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Isten jelenléte bennünk
Tudunk jól szeretni? Tudunk szeretni? Tudjuk-e mi a szeretet?
Azt jelenti vajon szeretni, hogy
a másik ember minden hibáját elnézem? Vagy azt, hogy nem mondom ki az igazságot?
Szeretni annyit jelent, hogy a
másik javát keresem, mert fontos számomra. Sajnos ez néha fáj.
Néha fel kell vállalni azt, hogy a
másik elé állok és azt mondom
neki, hogy: állj meg, ne menj
tovább! Ehhez konfrontálódni
kell, és fel kell vállalni, hogy konfliktus alakulhat ki. De van-e bennem annyi bátorság, hogy ezt
megtegyem, hogy a másik érdekeit és javát tartsam szem előtt?
Nem az az igazán nagy kihívás,
amikor olyant kell szeretni, aki
viszontszeret. A felebarátot szeretni az igazán nehéz. A felebarát
a másik ember, az, aki mellettem ül, aki a környezetemben él.
Tudom-e a másikat úgy szeretni,
mint önmagamat, úgy szeretni,
ahogy szeretném, hogy engem
szeressenek.
Nehéz feladat, mert a másikról tudunk véleményt alkotni,
nagyon kritikusak lenni. Sokszor
olyat mondunk rá, ami valójában
ránk igaz. De fontos kérdés, hogy
tudok-e önmagammal szemben is ilyen kritikus lenni, vagy

inkább a másik szemében látom
meg a szálkát.
Szeresd Uradat, Istenedet! Mit
is jelent szeretni az Istent? Neki
nem tudok az útjába állni, ha rossz
irányba menne. Nem tudom azt
mondani, hogy nem jól cselekszel.
Istent szeretni nem jelent mást,
mint megtenni a jót és egyre közelebb kerülni az Isten tervéhez.
Megtenni a jót bátor dolog,
mivel ilyenkor az igazság mellett
kell kiállni. Sokszor az igazsággal
ijesztő szembenézni.
Isten tervét meghallani az életemben talán még rémisztőbb.
Lemondani magamról, megtenni
azt, amit az Isten tőlem kér. Úgy
élhetjük meg, ha vereséget szenvedünk. És mégis: ez a legnagyobb győzelem. Győzelem, mert
Istennel élhetem együtt az életemet. Győzelem, mert magát a Szeretetet engedem be az életembe.
Sose egyszerű szeretni, de mégis
a Krisztushoz való tartozás egyik
alappillére. Szeretet nélkül csupán
zengő érc vagy pengő cimbalom
lehetek. Ha szeretjük Istent, és megértjük az ő tervét, akkor megértjük,
mit jelent szeretni. Szeressük Istent
és felebarátainkat!
Áldott karácsonyt!
MÁTÉ JÁNOS KRISTÓF
KÁPLÁN

Budapest – Városmajor Jézus Szíve Plébánia

1122 Budapest, Csaba u. 5.
(Diákmise: 9.00 nagytemplom, Ijfúsági mise: 19.30)
Honlap: http://www.varosmajoriplebania.hu
Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30–8.00, pénteken 18.30–19.30,
Elérhetőségek: 212-4656  06-20 8280-555
vasárnap 17.00–18.00
E- mail: vmajorplebania@hcbc.hu
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15
Irodai ügyelet: kedden és csütörtökön: de. 10.00–12.00,
Rózsafüzér minden szombaton 17.15
du. 16.00–17.00, szerdán: du. 16.00–17.00
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00–11.00
Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Felelős kiadó: Forgács Alajos plébános
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00–12.00 és csütörtök de. 10.00–12.00
Szerkesztő: Boldvai Bea
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00,
vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
Tördelés, nyomdai előkészítés: Marossy Attila
Kérjük a híveket, hogy az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt telefonon, illetve e-mail-ben keressék az irodát.
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„Az élet a hitre épül”

