkipásztori 
szolgálatot, hiszen munkám miatt csak ritkán tudok valamit biztosra ígérni. Ha egy 
egész napnyi szabadidőm van, akkor nagyon szívesen elmegyek kirándulni a 
hegyekbe – ez az, ami a legjobban kikapcsol. Nagyon szeretem a természetet, a 
csendet, a mozgást, így ha barátaim közül épp nem ér rá senki, egyedül is nekivágok 
olykor az erdőnek. Mivel sokat ülök, igyekszem a mozgásra is odafigyelni: főleg futni 
és úszni szoktam. Károly atya gyakran meghív egy-egy operaelőadást megnézni, ezek 
az előadások igazi felüdülést jelentenek. Családomat is szívesen meglátogatom, ha 
van egy kis időm, de ha tehetem, lelkipásztorkodom is: a Regnum Marianum 
közösség aktív tagja vagyok, gyakran hívnak misézni, gyóntatni, beszélgetni, előadást 
vagy lelki napot tartani. Sajnos tíz felkérésből kilencre nemet kell mondanom – 
egyszerűen nem fér bele az időmbe. De azt az egyet, amelyre elmegyek, nagyon 
szoktam élvezni. Ugyan értelemszerűen fel kell készülnöm egy-egy ilyen alkalomra, 
de a gyerekekkel, fiatalokkal való találkozás annyira feltölt, hogy ez feledteti a 
készülés fáradalmait. Nekem az is pihenés, ha fiatalokkal lehetek. És nem szégyellem 
bevallani, gyakran tanulok is tőlük. 



A Krisztinától Rómáig – avagy  

Havas Boldogasszonytól Havas Boldogasszonyig 

Nem tűnik még olyan régnek, amikor 2012. augusztus 26–án bemutattam első 

szentmisémet a Krisztinában. Még most is, amikor visszagondolok rá, nagyon szép 

élményként él bennem. Főleg a szentmise végén az újmisés áldások: megáldani szinte 

egyenként azokat az embereket, akik között felnőttem, akik segítettetek, tanítottak, 
barátaim voltak. De a naptár szerint ez már régen volt, azóta eltelt az a két és fél év. Én is 

sokfelé jártam ez idő alatt, sok mindent csináltam. Úgyhogy Mihály atya kérésének eleget 

téve az alábbiakban mesélnék egy kicsit, hogy mi is történt velem az elmúlt időszakban. 

Premontrei szerzetesként az időm nagy részét Csornán töltöttem, rendünk 

apátságában. Az első megbízatásom természetesen (mint majdnem minden papnak, kivéve 

Monostori Laci atyát ) a káplánság volt, a csornai plébániatemplomban. Nagyon szép 
időszaka volt ez az életemnek, nagyon élveztem. Nagyon változatos volt, soha nem 

unatkoztam, minden megvolt benne a papi élet teendői közül: óvodáshittantól az idősek 

otthonáig. Amit különösen is szerettem, az a hittanórák voltak. A helyi katolikus általános 

iskolában tanítottam 4-8. osztályoknak hittant. Akik ismernek, tudják, hogy ezt a feladatot 

különösen is szeretem. Szóval az itthoni cserkészélményeket Csornán (meg a környező 

falvakban) is tudtam bőven kamatoztatni. És igen, még a csirkét is megtanítottam nekik, 

természetesen csak a miheztartás végett. 

Lelkipásztori munkám másik része egy kicsit missziósabb volt: sokszor kellett a 
környékbeli falvakba kijárnom szentmiséket mondani. Nagyon érdekes élmény volt 

budaiként bepillantást nyerni a magyar vidék életébe. Azon túl, hogy számtalan dolgot 

megtanultam (például mit jelent a böcce vagy a rocog; vagy hogy majdnem minden 

böllért Jenőnek hívnak), nagy lehetőségként éltem meg. Hiszen egy olyan vallásossággal, 

egy olyan hittel találkoztam, amit előtte csak hírből ismertem. Jó volt azt látni, hogy 

sokszor milyen egyszerűen és tisztán gondolkodnak, és sokszor milyen jól látják a világot. 

Többek között így ismerkedtem meg a bodonhelyi krisnás szerzetessel, „Bolond Jóskával” 

is, akit leginkább arról ismer a falu, hogy „egy narancssárga lepedőben rója a határt, már a 

traktorról is látni a szántásban”. Ezeken túl viszont belekóstolhattam egy kicsit a falusi 
emberek hitébe, ami talán sokkal jobban kötődik helyhez, mint a mienk. Ahogy én láttam 

egy falusi ember egy adott ponton „tud rácsatlakozni” Istenre, és ez a falu temploma, ahol 

fel van festve a nagymamája, és 4 generációra visszamenőleg ők díszítik minden évben a 

szent sírt. Kicsit talán úgy tudnám ezt leírni, mint a zsidó nép tapasztalatát a 40 éves 

pusztai vándorlás után: az Isten, aki kihozott bennünket a pusztából, aki gondot viselt rám 

és az összes felmenőmre. Egyszóval, nagyon szép lelkipásztori élményeim voltak két éves 

káplánságom alatt, és sok mindent tanultam is. 

