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Budapest – Városmajor Jézus Szíve Plébánia 
1122 Budapest, Csaba u. 5.      Telefon: 212 46 56     06 20 8280 555     Sürgősségi ellátás: 213 96 20 

„Gyermek született nekünk, 
Fiú adatott nekünk…”(Izaiás 9,6) 

Izaiás próféta fogalmazza meg 
ilyen röviden és érthetően kará-
csony tényét és örömhírét. 
Örvendezünk ezen a születés-
napon. Nagy Szent Leó pápa így 
biztatja a szentbeszédét hallgató 
híveket: „Szeretteim! Ma született 
a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! 
Nem szabad szomorkodnunk 
akkor, amikor az élet születését 
ünnepeljük: annak az életnek a 
születését, aki kioltotta belőlünk a 
haláltól való félelmet, és ígéretével 
az örök élet örömét oltja belénk.” 

Senki sincs ebből az örömből 
kizárva – mondja a pápa. 
Mindnyájunknak megvan közösen 
az okunk arra, hogy örvendezzünk. 
A mi Urunk ugyanis a bűnnek és a 
halálnak legyőzőjeként jött kö-
zénk, hogy mindnyájunkat meg-
váltson, mivel senkit sem talált 
közöttünk bűntelennek. Ezért tehát 
vigadjon a szent, mert közeleg a 
győzelmi pálmája. Örüljön a 
bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a 
pogány is, a hitetlen is, mert őt is az életre hívják. 

Meghat és elgondolkodtat a tény, hogy nagy szent Leó pápa 
fent idézett szavait, gondolatait minden változtatás nélkül ma 
is elmondhatjuk. Vajon miért? Azért, mert igaz szavak. 
Igazságot, örök igazságot kifejező szavak. Valóságos tényről 

beszélnek, amely tény és esemény 
most már kitörölhetetlenül része a 
történelmünknek. Akkor is, ha leta-
gadni, vagy elfelejtetni akarják 
bizonyos hatalmak képviselői. „Az 
Isten Fia, az Ige emberré lett és 
közöttünk lakott.” 

Ez a történet Názáretben kez-
dődött titokban, láthatatlanul és 
Betlehemben vált láthatóvá, amikor 
a Gyermek megszületett nekünk, és 
benne a Fiú, az Isten egyszülött Fia 
adatott nekünk. Minden okunk 
megvan az örömre, mert ez a betle-
hemi születés most már kitöröl-
hetetlen eseménye a történelemnek, 
és nem legenda, nem szépséges 
mese, hanem történelem. Jó ezt 
sokszorosan is kimondani és 
tudatosítani, hiszen erre a születésre 
épül a hitünk, egész keresz-
ténységünk. Ezért ez az ünnep, 
Karácsony Ünnepe, régi és mégis 
minden évben újra és újra örömmel 
teli ünnep. Annak születését 

ünnepeljük, aki az élet szerzője, aki által minden lett, ami lett. 
Ünnepeljünk hát igazi örömmel, mert két évezreddel ezelőtt 

Gyermek született nekünk és Fiú adatott nekünk, Aki által van 
újra lehetőségünk, hogy az örök örömre, az örök életre 
eljussunk. 

Áldott, örömteli karácsonyt kíván             Zoltán atya 
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A  decemberi  elsőpénteki  szentmisét 
dr.  Beran  Ferenc  plébános,  egyetemi 
docens  atya  mondta,  aki  szentbeszé‐
dében  „Caritas  in  veritate”  szociális 
enciklikáról beszélt.  
Az  egészséges  társadalomban  a 

gazdálkodás  az  egyéni  és  közösségi 
érdekek  lehető  legjobb  egyeztetésére 
irányul, a szolidaritásra és a szubszidi‐
aritásra  épül.  A  gender‐elmélet  nyo‐
mán  számos  olyan  szabályozás  jött 
létre,  amely  megváltoztatja  és  össze‐
zavarja  a  férfi‐nő  kapcsolat,  a  házas‐

Bodó Károly atya szeretettel hívja a 
FIATALOKAT, az időseket! 
Előadások ideje és helye:  
19:00 óra – Kistemplom 

2011. január 17. - A közélet szereplői 
(személyek és hozzárendelt feladatok) 
Krisztus tanításában 

2011. február 21. - A politikai tevé-
kenységek alapvető hibáinak lelep-
lezése. Krisztus világosan tanítja a 
vezetők alapmagatartását 

ság és a család jelentését. Ez az ideoló‐
gia  ellenségeskedést  szít  férfi  és  nő 
között.  Alapjaiban  kérdőjelezi  meg  a 
házastársi  viszony,  a  család  és  a  nem‐
zés értelmét.  
Feladatunk az, hogy felmutassuk a férfi 

és  a  nő  hivatását,  és  rámutassunk  a 
házasságban  történő  elköteleződés 
értelmére. Kizárólag a férfi és a nő között 
létrejövő házasság ad életet, nyitja meg a 
jövőt  és  hordozza  a  reményt.  Szellemi 
síkon  ez  a  kapcsolat  jelképezi  Isten 
szövetségét az emberiséggel.                  B.J. 

Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek  
a magyar családokhoz 

Január 7. ‐ dr. Beer Miklós ‐ Hűség az egyházhoz, hűség a magyarsághoz. Hitvesi hűség 
Február 4. ‐ Bíró László ‐ Nem a család van válságban, hanem a társadalom? 

Az esti 18:00 órai szentmise után a Kistemplomban lehetőség van, a 
szentbeszédben hallott gondolatok megbeszélésére az atyákkal. 

Az Egyház társadalmi, 
közéleti tanításának 
előadása és 
megbeszélése 

KOLPING hírek 
A Kolping  Egyesület  elsővasárnap  esti 
találkozójára  meghívta  a  csíksomlyói 
zarándoklaton  részt  vett  nem‐kolping 
tagokat is. A közös ima után felidéztük 
Csíksomlyó  élményeit.  „Jakubinyi 
György  érsek  köszöntőjében  úgy  fo‐
galmazott:  minden  zarándok  egyenlő 
Isten  előtt  és  itt,  a  Szűzanya  lábainál. 
443.  alkalommal  teljesítik  az  ősök 
fogadását.  1567‐ben  megígérték  a 
Szűzanyának:  ha  megmaradhatnak 
őseik  hitében  és  erényeiben,  akkor 
minden  évben  pünkösd  szombatján  ide 
zarándokolnak.”  
Ma  is  ez  a  célja  a  zarándoklatnak: 

kérjük  a  Szűzanya  áldását,  hogy meg‐
maradhassunk  őseink  erényeiben.  A 
szentmise  szónoka  Böjte  Csaba  volt. 
Beszédében  az  összefogásra,  egymás 
bátorítására  buzdított.  Kifejezte  örö‐
mét,  hogy  a  közeljövőben  sor  kerül  a 
kettős  állampolgárság  bevezetésére.  A 
szolidaritás  fontosságát  hangsúlyozva 
elmondta  azt  is:  a  csíksomlyói  búcsú 
perselybevételét a magyarországi árvi‐
zek károsultjai javára ajánlják fel. Feli‐
dézte  Csíksomlyó  történetét,  megem‐
lítve  Domokos  Kázmér  hősies  helyt‐
állását,  a  templom  újjáépítését  a  XVII. 
században.  
Ezt  követően  a  Boldvai  Bea  által 

készített  diaporáma vetítés  csodálatos 
képein  keresztül  idéztük  fel  a  zarán‐
doklat fontosabb eseményeit. Az agapé 
alatt  folytattuk  a  felejthetetlen  élmé‐
nyek megbeszélését.                              B.J. 

Húszévesek lettünk 

November 24‐én volt húsz éve annak, 
hogy  a  Kistemplomban  ‐  több  éves 
közösségi  élet  és  gondos  előkészítés 
eredményeként  ‐  megalapítottuk  a 
Városmajori  Katolikus  Ifjúsági  Egye‐
sületet.  Az  évforduló  napján  hálaadó 
szentmisére  gyűltünk  össze  ‐  egykori 
és mai tagok ‐, és még sokan mások is, 
hisz csaknem megtelt a Nagytemplom.  
A  szentmise  főcelebránsa  Várszegi 

Asztrik  püspök,  pannonhalmi  főapát, 
az  egyesület  első  fővédnöke  volt,  aki‐
nek  a  közreműködése  nélkül  ebben  a 
formában  nem  jöhetett  volna  létre  a 
szervezet.  Zoltán  és  István  atya  mellett 
koncelebráltak az egykori majori káp‐
lánok:  Hajnal  Róbert,  Sárhegyi  Zoltán 
és  Bakos  Zsolt  atyák,  valamint  Kövesdy 
Zsolt atya, az egyesület egyik alapítója, 
egykori  elnöke,  ma  tiszteletbeli  tagja. 
A szentmise énekeit az ifjúsági gitáros 
zenekar  és  kórus  szolgáltatta,  akiket 
néhány  régi  „öreg”  ifjúsági  zenész  is 
erősített. 
A  hálaadás  után  átvonultunk  a 