Életének 80., áldozópapságának 55. évében prof. dr. Bolberitz Pál 2020. október 25-én, a
XXIII. János Szeretetotthonban visszaadta lelkét Teremtőjének. Az alábbi gondolatokkal
búcsúzunk a Városmajori Kolping Család Egyesület volt prézesétől:
A címbeli idézet, amely a Kolping mozgalom alapítója, Boldog Adolph Kolping tevékenységének vezérgondolata volt, prof. dr.
Bolberitz Pál munkásságát is meghatározta.
A Magyar Kolping Szövetség alapító prézese 1990. novemberétől több mint húsz
éven át töltötte be a Szövetség egyházi
elnöki tisztjét. Egyetemi oktatói, tudományos munkái mellett, személyes beszélgetések alkalmával mindig hangsúlyozta,
hogy egy pap a lelkipásztori munkáról nem
mondhat le. A városmajori hívek szerencsés
helyzetben voltak, mert az 1980-as évek
elejétől hetente hallgathatták bibliaóráit,
vasárnaponként szentbeszédeit. Ez a kapcsolat még szorosabbá vált, amikor 1991-

ben megalakult a Városmajori Kolping
Család Egyesület, melynek prézesi tisztjét
örömmel vállalta.
Nagy hangsúlyt helyezett a Kolping Családok önképzésére. Országszerte szorgalmazta a Kolping Katolikus Akadémiák
megszervezését, melyek mottójául Boldog
Adolf Kolping iránymutatását választotta:
„Légy jó szakember, jó szülő, jó keresztény,
jó állampolgár”!
Élményszámba mentek konferencia
beszédei, lelkigyakorlatokon tartott előadásai.
Aranymiséje alkalmából a Magyar Kurírnak adott interjúban említette: „Lelkipásztori módszerem mindig az volt, hogy

egyesével szólítottam meg az embereket.
Ez nehéz szolgálat, de úgy gondolom, hogy
fontos a személyes kapcsolat.”
Írói munkásságában a filozófiai, teológiai, bölcseleti témák mellet a közélet kérdései is helyet kaptak.
Életét híven tükrözték a Fényt hagyni
magunk után c. Mécs László vers gondolatai:
„Az élet örök búcsúzás.
Ó, bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
beleszeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!”

Pál atya! Te valóban fényt hagytál magad
után, melyet hálásan köszönnek a magyar
Kolping Családok. „A Lélek él, találkozunk!”
BOLDVAI JÓZSEF

„Minden magyar felelős minden magyarért”
Életének 87. évében elhunyt dr. Halzl
József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke. A Városmajori Katolikus
Egyesület búcsúzik életre hívójától:

2

Drága Jóska bácsi! Köszönjük Neked,
 
hogy Te indítottál el minket – 80-as
évekbeli fiatalokat – a Városmajori
Plébánián,
 
hogy társnak érezhettük magunkat
melletted és megragadott minket a
belőled áradó elhivatottság,
 hogy műveltségeddel nem nyomasztottál minket, hanem beavattál az
egyetemes és a magyar kultúra gyönyörűségébe, a komolyzene,
Bach és Liszt szeretetébe,
 
hogy II. Rákóczi Ferenc példájából tanulva Istenbe vetett hitünkben növekedjünk, és ezt tettekre is váltsuk,
 
hogy a romániai falurombolás fenyegetésében forrást szereztél
és elindítottad karitász akcióinkat a határon túli magyarok felé:
Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe és a Felvidékre,

 
hogy hívtál és támogattál minket a plébániai közösségépítésben: szervezzünk lelkigyakorlatokat, kulturális programokat
még mint informálisan szerveződő Városmajori Ifjúsági Csoport,
 
hogy alakítsuk meg 1990-ben az országban az első egyházi civil
egyesületet, a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesületet, amely
azóta is végzi szolgálatát, munkáját kibővítve a teljes Városmajori Plébánia támogatására,
 
hogy kezdeményezted a Városmajori Márton Áron Alapítvány
létrehozását, amely az évtizedek alatt és ma is komoly anyagi
forrásokkal támogatja a közösségi életet,
 
hogy ápoljuk 1956 örökségét, vegyünk példát Mindszenty József
bíboros és Márton Áron püspök úrtól
 