De a lelkipásztori munka mellett életemnek hangsúlyosabb része volt a szerzetesi 
élet az apátságban. A napi közös imádságok, étkezések, a kikapcsolódás időszaka az, ami 

igazából megadja az ember szerzetesi életének a gerincét. Erről a témáról beszélni idén, a 

Szerzetesség évében különösen is aktuális. Mondhatom, hogy rögtön a szentelésem után 

bekerültem a szerzetesi élet sűrűjébe: elöljáróm kinevezett segédmagiszternek. Ez az 

egzotikus kifejezés igazából annyit jelent, hogy én voltam az, aki az elöljáró után a 

legtöbb időt töltöttem a szerzetesnövendékekkel. Szerzetesi életük első évében velem 

voltak óráik, igyekeztem őket segíteni istenkapcsolatuk minél mélyebb megélésében, 



szerzetesi hivatásuk megerősítésében. Ez a tevékenység is nagyon szép élményeket adott, 

mikor látom, hogy azóta a növendékek megállják a helyüket az egyetemen is, minden 

értelemben véve „normális” és hiteles premontrei szerzetesek lettek és lesznek belőlük. 

De ez után a sok elfoglaltság után jogos lehet a kérdés, hogy hol van itt a sok 
tevékenység között a szerzetesi vonás, mikor vagyok a szerzetes a lelkipásztori munka és 

a tanórák között? Erre a kérdésre a válasz fogadalmunk szövegében rejlik, ami így 

kezdődik: Felajánlva átadom magamat… Ezért mondtam sokszor a gyerekeknek is: a 

szerzetes élete olyan, mint egy ajándék. Ajándék Istennek, és ajándék az embereknek. Ez 

az elsődleges. A szerzetesi fogadalmak (szegénység, tisztaság, engedelmesség) ebben 

segítenek nekünk, szerzeteseknek, hogy minél jobban oda tudjuk magunkat ajándékozni 

Istennek, bárhol vagyunk és bármit csinálunk. Szóval a válasz a kérdésre, hogy mikor 

vagyok szerzetes ezek között az elfoglaltságok között, azt mondanám, hogy közben. 

2014. augusztus elsejétől azonban az elöljáróm úgy látta jónak, hogy ezt a 
szerzetesi odaajándékozást máshol folytassam, mégpedig Rómában, tanulmányokkal.  

Úgyhogy október óta, mint nyugdíjas káplán  folytatom tanulmányaimat itt 
Rómában, ahonnan ezt a cikket is írom. Jelenleg a bencés rend Szent Anzelm Egyetemén 

tanulok, mégpedig szerzetesi teológiát. Ennek a tárgya tulajdonképpen az, hogy az első 

ezer év szerzeteseinek a tanítását, írásait, mondásait hogyan tudjuk alkalmazni a saját 

életünkre, hogy még jobb szerzetesek legyünk. Így a képzés nagy része foglalkozik 

például (csak hogy a híresebbeket említsem) Szent Benedekkel, Szent Vazullal, 

Ágostonnal, vagy éppen a szír 

szerzetességgel, avagy a szentföld 

monostoraival. Azt kell mondanom, hogy 

hála Istennek a téma érdekes, itt sem 

unatkozom. A Premontrei Rend központi 
házában lakom, együtt a rend vezetésével 

és a generális apáttal brazil, amerikai, belga 

és szlovák premontreiekkel, meg egy 

csomó pappal, aki itt tanul Rómában. A 

helyzet érdekessége az, hogy a házban 

tanulók közül ketten vagyunk európaiak, a 

többi harminc mind indiai, afrikai vagy 

ázsiai. Így tényleg minden értelemben véve színes társaságba kerültem. 

És hogy miért adtam a Havas Boldogasszonytól Havas Boldogasszonyig alcímet az 
írásomnak? Ha felmegyek a rendházunk tetejére, onnan rá lehet látni egész Rómára. Innen 

pedig az egyik legszebb épület (persze a Szent Péter Bazilika után) a Santa Maria 

Maggiore Bazilika, avagy Havas Boldogasszony temploma. Az a templom, amiről a 

Krisztina is a nevét kapta. Úgyhogy amikor arra járok, betérek egy kicsit imádkozni. 

Ilyenkor kicsit haza is gondolok, az otthoniakra, akik egy ugyanilyen templomban 

imádkoznak; abban a templomban, ahol felnőttem, ahol a papi és szerzetesi hivatásom 

kaptam. Ilyenkor mindig egy kicsit hálát adok Krisztináért, a krisztinásokért, meg a saját 

hivatásomért. És ha szabad kérnem így a végén, én is kérnék az otthoniaktól néha értem is 
egy-egy fohászt, hogy egyre jobban oda tudjam magamat ajándékozni Isten és emberek 

szolgálatára, premontrei szerzeteseként, most éppen Rómában. 