Városmajor  utcai  Barabás‐villába, 
hogy  folytassuk  az  ünneplést.  Itt  ‐ 
Zoltán  atya  pohárköszöntője  után  ‐  a 
Kormány  nevében  Szászfalvi  László, 
egyházi  és  civil  kapcsolatokért  felelős 
államtitkár  köszöntötte  a  20  éves 
egyesületet. Kiemelte, hogy az ilyen és 
hasonló  közösségek  gyógyító  erővel 
hatnak  a  mai  sebzett  társadalomra. 
Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester 

szerint  az  egyesületnek  és  a 
városmajori  plébániának  jó  híre  van, 
óva intett, vigyázzunk, hogy ki ne égjen 
a  közösség.  Kotschy  Bea,  az  egyesület 
tiszteletbeli tagjai nevében Halzl József 
nélkülözhetetlen  szerepéről,  tevé‐
kenységéről mesélt részleteket; a húsz 
évvel ezelőtti történéseket elevenítette 
föl az az archív filmfelvétel is, amely az 
alakuló  közgyűlésen  készült.  Kaposi 
Gergely,  a  nyolcvanas  évek  végének 
ifjúsági  gregoriánkórus‐vezetője  és 
felesége  Liszt  Ferenc  muzsikájának 
négykezes  változatával  örvendeztette 
meg  az  egybegyűlteket.  Az  este 
hivatalos  része  egy  hatalmas Auguszt‐
féle,  az  egyesület  emblémáját  formázó 
születésnapi  csokoládétorta  elfogyasz‐
tásával zárult. 
Jó volt együtt ünnepelni, találkozni a 

mai és régi ismerősökkel barátokkal. A 
résztvevők  nagy  száma,  a  hozzászó‐
lások  és  a  visszajelzések  azt mutatták 
számunkra,  szüksége  van  a  közösség‐
nek  erre  a  keretre,  amelyet  az  egye‐
sület jelent. A média érdeklődése is ezt 
az érzést erősítette bennünk, hiszen az 
eseményről  beszámolt  az  Új  Ember,  a 
Hegyvidék,  a  Hegyvidék  TV,  a Magyar 
Kurír, az MR1 Kossuth Rádió, a Katolikus 
Rádió, a Mária Rádió és az Aktív Rádió. 
Álljon  itt  egy  idézet  egy  régi 

egyesületi  tagunk  leveléből,  aki  nem 
tudott  személyesen  részt  venni  az 
ünnepen                              (folyt. a 3. oldalon) 

A városmajori KOLPING Család ZARÁNDOKLATOT szervez Zoltán atya vezetésével a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúra 2011. június 10‐13. között. Még 15 hely van.  

Jelentkezni lehet a plébánia irodájában. 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"Kedves VÁKE! 

Innen  a  távoli  Zöld  Szigetről  gondolok 
nagyon  nagy  szeretettel  mindenkire.  Éle
temben a VáKEnak nagy szerepe volt. Hitem 
alakulásában,  személységem  fejlődésében. 
Mindezt köszönöm mindazoknak, akik akkor 
és  azóta  folyamatosan  a  Városmajori 
Katolikus (Ifjúsági) Egyesület tagjai (voltak). 
Talán nem sokan vannak olyanok, mint én, 
akik nemcsak hogy más egyházközségbe, de 
egy  egészen  más  kultúravilágba  kerültek. 
Hadd mondjam el, tapasztalatom az, amit a 
Major  jelent,  azt  nem  sok  egyházközség 
mondhatja  el  magáról.  A  katolikus  Íror
szágban 'visszasírom' azt a közösséget, hitet, 
példamutatást,  amit  mind  az  egyesületen 
belül, mind azon kívül a Major adott. Az, hogy 
egy  katolikus  egyesület  tagja  lehet  valaki, 
mindig  kiváltság.  Azonban  hiszem,  hogy 
jellemformálás, közösségformálás szempont
jából sokkal jelentősebb, mint amit azok, akik 
belenőttek,  és  azóta  is  benne  vannak 
megtapasztalnak, átérezhetnek. Ki kell lépnie 
az embernek abból a közegből ahhoz, hogy 
igazán értékelni tudja. Én ezt köszönöm főleg 
Istennek,  és  nektek.  Isten  áldjon  meg 
mindnyájatokat,  további  sikeres  éveket 
kívánok.  Sajnos  jelenleg  nem  tudok  haza 
utazni  (5  gyermek  mellett  nem  könnyű 
megoldani  az  utazást),  így  csak  Lélekben 
ünnepelek veletek: Virág" 

Micsoda húsz év?  
A  kereszténység  kétezer  éves  törté‐

netének csupán egy százaléka.  
A  Városmajori  Plébánia  fennállásának 

egynegyede,  nekünk  alapítóknak  pedig 
életünk fele, a tudatosabbik fele. 
Ezért fontos volt számunkra, hogy az 

évfordulón  megálljunk,  visszatekint‐
sünk,  hálát  adjunk;  ünnepeljünk,  és 
örüljünk egymásnak, a közösségnek. 
                                               Hegyi László 