hogy mindig noszogattál: újra és újra szólítsuk meg a plébánia
fiataljait és szervezzünk olyan eseményeket, amelyek a nemzeti
összetartozás érzésében, lelkiekben, kulturálisan is erősítik őket.
Nagy öröm volt, amikor 85. születésnapodon, 2018-ban felköszöntöttünk a Városmajori Plébánián. Nagy ember vagy számunkra, mert minket is meghívtál a nagyságra… Nélküled folytatjuk, azzal, amit Tőled kaptunk…
Hittél bennünk, KÖSZÖNJÜK! 		
KÖVESDY TAMÁS
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Várva-várt elsőáldozás
Október 18-án elsőáldozás volt templomunkban.
Mennyi várakozás, változás, csalódás
előzte meg idén ezt az ünnepet! Mennyi tervünk felborult és mennyi várva-várt program elmaradt: májusban a plébánia, majd
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
nyitó szentmiséje és a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola (PaSa) október
elejére tervezett elsőáldozása. E kisgyermekek közül sokan már kétszer csalódtak,
és sajnos még ezen az ünnepen sem lehetett mindenki velünk.
Negyvenhárom gyermek találkozhatott
ezen a napon először Jézus Krisztussal a
szentáldozásban. Huszonnégyen a plébánián,
tizenkilencen a PaSa-ban készültek erre.
A szombati első szentgyónásban megtisztult lélekkel, fehér ruhában és piros cingulussal felövezve gyülekeztek a gyermekek szüleikkel együtt vasárnap reggel a megszépült
„kistemplomban”, az immár Prohászka Ottokár Közösségi Házban, majd harangzúgás
közepette vonultak át az ünnepi szentmisére,
melyet Máté Kristóf káplán atya mutatott be.

Arcukat maszkok takarták, csak csillogó szemük látszott ki a maszk mögül, melyek először az izgalomtól, majd az örömtől csillogtak.
Káplán atya rövid szentbeszédében négy
egyszerű szó fontosságára hívta fel a gyermekek figyelmét, melyek megváltoztat-

Az idei évben a bérmálás is eltért a megszokottól. Október 25-én a Szentséget plébánosunk, Lojzi atya szolgáltatta ki a fiataloknak. A Szentléleknek arról a csodás
ajándékáról beszélt, amely az apostolokat
bátorrá tette. A félénk apostolok ki mertek állni és hirdették Krisztust, mert érezték, ha ők nem teszik, a kövek szólalnak
meg helyettük. A Lélek ugyan láthatatlan,
de a jelenség, amit kifejt, ellenállhatatlan. A
Szentléleknek hasonló hatását kívánta Lojzi
atya a bérmálkozóknak: bátran álljanak ki a
hitük mellett, a mindennapi életükben látszódjon meg, hogy Krisztushoz tartoznak.

A szeretet parancsának két arculatáról
tanított az evangélium kapcsán. Nem lehet
szeretni az Istent úgy, hogy nem szeretjük
az embereket. És nem szerethetjük jól az
embereket, ha nem szeretjük az Istent. Miután korunk a „halál kultúrája”, ellenséges a
magatartás az emberrel szemben. Akinél
nem Isten van az első helyen, az iránta való
szeretet, az nem tud mit kezdeni az embertársával. Mindenki a boldogságot keresi, de
a boldogságot összekeverjük a boldogulással. A boldogulni akarás pedig elidegenít a
másiktól. Tehát minden szavunkat, tettünket át kell hatni a szeretetnek, ez adja azt a

hatják életünket és a világot is: sajnálom,
bocsáss meg, köszönöm és szeretlek.
Imádkozzunk e gyermekekért, vezesse
őket a jó Isten életük útján, legyenek gyakori vendégek az Úr asztalánál!
MERZICH ZSUZSA

Merjetek hitetek szerint élni!
– bérmálást ünnepeltünk

mélységet, amiből aztán kinő az embertárs
iránti szeretet.
A fiatalokat így buzdította: Arra születtetek, hogy mindaz, ami rossz, valahogy jobbá
legyen. A ti jelenléteteknek az üzenete az,
hogy akarjátok a keresztény élet nagy kalandját. Merjetek hitetek szerint élni kortársaitok
között, ahogy Krisztus ott van a szívetekben.
Ehhez adjon erőt a Szentlélek kegyelme!
B.B.

Ministránsavatás
November 22-én, Krisztus Király vasárnapján tartottuk meg a két évenként esedékes ministránsavatást. Hála
Istennek, hogy a járvány sem tudta
megakadályozni, hogy a szeptember
óta lelkesen és szorgalmasan készülő
ministránsok avatására sor kerüljön.
Idén összesen 34 gyermeket és fiatalt
terveztünk avatni, köztük 13 ministránst, 6 akolitust, 5 turifert, 2 krucifert
és 3 ceremonárt. 5 újoncot is befogadtunk a csapatba. Sajnos többen karanténban vannak, így az ő avatásukra
Szent Család vasárnapján kerül sor.
NIEDERKIRCHNER ZSOLT
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Nyílt esték a bezártságban
A hónap második csütörtökei, a Rázós Kérdések nyitott imaest, a
súlyosbodó járványhelyzet miatt már szeptembertől átkerült az
online térbe és a zoom alkalmazás segítségével várják az érdeklődőket.