Bertalan testvér, alias Boldva  



Consilia evangelica  
Lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten 

2015. március 20-22. 

A helyszínről 

Péliföldszentkereszt a Gerecse hegység keleti nyúlványában fekszik, nyugatról az 

Öreg-kő sokat látott orma tekint le rá pár kilométeres messzeségből. Írásos forrásban Kr. 

u. 1265-ben bukkan fel a neve először. A történelem viharaiban faluból pusztává vált. 

Péliföldszentkereszten 1913-ban vetette meg a lábát a szalézi rend, ez a hely lett a 

szaléziak bölcsője. Előttük megfordultak itt Ágoston-rendiek, nazarénusok, pálosok. A 

mára kialakult épületegyüttes: a kegytemplom, rendház, a teológia és zarándokház 

megnyugtató, szép természeti környezetbe simul be. A lourdes-i forráshoz vezető út, a 
dombon körbe vezető keresztút, a hely varázsa lehetőséget ad a lélek töltekezésére. 

A lelki programokról 

A megszentelt életek évéhez kapcsolódva választotta ki Mihály atya a lelki 

gyakorlat témáját. Az evangéliumi tanácsokról – az engedelmességről, a tisztaságról, a 

szegénységről – szólt a három elmélkedés. Az engedelmességről Mihály atya kifejtette, 

hogy az tulajdonképpen a szabadságunk megélését jelentheti, döntési lehetőséget kaptunk 

Istentől. Persze a szabadságot nem szabad szabadosságként értelmezni. A természet 

rendjében a szabadság Isten legnagyobb ajándéka. Jézus azzal, hogy az engedelmesség 

gyakorlására hív bennünket, arra hív meg, hogy hasonlítsunk hozzá. 

(Érdekesség: az Ószövetség értelmezésében az engedelmesség – mivel külön 

szavuk nincs rá – párbeszéd, ami tettet jelent feleletként a megértett isteni szóra.) 

A tisztasággal kapcsolatban az a feladatunk, hogy a láthatatlan világ tanúi 
legyünk. János írja 1. levelében (2,16): „De elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. 

Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké.” Nehéz feladat láthatóvá tenni a 

láthatatlant, a szerepek világát éljük. Fontos, hogy találjuk meg saját szerepünket, 

amelyben tiszták maradhatunk. Hiszen akkor nekünk a mennyben van polgárjogunk. 

Jézus az Evangéliummal a szegényeket szólította meg, a nyolc boldogságban 

elsőként mondja, hogy „… Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa…” 

(Mt 5,3). Az elmélkedésben hangsúlyozottan elhangzott, hogy az e világi javak 

gyűjtögetésének szemléletétől, az anyagi dolgokban bízó harácsoló lelkülettől kell 

elhatárolódnunk. A szegénységet tehát nemcsak az anyagi javakban való szűkölködésre 

értette Jézus, hanem – kiemelve, hogy a lelki szegények boldogok – az anyagi javakban 

bízó lelkülettől való elszakadást hirdette. Ezzel megadva a szabadságot példájának 
követésére. Nem az a bűn, ha valaki gazdag, mivel körülményei, élethelyzete úgy 

alakultak. A kérdés az, hogyan tud gazdagságával sáfárkodni, annak hozadékát mire 

használja, segít-e vele másokat? (Az evangélium több helyen tartalmazza az anyagi 

javakban szűkölködők megsegítésére való buzdítást például: Mt 25,35-40). Ferenc pápa 

így teszi fel a kérdést az Evangelii Gaudiumban: Mi végre gyarapítod azt, amid van? 

Állandó kísértésben élünk a mai világ pénzt középpontba állító kihívásai között. El kell 

döntenünk, hol, miben akarunk meggazdagodni. Igazi célunk az Istenben való gazdagodás 

kell, hogy legyen.   

(Érdekesség: Tudomásom szerint először Giotto ábrázolta a megszemélyesített 

szegénységet Szent Ferenchez kapcsoltan. A szegénység az Ószövetségben fontos helyet 

foglal el, mivel kapcsolódik hozzá a szabadságtól és a jogtól való megfosztottság, és az 



elszigetelődés gondolata. A héber nyelvben öt szó fejezi ki a szegénység különböző 

formáit.) 

Az evangéliumi tanácsok betartása Isten felé fordulást, Istennek való odaadottságot 

jelent, kinek-kinek a maga helyén, a maga környezetében. Az a dolgunk, hogy jel 

legyünk, s ezért e tanácsok szellemében, átérezve felelősségünket, fejlesszük önmagunkat. 

E gondolatok körül elmélkedett ki-ki csendben, a maga választotta helyen. A gyönyörű 

napsütésben sétálgatva, vagy meghúzódva egy magányos zugban. 

A közös szertartások közül számomra kiemelkedett a szombati mise, amikor 
délben körbe ültük a kápolna oltárát, nagyon emberinek éreztem, hogy láttuk egymást, azt 

is, amikor valaki csendesen elbóbiskolt. Az egyes szertartásokon – e misén is – Mihály 

atya rövid, velős gondolatokkal látott el minket. 