Majori Bál a VÁKE alapításának huszadik 
évfordulóján 

 A  Városmajori  Katolikus  Egyesület (VÁKE) huszadik születésnapjára szer‐
vezett  rendezvénysorozat  megkoro‐
názása  volt  a  november  26‐ai  Majori 
Bál,  amelyet  ezúttal  is  a  Várban,  a 
Magyar  Kultúra  Alapítvány  Házában 
szervezett meg az egyesület. 
A  bál  egyaránt  kínált  élményt  a 

táncos lábúaknak, az ínyenceknek és a 
kultúra  kedvelőinek.  Két  helyszínen 
zajlottak  a  programok:  a  bálteremben 
volt minden, ami tánc, de  itt húzták ki 
az  elmaradhatatlan  tombola  nyere‐
ményeit  is  (idén a kiváló  festőművész, 
Mezei  Zsuzsanna  egyik  alkotása  volt  a 
fődíj,  de  lehetett  nyerni  masszázs‐
bérlettől  színházjegyig  mindent,  amit 
csak  kívánhat  magának  a  jó  majori 
bálozó), itt volt az éjféli közös imádság, 
ami  után  persze  a  bál  még  hajnalig 
folytatódott. 
A  kisebbik  terem  exkluzív  prog‐

ramokat  kínált:  egy  nagyszabású  bor‐
kóstolón vehettek  részt az érdeklődők 
Ódor József borász közreműködésével, 
igényes  zenei  és  irodalmi  betétekkel, 

majd  a  borkóstoló  után  folytatódtak  a 
kulturális (elsősorban zenei) program‐
mok az este folyamán. 
Ha  pedig  valakinek  beszélgetni  volt 

kedve  a  majori  barátokkal,  ismerő‐
sökkel  néhány  szendvics,  sütemény 
vagy  egy  pohár  bor  kíséretében,  a 
nagyterem  előtti  folyosón  kényelmes 
asztalok és székek álltak rendelkezésre 
ehhez.  
Egy magamfajta  fiatal, kisgyermekes 

apuka  azonban,  aki  örült  annak,  hogy 
gyermekeit  ezúttal  a  nagyszülők 
fektetik,  és  végre  eljöhet  a  feleségével 
táncolni,  a  nagyteremben  töltötte  az 
idő  java  részét,  ahol  a  táncok  széles 
skáláját volt alkalma gyakorolni. Az ős‐
majori  Kistemplomos  Lovagok 
együttes  élő  zenéjére  és  gépzenére 
egyaránt  nagy  élvezettel  járhatta  öreg 
és  fiatal  a  rock‐and‐rollt,  a  latin  tán‐
cokat  vagy akár  a  keringőt. Volt  azon‐
ban  lehetőség magyar néptáncokat  ta‐
nulni  a  Kabóca  együttes  vezetésével, 
sőt  éjfél  után  az  egészen  modern 
slágereknek és táncoknak is volt helye. 

Ha már  a  keringőt  említettem:  nem 
mindennapi  élményben  lehetett  része 
annak,  aki  látta  a  bemutató  táncot,  a 
bécsi  keringőt,  amellyel  5  felnőtt  és 5 
fiatal  pár  készült  erre  az  estére.  A 
gyönyörű  koreográfia,  a  fiatalok  és 
felnőttek, fiúk és lányok, férfiak és nők 
összhangja,  és  nem  utolsósorban  a 
nagyszerű  kísérőzene  maradandó  él‐
ményt  hagyott  a  nézőkben  (e  sorok 
írója például könnyekig meghatódott). 
Talán  csalódást  okozott  többeknek, 

hogy  a  résztvevők  létszáma  (mintegy 
200  fő)  elmaradt  a  várakozástól.  Azt 
hiszem  azonban,  hogy  az  igényes 
program  és  az  emelkedett  hangulat 
mindenkit kárpótolt. Nem beszélve az 
Úristen  különleges  ajándékáról:  a  bál 
közben  esett  le  az  idei  első  hó,  így  a 
bálról  hazaindulók  gyönyörű  friss 
hóban sétálhattak hazafelé az éjszakai 
Várban.                                 Semsey Gábor 

Kórusunk szolgálata 

Templomunk  Bárdos  Lajos  Kórusa 
ebben a félévben két alkalommal adott 
koncertet.  Az  első  koncertet  október 
elején  névadónk  Bárdos  Lajos  emlé‐
kének  tisztelegve  tartottuk  templo‐
munkban.  A  koncerten  az  ő  művei 
hangzottak  el  egyházi  ünnepkörök 
szerint csoportosítva. Örömmel láttuk, 
hogy  a  Tanár  úr  fia,  Daróci  Bárdos 
Tamás  is  megtisztelt  minket 
jelenlétével. 
December  4‐én  szombaton  a  Buda‐

pest‐Széphalmi  Jézus  Szíve  Templom‐
ban  énekeltünk.  A  műsor  két  részből 
állt.  Első  felében  már  karácsonyi  ké‐
születként  más  népek  (német,  angol, 
spanyol) karácsonyi dalait adtuk elő. A 
koncert második felében pedig Johann 
Pachelbel, német  nemzetiségű,  barokk 
zeneszerző  Magnificat  című  darabját 
énekeltük  el.  Orgonán  közreműködött 
Almásy László Attila.  
December  25‐én,  az  ünnepi  nagy‐

misén Mozart D dúr Missa Brevis című 
miséjét énekeljük zenekari kísérettel.  