Mit csinál Isten a hétköznapokban?

Az októberi esten Madocsai Bea beszélgetett az Emmánuel Közösség tagjaival: Fogarasi Fábiánnal és Katával, Fábry Kornél atyával
és Varjas Adriennel. A kérdésre, hogy mit csinál Isten a
hétköznapokban, a válaszadók olyan igéket gyűjtöttek össze,
melyek Isten cselekvését jellemzik: vár ránk, hív, közösségbe hív,
Szentlelkét adja nekünk, jeleket és csodákat tesz.

Isten vár…

• rám, a válaszomra, hogy igent mondjak az ő személyes hívására.
• én is várok rá, mert Isten már előbb a szívembe adta az utána
való vágyakozást.
• minden nap a szentmisében, ami van, hogy csak fél óra, de a legnagyobb dolog történik ez alatt az idő alatt.
• kivárja a bénaságainkat, türelmes, vár minket a vargabetűk után
is.
• nemcsak vár, hanem odajön, és ott van, ahol én vagyok, mert
Ő Emmánuel, velünk az Isten.

Nehéz örökségeink
és Isten szabadító
ereje
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A Rázós Kérdések novemberi témája kapcsán Lackó István atya
tanított minket arról, milyen nehézségeket hordozunk őseink
miatt, és arról is, hogy ebből a helyzetből van szabadulás a mi
Urunk segítségével!
Erről szól John H. Hampsch atya könyve: A te családfád gyógyítása, valamint Mijo Barada is tart a témában lelkigyakorlatokat. Ő
azt mondja, bárhol jár is a világban, minden nap legalább háromszor
megáldja távolból a családját, mint édesapa és férj. Barada szerint fontos, hogy a szülők megáldják gyermekeiket, a gyermekek szüleiket, a
házastársak egymást. Ez akár csak egy homlokra rajzolt kis kereszt
formájában is megnyilvánulhat, de mindenképpen nagy ereje van!
A családfának két iránya van tőlünk: a felmenők és az utódok.
Maga a családfa gyógyítása pedig három dologból áll: imából és
áldásból, – amiket mi, emberek is megtehetünk (sőt meg is kell tennünk!) – valamint gyógyításból – melyre egyedül Isten képes!
Ádám és Éva bűne hatással van ránk is: emiatt van bűn és halál.
A felmenők kapcsán megkérdezhetjük, vajon felelősek vagyunk-e
az ő bűneikért? A válasz természetesen: nem, viszont ezek következményeit - tudatosan vagy tudatlanul - hordozzuk magunkban.
Aquinói Szent Tamás szerint: „Isten a fiút megbüntetheti, de nem
hibáztathatja apja vétkéért”.
Számunkra ez azt jelenti, hogy a mi bűneinknek is van hatása,
következménye, amikért felelősséget kell vállalnunk. Mivel ez
hatással lesz az utódainkra, ezért meg kell bánnunk, jóvá kell tennünk. A bűn az élet helyét a halál helyévé teszi. Nagyon fontos a
személyes döntésünk a jó mellett, ahogy a felmenőinkért való ima
is. Isten megadja a kegyelmet, hogy őseink bűnei bocsánatot nyerjenek, ha odaállunk az Úr elé, és kérjük Őt felmenőink nevében.
Mijo Barada ezt az imát mondja a családfák gyógyulását kérve:
„Uram, kérlek, hogy ennek a nemzedéknek (vagy nemzedékeknek)
élete legyen áldott: Az Atya Isten nevében és dicsőségére, a Fiú
Isten nevében és dicsőségére, a Szentlélek Isten nevében és dicsőségére, Mária közbenjárására! Amen.”
RÓNASZÉKI SÁRA