A másik nagyon szép lélekemelő mozzanat a közösen imádkozott keresztút volt. 

Az egyes állomásoknál mondott elmélkedések rávilágítottak arra, milyen jó, hogy nem 

vagyunk egyformák. Volt, aki kötött imával, volt, aki szívéből jövő szép szavakkal 

igazodott az imádkozók sorába, s ez így volt rendjén. 

Az egyéb programok 

Kedves ötlettel lepték meg Forian Szabó Péter és Gabi a résztvevőket. A péntek 

esti ismerkedés, egymás mélyebben való megismerése okán egy listát osztottak ki 

mindenkinek, amin sok-sok jó tulajdonságot soroltak fel. Ebből választhatta ki mindenki 
azt a maximum kettőt, amit önmagára nézve a legjellemzőbbnek tart, s azon keresztül 

mutatta be önmagát. (A megadott lista bővíthető volt.) Érdekes, mélységekbe menő, 

meglepő kitárulkozásoknak is tanúi lehettünk. 

Szombat este ismét a kötetlenebb szórakozásé volt a terep. A Gabi által 

összeállított vetélkedő kérdésein törtük a fejünket, jókat nevettünk, s bosszankodtunk is, 

hogy milyen egyértelmű dolgokat nem tudunk megválaszolni az egyes szerzetesrendek 

történetéből. Volt azonban egy olyan társunk, aki igencsak mélyreható egyháztörténeti 

tudásról tett tanúbizonyságot. 

Kornél kántor nemcsak a szertartásokon szolgált, hanem esténként a vidék 

csendjében „zöld nyilával” mutatva az égitestekre az égbolt rejtelmeiből adott ízelítőt.  

Szép mozzanata volt a hétvégének a lezárás, a „gyöngyfűzés”. Mindenki elmondta 

pár szóban, mi jelentett számára nagy élményt, mi volt, ami megérintette a 
lelkigyakorlaton. Emlékeim szerint két dolog jött elő többeknél. Az egyik az afeletti öröm, 

hogy Mihály atya végig együtt volt a társasággal. A másik: maga a hely, a „genius loci”. 

Az már csak ráadás volt, hogy a hazafelé vezető utat megszakítva jelentős 

mennyiségű medvehagymát szedtünk egy páran Pusztamarót közelében. Így a lelki 

töltekezés mellé a rá következő héten testi élmény is jutott. 

Csermák Judit 

Nyugdíjas séta 

Áprilisban az Iparművészeti Múzeumba sétáltunk, ahol „Lechner, az alkotó 

géniusz” c. kiállítást néztük meg. Brunner Attila személyében, aki a kiállítás projekt 

asszisztense volt, kimerítő tájékoztatást kaptunk Lechner munkásságáról. A bajor 

származású családban erős magyar hazafias szellem élt. Az ifjú Ödön is ebben a 

hagyományban nevelkedett, a 48-as álláspont határozta meg szellemi világát élete végéig. 

Ez motiválta a „magyar formanyelv” keresését, a magyar stílus létrehozásának igényét. A 



budai politechnikum tanára Skalnitzky Antal rávette Lechnert és két társát: Hauszmann 

Alajost és Pártos Gyulát, hogy a berlini építészeti akadémián folytassák tanulmányaikat. 

Ennek elvégzése után Koppenhágába, Párizsba, német városokba utazott. Korán nősült; 

Primayer Irmát vette feleségül, akivel egy éves itáliai nászútra ment, amely egyúttal 

tanulmányút is volt. Hazatérve Pártos Gyulával társulva építészeti megbízásokat kaptak, 

melyek nem lépték túl a neoreneszánsz historizmus hagyományait. Rövidesen váratlan 

tragédia érte, meghalt felesége. Két kis gyermekét apósára bízva Franciaországba ment. 

30 kastély építésében és restaurálásában vett részt. A francia építészet rendkívüli hatással 
volt rá, a gótika és reneszánsz formagazdagsága példaként szolgált neki. Itt figyelt fel az 

indiai építészetre is, a 78-as világkiállítás alkalmával. Mikor hazatért, folytatta társas 

működését Pártos Gyulával, aki az irodát vezette. A francia tapasztalatok hatására épült a 

MÁV Nyugdíjintézetének bérháza az Operával szemben. Az 1880-as években két nagy 

megbízást kapott: a szegedi városháza és a nagybecskereki megyeháza megépítésére. 