Fekete Orsi 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Újoncként a családos táborban – emlék a nyárról 
Ebben  az  évben  találtunk  rá  a 
városmajori  gyerekmisére,  a  hirde‐
tések  között  hallottunk  először  a 
családos  táborról.  Mi  magunk  is 
meglepődtünk  merészségünkön,  de 
mise  után  rögtön  megkerestük  az 
akkor  még  ismeretlen  szervezőket 
Bóné  Gergőt  és  Veronikát.  Más 
közösségekben 
szerzett  tapasztala‐
taink  miatt  Gergő‐
éknek  hangsúlyoz‐
tuk, hogy szóljanak, 
miben  tudunk  segí‐
teni.  Biztosítottak, 
hogy  szólnak,  de 
hittük is meg nem is. 
Aztán  beindult  a 

gépezet:  eleinte 
csak  híreket  olvas‐
hattunk,  később 
konkrét  felkérése‐
ket,  amit  rendsze‐
resen  a  „vissza  is 
utasíthatod”  komo‐
lyan  gondolt  meg‐
jegyzés  zárt.  Jól 
esett  tudni,  hogy 
sokan  dolgoznak  a 
tábor  sikeréért.  Kezdtük  átlátni,  hogy 
párhuzamosan tulajdonképpen három 
tábor  fog  egymás  mellett  futni:  a 
gyerekeké,  a  kamaszoké  és  a 
felnőtteké.  Kisgyerekes  szülőként 
előre  örültem,  hogy  a  közösségből 
kikerülő  pesztrák  már  készülnek  a 
gyerekeink  fogadására:  játékokat 
tanulnak,  eszközöket  készítenek.  A 
kamasztábor körvonalazódó program‐
ja,  különösen  a  számháború,  nosz‐
talgikus  érzéseket  keltett.  A  fel‐
nőtteknek szóló előadások kapcsán  jó 
beszélgetésekben  reménykedtem.  A 
tábori  készülődésből  már  csak  az 
hiányzott,  hogy  végre  mi  is 
bekapcsolódhassunk.  A  várt  levél 
helyett  csörrent  a  mobil  és  Veronika 
keresett  meg,  hogy  varrjunk  egy 
keveset.  Így  néhány  családdal  rögtön 
összeismerkedhettünk  még  tábor 
előtt,  hiszen  többen  dolgoztunk  ugyan‐
azon a feladaton.  
A  táborba már  ismerősként  értünk. 

A helyszínt ‐ Börzsöny, Csattogó‐völgy 
‐  a  levélben  elküldött  részletes  útmu‐
tatásnak  köszönhetően  könnyedén 
megtaláltuk.  A  „fogadóbizottság” 
gördülékenyen  irányított  a  házunk‐
hoz,  megkaptuk  a  tájékoztató 
egységcsomagot,  benne  a  részletes 

programot,  a  tábor  térképét,  ami 
alapján más családokat is meg lehetett 
találni,  illetve  a  csoportbeosztást  és  a 
csoportok  napi  feladatait.  Ebből  már 
tisztán  látszott,  hogy  a  szervezők 
leveleiben  többek  által  emlegetett 
szólás,  miszerint  a  táborba  nem 
pihenni jövünk, valóra fog válni. 

 Valóban!  Nem  pihenni,  hanem 
beszélgetni, akár még félálomban is!  
Hároméves  gyermekünk  megköny‐

nyebbülésünkre  már  érkezéskor 
összeismerkedett a pesztráival. Még fél 
szeme  rajtunk  volt,  de  már  lehetett 
látni,  hogy  minden  rendben  lesz, 
megértik  majd  egymást.  Tízhónapos 
nagyfiúnk  pedig  rögtön  kézről  kézre 
járt,  mindenkin  megkeresve  az 
érdekesebbnél  érdekesebb  csillogó 
tárgyakat.  Így  a  kipakolás  is  könnyen 
ment. 
A  tábori  programok  sorát  méltó 

módon  szentmise  nyitotta  és  zárta. 
Minden nap szerkezetét az ébresztő, a 
reggeli  torna,  a  reggeli  ima,  a  szent 
mise,  az  esti  ima  és  a  dramatizálva 
előadott esti mese adta. 
Az  első  nap  az  ismerkedésé  volt. 

Először minden csoport saját névadója 
életéről  tudta meg a  legfontosabbakat. 
Majd  az  esti  nyugodt  időszakban  egy‐
mással  ismerkedtünk.  Nem  az  idegen 
nyelvórákról  ismert  nyögvenyelős 
bemutatkozások hangzottak el, hanem 
a  játék erejét hívtuk segítségül. Persze 
a  játékok  során  kiderülő  apró 
információk jó alapjai voltak az egyéni 
beszélgetéseknek. Újoncként a névtáb‐
lákért is hálásak voltunk. 