Isten hív…

• a lelkiismeretünkön keresztül a jóra, még az ateistát vagy a nagy
bűnben élőket is.
• a vágyainkon keresztül.
• az Igéjén keresztül, amikor érezzük, hogy egy Ige személyesen
megszólít.
• a testvéreken keresztül, mert én sokszor süket vagyok magammal kapcsolatban.
• a bizalomra, hogy ne ijedjek meg a bizonytalanságoktól; hig�gyem el, hogy Ő a tenyerén hordoz.
• de szabadon is hagy.
• ha hív, akkor induljunk el, mert az út csak így bontakozik ki előttünk.
Isten lépésről lépésre vezetni fog, csak tegyük meg az első lépést.
• közösségbe, mert Ő is szeretetközösség és egymás nélkül nem
tudunk Istenhez sem közelebb kerülni. Egy libikóka is csak akkor
működik, ha ketten ülnek rajta és az egyik a másikat az ég felé emeli.

Jeleket és csodákat tesz

Isten megmutatja magát a hétköznapokban néha gyakran, néha ritkán, és ezek a megtapasztalások éltetnek minket, és erőt adnak az
úton. Amikor Isten szól és cselekszik, az olyan tapasztalat, amiből
évekig, sőt egy életen át is erőt meríthetünk a hétköznapokhoz.
VARJAS ADRIENN

Reményik Sándor:

Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
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Évkezdő kirándulás

Csodálatos helyszín, jó társaság, finom
ebéd, felemelő pillanatok... ezek jellemezték szeptember elején azt a hétvégi kirándulást, mely egy számunkra ismeretlen
helyszínen, Nagymaros - Köves mezőn
került megrendezésre.
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép
helyek ilyen könnyen elérhetőek Budapestről, lankás dombok, vadvirágos rétek, erdős
ligetek között vezetett hosszan az út, melynek
végállomásánál Kövesdy Tomiék vártak már
bennünket néhány korán érkezővel. Mint
kiderült, Zsoltival és Sebivel együtt sátorban
töltötték az éjszakát, egy utánfutóval
kihordták a Majorból a padokat-asztalokat,
és készült már a pincepörkölt a bográcsban.
Végül kb. 40-50-en lettünk, kicsik-nagyok, idősek, fiatalok vegyesen, és nagyon jó
volt újra látni mindenkit, akikkel sajnos
már hosszú ideje nem találkozhattunk.
2008 óta az összes családos/plébániai
tábor aktív résztvevői voltunk, és az idei

Dokumentumfilm készül
a VÁKÉ-ról

nyáron nagyon éreztük a közösség hiányát
– ez a kirándulás kárpótolt bennünket valamelyest.

B.B.

Megemlékeztünk Magyar Ferenc atya halálának 20. és a VÁKE alapításának 30. évfordulójáról, és megtudtuk, hogy pont 10 éve volt
utoljára hasonló kirándulás, így ezt az évfordulót is megünnepelhettük.
Bécsy Karesz irányításával felmásztunk
a kilátóhoz, megcsodáltuk a fantasztikus
panorámát, döbbenetes volt, ahogy elénk
tárult a Dunakanyar pompás képe, közösségi munkában egy kicsit szemetet is szedtünk, majd Kristóf atya felemelő szentmiséjén vettünk részt, kájoni dalokat énekeltünk.

Harmincéves a Városmajori Katolikus Egyesület
Idén 30 éves a Városmajori Katolikus
Egyesület. Ebből az alkalomból november 20-án, 18 órakor hálaadó szentmisét mutatott be Lojzi atya. A tervezett
ünneplés a járványhelyzet miatt elmaradt, de a szentmisére - még ha szűkebb
körben is - sor került.

Az MTI és a Magyar Kurír augusztus 14-i
híradása szerint a Nemzeti Filmintézet
több mint 300 millió forinttal támogatja
41, televíziós bemutatásra készülő dokumentumfilm gyártását. A támogatott
alkotásokban többek között kiemelkedő
személyiségeket ismerhet majd meg a
közönség. Tragikus történelmi események feldolgozására is vállalkoznak az
alkotók szemtanúk és túlélők megszólaltatásával. Példaértékű történeteket
megörökítő filmeket is láthatunk majd.
Réti László pedig filmjében a Városmajori Katolikus Egyesület több évtizedes
megtartó erejének titkát boncolgatja.
Kíváncsian várjuk az alkotásokat.

A VÁKE elnökség és VMÁA kuratórium tagjai – a megalakulás évfordulóján – a plébániai közösséggel együtt
hálát adtak az Úristen kegyelméért,
amellyel három évtizeden át a közösségépítésben segítette az egyesületet.
B.B.