Mindkettőt neobarokk stílusban tervezte. A nagy áttörést a budapesti Thonet-ház hozta. Itt 

alkalmazott először Zsolnay kerámiát. Két angliai utazása is hatással volt rá, a vidéki 

kastélyok és házak a nagy stílusoktól, konvencióktól mentes építési módja. Itt ismerkedett 

meg az indiai és perzsa művészettel. A keleti kultúra megismerése vezette el a magyar 

népművészethez és a magyar nemzeti stílus megteremtéséhez. Az ősi magyar kultúra 

képviselője, Huszka József néprajzkutató szerint a magyar díszítési modornak fő elemét a 
virágok teszik, ami perzsa és indiai rokonságra utal. Lechner is a magyarság keleti 

rokonságának gondolatát tette magáévá és érvényesítette építészetében. Az 1890-es 

években a magyar, az európai és az egyetemes művészetből leszűrt tudását szintetizálta, 

ekkor hozta létre fő műveit, a kecskeméti városházát, majd az Iparművészeti Múzeumot, a 

kőbányai plébániatemplomot, a Földtani Intézetet és a Postatakarékpénztárt. Ezeken az 

épületeken Lechner intenzíven használt Zsolnay kerámiát, főleg a pirogránitot, mázas 

(majolika) és máz nélküli változatban is. A Zsolnay családdal szoros baráti kapcsolatban 

állt. Az épület-kerámia jellegzetességei a színesség, tartósság, moshatóság, gazdaságosság 

mellett Lechner hozzátette a magyar nemzeti szempontot is. Az Alföldön nem volt kő, 

viszont a gölöncsér cserépipar ősi hagyomány, így a szükséges építőanyag mindenütt 

könnyen előállítható. Az új művészet megteremtéséhez kellett egy új anyag, ez volt a 

könnyű pirogránit. Az épületek kerámia elemeit Lechner előszeretettel rajzolta meg saját 
maga. Egyes épületeinek belső berendezését is ő maga tervezte meg, a Gesamtkunstwerk, 

az összművészeti alkotás jegyében. Különösen a tetőzet pirogránit cserepeire helyezett 

nagy súlyt. Sokan mondták, hogy ezt nem nagyon látni, mire ő: „Szégyellném a madarak 

előtt, ha nem alkotnék tökéleteset”. Sajnos az Iparművészeti Múzeum fogadtatása nem 

volt egyértelmű. A Millenniumra készült és sokan támadták, hogy nem historizáló 

stílusban tervezte. Felbomlott Pártos Gyulával való munka-kapcsolata is. Nem jött létre 

mesteriskolája sem, bár a fiatal építészek rajongtak érte. Már nem kapott megbízást, 

kivétel volt a pozsonyi Kék-templom megtervezése. Idős korában Baumgartner Sándorral 

és Vágó Józseffel dolgozott együtt a kőbányai gimnázium tervén. Magánházakat tervezett, 

saját és testvére részére is. Lechner nézeteit a Japán kávéházban terjesztette. A művészek 

bohém társaságában érezte jól magát. Fején az elmaradhatatlan házisapkával többen 
megörökítették: Glatz Oszkár, Poór Bertalan, Rippl-Rónay, Ligeti Miklós. A kiállításon 

láthatók voltak gyermekkori rajzai, a Lechner család személyes tárgyai, kerámia elemek, 

tetőgerinc, kúp-cserép, kémény, majolika mázas pirogránit falburkolat-elem, tervrajzok, 

fő műveinek filmvetítéses bemutatása. Lechner az a személyiség volt, aki kitört a 



megszokott keretek közül és valami sajátosat hozott létre. Életművét sokan a magyar 

építészeti szecessziónak tartják. Nem véletlenül hasonlítják Gaudihoz. Szerényen 

megjegyzi, az ő műve csak tanulmány, előkészíti egy későbbi építész igazi munkáját. Aki 

még nem látta a kiállítást, okvetlenül nézze meg, június 28-ig meghosszabbították a nyitva 

tartást, hogy a külföldi túristák is láthassák a zseniális magyar építész alkotásait.  

Májusban a Füvészkertbe sétáltunk. Aggódva kémleltük az eget, hiszen esőt ígért a 

meteorológia. Azért elindultunk. Szerencsénk volt, egyre derültebbé vált az idő. 

Vezetőnk, egy egyetemi hallgató végigkísért bennünket kezdve Linné rendszertani 
ismertetésével. Valószínűleg a tudományokban járatos, a biokémiai változásokat jobban 

ismerte. Meglátogattunk a pálmaházat, ahol trópusi növények között bóklásztunk. 

Hatalmas pálmák, banánfák, kakaó- és kávécserje volt látható a párás melegben. Érdekes 

volt a rovarokkal táplálkozó növények sora, az ázsiai kert hangulata, a hatalmas 

madárkalit, az óriás levelű dél-amerikai növény. Közben csiripeltek, énekeltek a madarak, 

egyre jobb lett az idő. Hihetetlennek tűnt, hogy a város közepén ilyen csendes idilli sziget 

található. A tulipánok már elvirágoztak, a rózsák még csak nyiladoztak. Nemhiába a 

május a legszebb hónap, minden üde, friss. Teleszívtuk magunkat oxigénnel. majd 

visszatértünk a zajos, rossz levegőjű városba.  

Varga Istvánné Sári 

Nyári rejtvény 

Kisebbeknek – szókereső: 
Keresd meg az alábbi szavakat, hogy megtudd: hova ne felejts el menni idén 

nyáron: fagyi, Balaton, fürdés, bicikli, labda, tábor, napsütés, játék 
S É D R Ü F N T  

E F A G Y I O M  

L A B D A P T L  

S É T Ü S P A N  

O B I C I K L I  

M K É T Á J A B  

R O B Á T A B !  