Az első előadást a Komáromi házas
pár  tartotta  a  családi  élet  buktatóiról, 
örömeiről.  Gyakorlatias,  ugyanakkor 
elméleti  alapokat  sem  nélkülöző 
gondolataikat  osztották  meg  saját 
életükből  hozott  példáikon  keresztül. 
Thorday  Attila  atya  ízeire  szedve  újra 
végiggondoltatta  a  Miatyánkot.  Zsódi 

Viktor  piarista 
atya  a  papság 
éve  kapcsán  a 
papi  feladatok 
évszázados  vál‐
tozásaira  muta‐
tott  rá,  saját 
elképzelését  mond‐
ta  el  a  jövőről. 
Telek  Péter  Pál 
és  munkatársai 
a  női  és  férfi 
szerepkörök prob‐
lematikáját érin‐
tették.  Az  előadá‐
sok sorát a VÁKE 
éves beszámolója 
és  az  egyesü‐
lettel  kapcso‐
latos gondolatok 
összegyűjtése 

zárta. 
Nemcsak a szellemi töltekezésre volt 

lehetőség,  Bacchusnak  is  hódoltunk 
nem mindennapi zenei kíséret mellett, 
máskor műveltségünket mélyítettük  a 
Misztrál  együttes  segítségével, 
ügyességünket is próbára tehettük egy 
ötletesen  összeállított  akadályverseny 
keretében,  és  kirándulás  során  a  Föld 
egyéb  teremtményeit  is  megcso‐
dálhattuk. 
A  felnőtteknek  szóló  programok 

alatt  a  kisgyerekek  a  legkülönbözőbb 
kézműveskedést  próbálhatták  ki,  de 
volt,  hogy  a  Hencida  együttes 
szórakoztatta  őket,  sőt  Pipó  József 
bűvész  is  eljött  hozzájuk. A kamaszok 
kirándultak,  sétáltak,  versenyeztek, 
filmet néztek, buliztak, és lelkinapot is 
tartottak  Szűcs  Balázs  atya  veze‐
tésével. 
A  tábort  összegző,  közös  estén  a 

tábortűznél  minden  szem  csillogott, 
minden  élményt  újra  feldolgoztunk. 
Másnap:  pakolás,  búcsú.  Hazajöttünk, 
de a listán érkező levelekből úgy tűnik, 
a tábornak soha sincs vége, vagy lehet, 
hogy már el is kezdődött a következő? 
                                           Szerecz család 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Cserkészeink őszi 
portyázásai 
A  2010‐es  kósza‐portya  helyszíne 
Esztergom  volt,  melyen  a  kilen‐
cedikesnél  idősebb  cserkészeink 
vettek  részt.  Az  egyik  templom  plé‐
bániaépületében  szálltunk  meg.  Mivel 
este  érkeztünk,  aznap  már  nem 
mentünk  sehova,  hanem  egy  érdekes, 
interaktív  lelki programban vehettünk 
részt.  Ez  főleg  a  Szentírásról  szólt, 
nekem  nagyon  tetszett,  nagyon  jó 
légkört  alakított  ki  köztünk.  A  napot 
egy  nagy  közös  játékkal  zártuk: 
mocsár, bang és egyéb társasjátékok is 
terítékre kerültek. 
Másnap  délelőtt  a  várossal  ismer‐

kedtünk: csapatokra oszlottunk és egy 
húsz  kérdésből  álló  kérdőívet  kellett 
kitöltenünk,  amihez  egész  Eszter‐
gomot  keresztül‐kasul  be  kellett 
járnunk, hogy rátaláljunk a válaszokra. 
Ez a program nagyon érdekes volt, és a 
végére  tényleg  magunktól  eligazod‐
tunk a sok kis utca közt. 
Ebéd  után  búcsút  vettünk  a 

lányoktól, akiknek sajnos hamarabb el 
kellett  menniük.  Ezután  a  Duna‐
kanyarhoz  kirándultunk,  ami  több 
szempontból is kalandos volt, de végül 
is  nagy  sokára  felkerültünk  a  buszra, 
ami  hazahozott  minket.  Azonban  ez 
sem  volt  sétagalopp,  mivel  annyian 
voltunk  a  járaton,  hogy  cirka 
negyedóra  volt  a  beszállás.  Az  első 
félórában kb. 5 percenként megálltunk 
5 percre  az újabb  felszállók miatt. Azt 
hiszem  nem  kell  mondjam,  mennyire 
örültünk  nekik,  miközben  mint  a 
heringek  egymás  hegyén‐hátán 
nyomorogtunk! 
De  hát  éppen  az  ilyen  pillanatoktól 