Ahogy a szervezők elmondták, volt egy kis
bizonytalanság mindenkiben, hogy szabad-e,
lehet-e ezekben a nehéz időkben ilyesmire
adni a fejünket, találkozni másokkal még ha
csak így, a szabad levegőn is. Én úgy éreztem – és talán nem voltam ezzel egyedül –,
hogy nem követtünk el hibát. A Jóisten áldása
kísérte az egész napot: napsütés, béke, nyugalom, vidámság vett körül bennünket, és
érezhető volt a Szentlélek valóságos jelenléte
a szabadtéri szentmise megható pillanatai,
Schön Gyuriék és a furulyás kislányok által
kísért jól ismert dallamok éneklése közben.
A pincepörkölt zseniális volt, a házi sütemények pedig feltették a pontot az i-re:
megadtuk a testnek és a léleknek is a megfelelő táplálékot.
Ezer hála és köszönet a Kövesdy családnak
és minden szervezőnek, résztvevőnek, hogy
idejüket, energiájukat nem sajnálva, egymást segítve és szolgálva elérték, hogy ismét
ilyen csodálatos élményben lehetett részünk.
Köszönjük, hogy együtt lehettünk veletek!
KAZSUK ILDIKÓ

5

Városmajori Híradó

XVIII. évf. 5-6. szám, ADVENT-KARÁCSONY

KOLPING zarándoklat Vácra
2020. szeptemberében a Kolping Család
is zarándokolt. Vácon a Hétkápolna kegytemplomban vettünk részt szentmisén,
melyet Kristóf atya tartott.
A váci Hétkápolna története igazán
különleges. A kegyhelyet Szűz Mária nevének szentelték. A legenda szerint az 1074es mogyoródi csata előtt László hercegnek
(a későbbi Szent László királynak) látomása volt. Látomásában egy angyal szállt
le az égből, és a királyi koronát testvére,
Géza fejére tette. Géza fogadalmat tett, ha
győz, akkor templomot építtet a Boldogságos Szűznek. A csatát követően egy szarvas jelent meg előttük agancsain égő gyertyákkal, ezzel jelezte nekik a helyet, ahol
a Mária-templomnak meg kell épülnie. Az
angyaljelenés helyén pedig Szent Péter
apostol tiszteletére épült kápolna. Sajnálatos módon a török hódoltság idején mind
a kettő elpusztult, a kápolna emlékét pedig
csak egy közeli forrás őrizte.
Ennél a forrásnál Migazzi Kristóf püspök
templomot emelt, egy váci asztalosmester
pedig a betegségéből felépülve Szűz Mária
szobrot helyezett el a forrásnál. A templomhoz vezető út mellett 1769-ben Wirth
Ferenc váci kanonok felállíttatta a Mária
hét örömét (angyali üdvözlet, vizitáció,
Krisztus születése, Háromkirályok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus
megtalálása) és hét fájdalmát (Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves
Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó
Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről,
sírba tétel) megörökítő stációkat. Innen
ered a név: Hétkápolna.
A kegytemplomban elmondtuk Mária
keresztútját (szerzője Richard G. Furey
C.Ss.R.), amely Mária nézőpontjából adja
vissza a történéseket. Mária szemén keresztül látjuk Jézust, ahogy közeledik a
Kálvária felé. Útját saját életünkre
próbáltuk vonatkoztatni.
A Püspöki Palota látogatása során idegenvezetőnk Cservenák Péter kiválóan fel-
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készült helytörténész volt. Lenyűgözve
hallgattuk előadását. A Püspöki Palotát
Althann Mihály Károly püspök által ásatott kétszintes pince fölé (amit a szocializmusban lőtérnek használtak) Migazzi
Kristóf építtette fel Meissl József bécsi építész tervei szerint. A kétemeletes, klasszicizáló barokk palota legdíszesebb része a
főbejárata és a mögötte elhelyezkedő hármasablakos aula.
A Váci Székesegyház bemutatása során
megtudtuk, hogy Eszterházy Károly püspök
terveztette a neves udvari építésszel, Franz
Anton Pilgram-mal az új főtemplomot. 1760
körül a püspök alakíttatta ki a dóm előtti,
hatalmas Konstantin teret is. Az impozáns
váci püspöki székesegyház Európa egyik
első olyan barokk temploma volt, amelyen
már megjelentek az új irányzat, a klasszicizmus stílusjegyei.
A főoltárképen Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozása látható, a kupolafreskó pedig
a Szentháromság diadalát ábrázolja. Mindkét munka a kiváló művész, Franz Anton
Maulbertsch alkotása.