Nagyobbaknak – logisztori: 

Az egyik krisztinás családnak mind a négy gyermeke részt vett egy-egy nyári 
táborban, melyek egymás után indultak. Mi volt a szülők naptárában: milyen sorrendben 

és melyik táborba indultak a gyerekek? 

- Julcsi a tábor után odaadta a hálózsákját Bencének, hogy másnap elindulhasson vele. 

- A szkólatábor volt az utolsó tábor az idényben. 

- Az elsőáldozós táborban részt vett gyerek fiú. 

- Bence előbb ment táborba Zsófinál, mindketten voltak már elsőáldozók. 

- Zsófi osztályfőnöke idén nem szervezett osztálytábort. 

- A fáradt elsőáldozók összetalálkoztak a szkólások induló csapatával a parkolóban. 

- Anya örült, hogy Kristófék a táborban ágyban aludtak, így nem kellett egy éjszaka 
alatt kimosnia a cserkésztábor után a fiús hálómatracot. 

Divényi Piroska 



Emléktábla őrzi Farkas Edith emlékét 

A szociálismunkás-képzést Magyarországon megteremtő Farkas Edith emlékére 

elhelyezett emléktáblát mindannyian megcsodálhatjuk a Szociális Missziótársulat 

anyaházának falán a Krisztina körúton. Templomunk zsúfolásig megtelt, amikor május 

29-én Székely János segédpüspök szentmisét mutatott be a tábla megáldása alkalmából. 

A szentmisén Kállay Emil piarista szerzetes és Vigassy Mihály plébánosunk is 
koncelebrált. 

Székely János szentbeszédében elmondta: a szeretet forrása a szentháromságos 

Isten, az ő szeretetéből lett a világ. Jézus nem csupán azt mondja, hogy ha a legkisebbeket 

szolgáljuk, az olyan, mintha ővele tennénk, kifejezetten azonosítja magát a legkisebbekkel 
– hangsúlyozta. Farkas Edithből hatalmas erővel tört föl az odafigyelés, az érzékenység a 

szegények, az elnyomottak iránt, az akkoriban hátrányos helyzetű nők, a szegény sorsú 

árvák, börtönviseltek iránt – fogalmazott Székely János. Egész életét a segítés vágya 

töltötte be. A korabeli karitász jelentős alakja, Pálffy Pálné korán felismerte Farkas Edith 

tehetségét a szociális területen, és a kor nagy emberei, Kantner Károly, a Vár plébánosa, 

illetve Prohászka Ottokár püspök is erőteljesen támogatták tevékenységét. 

Farkas Edith sokrétű szolgálata nem aktivizmus volt, hanem a hitből, az 
istenszeretetből forrásozott – mutatott rá a püspök. Nővédő egyesületet alapított, 

rádióbeszédeket tartott, hogy a rászorulókra felhívja a figyelmet, és 1908-ban 

megalapította a Szociális Missziótársulatot, 1911-ben pedig a szociális apostoloknak 

szervezett képzést, amelyet mai szóval szociálismunkás-képzőnek neveznénk. Ő indította 

el a fogházmissziót is. 

Az igazi szociális haladás a szívben kezdődik – hangsúlyozta Székely János, 
hozzátéve, hogy a szociális missziót végző elsősorban nem a felebarát testi jólétére figyel, 

hanem a lelkire. Tudta jól ezt Farkas Edith is, ezért tartotta fontosnak, hogy ő és nővérei a 

saját lelküket is ápolják, hogy kívül apostolok, belül monasztikus szerzetesek legyenek. 

A Szociális Missziótársulat létrehozója vallotta: egy ország színvonala az egyes 
emberek lelki színvonalától függ. Farkas Edith a Szentlélek iránti tiszteletnek is nagy 

apostola volt, ezért is építtetett az anyaház kertjében egy nagyobb méretű Szentlélek-

kápolnát (ez a második világháború idején elpusztult). 

A szeretetből és az elkötelezett hitből fakadó misszió fontosságára több példát is 

felhozott a püspök. Mennyi ilyen kinyújtott kézre van szükség – hangsúlyozta, 
hozzáfűzve: Isten országa az emberszívek és a kinyújtott kezek által épül. 

A szentmise végén a huszonöt éve újraindult missziótársulat nevében Beöthy 

Zsuzsanna Cecília nővér köszönte meg az őket támogató sok-sok embernek a segítséget. 

A nővérek által fenntartott öt intézmény vezetői, sok kiemelt segítő, illetve az I. kerület 

polgármestere, Nagy Gábor Tamás kapott emlékplakettet, amely a Farkas Edith emlékét 

őrző dombormű kicsinyített mása. A hálaadó szentmisét követően került sor az emléktábla 
megáldására, amely Hermann Zsolt szobrászművész alkotása. A domborművet Gambár 

Éva Anna nővér, a Szociális Missziótársulat általános főnöknője leplezte le és Székely 

János püspök áldotta meg, majd Varga Antal, a kerület alpolgármestere, képviselő-

testületünk tagja mondott köszöntőt. 