(óráktól  )  emlékezetes  egy  közös 
program. Örülök, hogy el tudtam men‐
ni  erre  a  portyára,  nagyon  élveztem, 
ráadásul  Esztergom  nekem  különösen 
kedves  hely,  mert  a  Nagyhetet  ott 
szoktuk tölteni a családommal. 
                    Andris 
A  vándorok  a  második  adventi 
hétvégét tartották alkalmasnak egy kis 
kiruccanásra.  Mivel  ehhez  a  cser‐
készkorosztályhoz  érettségizett,  vagy 
érettségi  előtt  álló  hölgyek  és  urak 
tartoznak,  a  kétnapos  kirándulás 
részleteit  tartalmazó  levélben  csak 
annyi  állt:  az  időjárásnak  megfelelő 
felszerelést  hozz…  Így  is  lett,  és  így 
kifejezetten  örültünk  a  Bálint  által 

elhozott  melegszendvicssütőnek.  Ed‐
dig  sosem  gondoltunk  arra,  hogy 
mennyire  jól  jöhet  egy  ilyen  eszköz… 
Ez  a  felnőttes  gondolkozás  egyébként 
az  egész  hétvégére  jellemző  volt.  A 
lányok pontosan tudták, hogy a busz 9 
perc  késéssel  fog  indulni,  így  ehhez 
időzítették  az  érkezésüket  a  busz‐
pályaudvarra,  a  csak  délután  érkezni 
tudók  is  gond  nélkül  eljutottak  a 
gyöngyöstarjáni  templomhoz,  ahol  a 
randevút  megbeszéltük.  És  ezzel  már 
el  is  árultam  a  helyszínt:  a  Mátrában 
voltunk. 

Szállásunkról  a  ferencesek  Alverna 
háza gondoskodott (mindenkinek csak 
ajánlani  tudjuk!).  A  hangulatról  pedig 
az  időjárás:  tenyérnyi  hó  fogadott 
minket.  Így  a  szállás  elfoglalása  után 
egyből  kirándulni  mentünk,  amely  az 
említett  faluban  ért  véget.  Ide  kissé 
késve  értünk,  mert  arra  nem  szá‐
mítottunk,  hogy  szinte  végig  szűz‐
hóban  kell  járnunk.  Mivel  senki  nem 
járt  előttünk,  belebotlottunk  egy muf‐
loncsordába,  és  a  szőlők  között  két 
bamba őz  tőlünk szűk 50 méterre állt 
meg, és csak percek múltán fogták fel, 
hogy  valami nincs  rendben. Nyilván  a 
„rejtőszineink”  (piros,  kék  kabátok, 
rikító  színű  sálak,  sapkák…)  tévesz‐
tették meg őket. Mindenesetre néhány 
„Az  Év  Természetfotósa”  címre  pá‐
lyázó fotó született róluk… 
A  faluban  most  már  tizenhárman 

felkerestük  a  Borjúmáj‐tanyán  Né‐
meth  Attila  Gábor  borászt,  aki  nem‐
csak elmesélte, hanem meg is mutatta, 
hogy  mit  jelent  ma,  Magyarországon 
családi keretek között működtetni egy 
borászatot.  Ráadásul  csupán  termé‐

szetes élesztőtörzsek segítségével, ha‐
gyományos  fahordós  érlelésű  borokat 
készítve,  és  legálisan  alkalmazott 
munkásokra  számítva...  Az  együtt 
töltött két óra mindannyiunk számára 
maradandó  élmény  volt,  és  ha  a 
jövőben  igazán  jó  mátraaljai  bort 
akarunk  inni,  akkor  biztosan  az  ő 
pincészetét fogjuk választani! 
Az  esti  közös  zsolozsmázás,  éj‐

szakába  nyúló  játék,  a  vasárnap 
reggeli  szikrázó  napsütés,  a  ferences 
atya  prédikációja  csak  ráadást 
jelentett az addigi élményekhez.      Hp 

 
2011. március 5‐én a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban kerül megrendezésre  
a budai egyházközségek családjainak 

tizenkettedik bálja. 

A bál fővédnökei: dr. Erdő Péter bíboros, 
Esztergom‐budapesti érsek, és Tarlós István,  

a főváros főpolgármestere. A bál díszvendége a 
Magyar Katolikus Karitász lesz, aki részére 
adományokat gyűjtünk. Meghívott vendég 

település: Szigetmonostor község.   Dr. Boldvai J. 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A plébánia építéséről 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2011  J A N U Á R (folytatás) 

14  péntek  18:30 ‐ 19:30  Szentségimádás 

15  szombat  17:15  Rózsafüzér 

16  vasárnap   
17:00 

Ökumenikus imahét január 23ig 
Szentségimádás 

17  hétfő  19:00  Társadalmi hittan – Bodó Károly, Kistemplom 
18  kedd  18:00  Szentmisét a Mária Rádió közvetíti 

19  szerda  18:00 
19:00 

Szentmisét a Mária Rádió közvetíti 
Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 

20  csütörtök  17:15 
18:00  

Engesztelő rózsafüzér 
Szentmisét a Mária Rádió közvetíti 

21  péntek  18:00 
18:30 

Szentmise a keresztények egységéért – MR közv. 
Ökumenikus imaóra 

22  szombat  17:15  Rózsafüzér 
23  vasárnap  17:00  Szentségimádás 
26  szerda  19:00  Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 
27  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
28  péntek  18:30 ‐ 19:30  Szentségimádás 
29  szombat  17:15  Rózsafüzér 
30  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