Agonás Szonja 



Házunktája 

Őszintén bevallom, ezt a rovatot mindig nehéz elindítani. Sok és sokféle esemény, 

rendezvény, történés követi egymást. Igyekszem a legtöbb helyre eljutni, hiszen a 

személyes jelenlét elengedhetetlen a hiteles beszámolókhoz. Ha nem sikerült részt venni 

az eseményen, meg kell találni azt az embert, aki úgy tud beszámolni az adott 

rendezvényről, hogy ez mindannyiunk számára élvezetes, hasznos legyen. Helyes 

arányokat kell találni, hogy miről és mennyit írjunk. Alaposan át kell gondolni a 
terjedelmet is, hiszen kisméretű lapjainkra nem túl sok minden fér rá. Erre a problémára 

különösen egy mostani esemény hívta fel a figyelmet. Monostori Laci atya azonnal igent 

mondott kérésemre – egy írásra, lapunkba – hiszen ez a riport már készen volt 

(tudomásom szerint lapzártunkig még nem jelent meg), a gazdagréti Szent Angyalok 

Plébánia  „Angyalvár” c. kiadványának készült. Szinte azonnal átküldte, remek 

fényképekkel együtt. Egy probléma volt csak: a terjedelem. Az említett újság egy nagy 

A4-es méretű, színes kiadvány, a miénk a szokásos méret. S ekkor elkezdődött a „harc”. 

Húzás, rövidítés, bekezdések kihagyása, kérdések egyszerűsítése, a cél hogy helyet 

nyerjünk! Arról nem is beszélve, hogy az elejét (ez több volt, mint az egész cikk fele) 

teljesen elhagytam, hiszen annak idején, mikor Laci atya itt volt nálunk, jelent meg írás 

újságunkban az ő tollából. Abban olvashattunk tanulmányairól, hivatása ébredéséről, s 
akkori feladatairól. Mostani életének eseményeiről kép-élményeink ugyan vannak, de 

keveset tudunk munkájáról. Ezzel a cikkel próbáljuk ezt a hiányt pótolni. 

Gondolom, sokunknak megfordult már a fejében: pár hónapig (jó esetben pár évig) 

itt van nálunk a Krisztinában egy, a hivatásának elején álló fiatal pap. Mire megismertük, 

megszerettük, máshová helyezik. Legtöbbször tudjuk hová kerül, milyen feladatot bíznak 

rá. Nézzük a dolgok jó oldalát; nekik nem olyan rossz a Krisztinában „próbálgatni 
szárnyaikat”, mi viszont sokféle egyéniségű, stílusú embert ismerhetünk meg. A lehető 

legjobb helyzet, ha új feladatuk mellett marad még annyi energiájuk, hogy valamennyire 

részt vegyenek egyházközségünk életében. Egy-egy mise, gyóntatás, előadás erejéig 

visszatérjenek hozzánk. Szeretetünk, ragaszkodásunk jele, hogy ilyenkor egy kicsit 

megpezsdül a Krisztina. Köszönjük áldozatukat! 

Szokás szerint megint nem az események sorrendjében haladok, inkább az 
összetartozó témákat keresem. Nemrég egy szombat reggel mentem új termelői piacunkra, 

s szokatlan nyüzsgést láttam a plébánia-kertben. 5-6 fiatalember lapátokkal, ásókkal 

pakolták tele törmelékkel az előttük álló hatalmas konténert – ez a „jószág” sem 

ismeretlen számomra, a régi nagy pince-takarításnál a férjem volt a konténer-felelős, kb. 

350-360 konténert indított útjára, arról a helyről… egészen természetes, hogy felfigyeltem 

rá! Szemerkélt az eső, a földbe ágyazódott törmelékkel is meg kellett harcolni, igazán 

derekas munkának látszott. Hazaérve felhívtam Divényi Jánost (őt ismertem fel, s a 

telefonszáma is a készülékemben volt), hogy mi készül. Kedvesen élcelődött a hírek gyors 

terjedésével kapcsolatban a Krisztinában. Megnyugtattam, hogy saját forrásból dolgozom, 

s végtelenül örülök minden mozdulatnak, ami a kert rendezettségéhez hozzájárul. 

Köszönjük, fiúk!  

Mint fent írtam, a termelői piacra indultam, a plébánia parkolóba. Mert ez a kis 

piac nagy esemény közösségünk életében. Tényleg kicsi, egyenlőre csak pár sátor, de 

alap-dolgokkal. Zöldség, savanyúság, hentes- és pékáru. Most szombaton (ez már a 3. 

alkalom) már bővült a választék egy nagyon jó ötlettel, egészséges, adalékanyag nélküli 



szőlőlét-mustot kaphatunk, praktikus papírdobozban. Nem is a hatalmas választék miatt 

megy az ember egy ilyen helyre. Az őstermelők hasznát nem hiszem, hogy magyaráznom 

kellene. A miénk – a friss, egészséges áru mellett – a régi, gyermekkorunk-béli piac 

hangulat. Természetes, hogy többségében egy Krisztina-parkolóba Krisztinások járnak 

vásárolni. Szombat délelőtt talán nem rohanunk annyira, alkalmunk van olyanokkal is 

beszélgetni, akikkel hét közben nincs lehetőségünk szót váltani. Ez is a közösségépítés 

egyik lehetősége. 