2011  F E B R U Á R 

2  szerda   
18:00 

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY 
Ünnepélyes gyertyaszentelés 

3  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

SZENT BALÁZS ÜNNEPE 
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise papi hivatásokért ‐ balázsáldás 

4  péntek  18:00 
ELSŐPÉNTEK 
Szentmise a magyar családokért – Bíró László 
püspök, utána beszélgetés a Kistemplomban 

5   szombat   
17:15 

ELSŐSZOMBAT 
Rózsfüzér 

6  vasárnap   
17:00 

ELSŐVASÁRNAP 
Közös szentóra, balázsáldás 

7  hétfő  18:30 
19:30 

Rózsafüzér Társulat titokcsere 
KVT gyűlés 

9  szerda  19:00  Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 
10  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
11  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
12  szombat  17:15  Rózsafüzér 
13  vasárnap  17:00  Szentségimádás 
16  szerda  19:00  Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 
17  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

18  péntek  18:00 
18:30‐19:30 

Szentmise a keresztények egységéért 
Szentségimádás 

19  szombat  17:15  Rózsafüzér 
20  vasárnap  17:00  Szentségimádás 
21  hétfő  19:00  Társadalmi hittan ‐ Bodó Károly, Kistemplom 
23  szerda  19:00  Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 
24  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
25  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
26  szombat  17:15  Rózsafüzér 
27  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

2011  M Á R C I U S 

2  szerda  17:30 
19:00 

Pannonia Sacra iskolamise 
Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 

3  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

ELSŐCSÜTÖRTÖK  
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise papi hivatásokért 

4  péntek 

 
17:30 
18:00 

 

ELSŐPÉNTEK  
Litánia 
Szentmise  a magyar családokért ‐  prof. dr., Bolberitz 
Pál, utána beszélgetés a Kistemplomban 

5  szombat  17:15 
19:00  ‐ 

ELSŐSZOMBAT 
Rózsafüzér 
Budai Egyházközségek Farsangi Bálja ‐  
Móricz Zsigmond Gimnázium 

6  vasárnap   
17:00 

ELSŐVASÁRNAP 
Közös szentóra 

7  hétfő  18:30 
19:30 

Rózsfüzér Társulat titokcsere 
KVT gyűlés 

9  szerda   
miserend 

HAMVAZÓSZERDA 
7:00, 8:00, 12:00 (Pannonia Sacra),18:00, 19:30 

 

2010  D E C E M B E R 

24 péntek 
15:00 
18:00 
24:00 

Pásztorjáték  
Nincs szentmise 
Éjféli mise 

25 szombat 
 

11:00 
17:00 

KARÁCSONY 
Ünnepi nagymise – Mozart: D dúr Mise 
Szentségimádás 

26 vasárnap 
 

9:00 
17:00 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  
Jegyesek, családok, házaspárok miséje 
Szentségimádás 

28 hétfő  16:00‐18:00 
APRÓSZENTEK 
Plébániai munkatársak karácsonya ‐ 
Kistemplom 

30 csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

31 péntek 
18:00  
23:00 
24:00 

Hálaadó szentmise ‐ Te Deum 
Imavirrasztás ‐ Kistemplom 
Szentmise ‐ Kistemplom 

      

 

A plébánia és közösségi ház bejárására 2010. 12. 13-án került sor. Az 
épületet a kivitelező december 16-án adja át a plébánosnak. Az iroda 
átköltözése és az atyák beköltözése a jövő év elején várható. Kovács L. 

 
A városmajori új plébánia és közösségi ház építését támogató Pro Major 
Alapítvány javára szervezett december 11-i árverésen 422 e Ft bevétel folyt be. 

 Az új bejárati ajtó és a lépcsőház            A nagyterem 

2011  J A N U Á R 

1  szombat 
 
 

17:00 

ÚJÉV NAPJA 
parancsolt ünnep, vasárnapi miserend 
Szentségimádás 

2  vasárnap   
17:00 

VÍZKERESZT ÜNNEPE  
ünnepélyes vízszentelés 
Közös szentóra 

3  hétfő  18:30 
19:30 

Rózsfüzér Társulat titokcsere 
KVT gyűlés 

5  szerda  17:30 
19:00 

Pannonia Sacra iskolamise 
Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 

6  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

ELSŐCSÜTÖRTÖK  
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise papi hivatásokért 

7  péntek 
17:30 
18:00 

 

ELSŐPÉNTEK  
Litánia 
Szentmise  a magyar családokért ‐  dr. Beer Miklós 
püspök, utána beszélgetés a Kistemplomban 

8  szombat  17:15  Rózsafüzér 

9  vasárnap   
17:00 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE 
Szentségimádás 

12  szerda  19:00  Bibliaóra, prof. dr. Bolberitz Pál ‐ Kistemplom 
13  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

 Szerkesztő: Boldvai Bea, felelős kiadó: Lambert Zoltán plébános 