Résen kell lennünk, várni, hívni az újakat, fiatalabbakat. Sajnos a régiek egyre 
jobban fogynak. Május 31-én hívta magához az Úrjézus hűséges fiát: Máté Jánost a Tigris 

utcából. Gyászolják szerető felesége, testvérei, fiai, menyei, unokái és őt nagyon becsülő 

barátai, tisztelői. Nyugodj békében János, gondolni fogunk figyelmeztető szavaidra, példa 

voltál és leszel mindnyájunknak, akik ismertünk. 

A könyvhét egyik legszebb, számunkra legkedvesebb kiadványára szeretném 
felhívni a figyelmet. Megjelent Mindszenty József emlékiratainak első teljes kiadása. 

Kiadták annak idején amint lehetett, nekem 89-es papírkötéses, szerény kiadású van, de 

van! Előbb-utóbb úgyis meglepem magam egy ilyen szép kiállítású, teljes szövegű 

példánnyal. Bíztatok mindenkit, szerezze meg magának! Meleg nyár ígérkezik, jó lesz 

olvasgatni a hűvös szobában! 

Remélem sikerült néhány sort spórolni Laci atya cikkének, nyár végén igyekszünk 
pótolni, ami most kimaradt a Házunktája eseményeiből. 

Pihentető szép nyarat kívánunk! 

H.Végvári Ágota 

Gólyahírek 

Ez a tavaszi időszak a második gyermekeknek kedvezett, három családban is 

második lány született! Örülünk nagyon – ezennel kihirdettetnek: 

Régi Szent Gellértes tanítványunknak, Éger Zsófiának és Littvay-Kovács Áronnak 

második gyermeke született – adott hírt örömmel György nagyapa. A 

kislány, Ilona, április 21-én látta meg a napvilágot. 

Pintér Lászlónak és Berecz Brigittának második lánya született, 
Pintér Dóra Ágnes, május 23-án, délelőtt 11-kor – kaptunk hírt cserkész 

forrásokon keresztül. Már láttunk is fényképeket, ahol a nagy testvér, 

Zsófi fogja a pici babát. 

Szelényi Mártinak és Agócs Gergőnek is második lánya született. Május 24-én, 

reggel ügyesen, gyorsan kibújt Júlia Anna szülei, nővére és nagyszülei örömére... Már hat 

naposan ott volt nagynénje esküvőjén! 

És egy fiú: június 8-án megszületett Bendiner Brigitta és Pápay Gergely második 
babája, Levente, 3650 gr és 55 cm paraméterekkel. 

Mind a babák, mind az édesanyák jól vannak. Szívből gratulálunk a családoknak! 

Nyíri-Szabó Eszter 

 

A rejtvény megoldása: Megoldás:1. Julcsi – osztálytábor; 2. Bence – cserkésztábor; 

3. Kristóf – elsőáldozós tábor; 4. Zsófi – szkólatábor 



 

H í v o g a t ó 

 

Július   
  3. péntek elsőpéntek, reggel is lesz szentmise 

  5. vasárnap országos gyűjtés „Péter-fillérek” 

  9. csütörtök de. nyugdíjasok sétája 
 10. péntek este ½ 7 óra szentmise: Gyimóthy plébános atya halálának 

34. évfordulóján. 

12. vasárnap ½ 12 óra szentmise: Várhegyi plébános atya halálának 6. 

évfordulóján. 
  

Augusztus  

  2. vasárnap Templombúcsúnk nyilvános ünnepe 
  5. szerda Búcsúnk napján – egész napos szentségimádás 

 Este (kivételesen) ¼ 8 órakor esperes kerületünk búcsúi 

szentmiséje 
  7. péntek elsőpéntek, reggel is lesz szentmise 

13. csütörtök de. nyugdíjasok sétája 

15. szombat Nagyboldogasszony kötelező ünnepe – vasárnapi miserend 

20. csütörtök Szent István király ünnepe  
 Rendkívüli miserend: 7, 9 és 11,30 órakor 

31. hétfő életbe lép a tanév alatti miserend 

  

Szeptember  

   6. vasárnap 9 órai szentmisén Veni Sancte 

 10. csütörtök de. nyugdíjasok sétája 

 12. szombat Lecsóparti a plébánia kertjében 
  

Őszi zarándoklatunk: októberben Máriazellbe! 

 
 

Nyári miserendünk: hétköznap: 18.30, szerda: 8 

vasárnap: 7, 9, 11.30, 18.30 

 
Szerkesztőségünk címe: H. Végvári Ágota 

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