Délután a Tragor Ignác Múzeumban a
MEMENTO MORI & ARS MEMORANDI kiállítást tekintettük meg. Felbecsülhetetlen
értékű kultúrtörténeti kincs került napvilágra 1994-ben Vácon, amikor a Domonkos
templom helyreállítási munkálatai során a
templom alatti kripta több mint 150 évvel
ezelőtt elfalazott lejáratára bukkantak az
építők. A megtalált kriptában – a különleges
klímának köszönhetően – 262, többnyire jó
állapotú, színes, díszített koporsóban a 18.
század közepétől a 19. század elejéig eltemetett váci polgárok spontán mumifikálódott testei nyugszanak.
Az élményekben gazdag nap eseményeit
- ebéd közben - a kismarosi Patak Vendéglőben beszéltük meg.
BOLDVAI JÓSKA

A Magyar Érdemrend
középkeresztjét kapta
Zoltán atya
A betegek és elesettek önzetlen
támogatása és a felnövekvő generációk nemzettudatának erősítése iránt
elhivatott papi szolgálata, valamint
a keresztény, illetve az egyetemes
emberi értékek melletti következetes
kiállása elismeréseként Lambert Zoltán protonotárius, kanonok, érseki
tanácsos, a Budapest-Városmajori
Jézus Szíve Plébánia volt plébánosa
részére a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést
adományozta a Köztársasági Elnök
október 23-a alkalmából.
Sok szeretettel gratulálunk és az
Úr bőséges áldását kívánjuk életére,
nyugdíjas éveire!
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Cserkész mókák
Az idei ősz jelmondata cserkészeinknél:
addig üsd a vasat, amíg meleg. Azaz addig
találkozzunk, amíg be nem vezetnek újabb
korlátozásokat. Ennek megfelelően az évkezdő kirándulástól a csapatmisén át az
őrsi portyákon keresztül, kicsiktől nagyokig
mindenki vágyott a közösség erejére, és élt a
közösség adta lehetőségekkel, természetesen
az aktuális szabályoknak eleget téve.

Don Bosco rajnap
Szeptember végén, a vasárnapi csapatmisénk után tartotta a Don Bosco raj az idei
évben első közös programját, egy raji délelőttöt. A mise után együtt vágtunk neki a
meredek lépcsőkön a Kissvábhegynek. Felérve kipihenhettük fáradalmainkat és közösen tízóraiztunk, ezután pedig egy nagy
körbe állva játszani kezdtünk. Ám egyszer
csak azt vettük észre, hogy játék közben
egyre inkább fogyatkozunk.
Szerencsére senki nem veszett el, csak
az őrsvezetők hívogatták el kettesével, hármasával a gyerekeket, hogy útra indítsák
őket. Mint kiderült, akadt egy kis probléma,
ugyanis a sok-sok lépcsőn felfelé sajnos eltűnt az egyik őrsvezetőnk, Virág. Méghozzá
pont ő volt az, akinél ott volt egy ládányi
finom cukorka is.

Így a gyerekeknek egy térkép segítségével őt kellett minél hamarabb megtalálniuk,
de útközben különböző feladatok is vártak
még rájuk. Volt olyan, ahol zsírkrétákkal
kellett jelölni, hogy megtaláltak egy-egy térképen jelölt pontot, de olyan állomás is volt,
ahol fejtörőket kellett megfejteni, botokból
kellett várat építeni vagy éppen verset írni
az őrsvezetőkről.

Végül szerencsére sikerült megtalálnunk
Virágot, akiről kiderült, hogy csak elfáradt útközben és egy kicsit leült pihenni és élvezni a
szeptemberi napsütést. Jutalomként minden
megtalálónak adott a cukorkáiból, majd a nagy
kereséstől elfáradva indultunk haza, most már
igazán figyelve arra, nehogy valaki lemaradjon
azon a sok-sok fárasztó lépcsőn. 
TANKÓ ZITA

Mester este
– vitamintorta
felnőtteknek
Október elején találkoztak a már felnőtt
korú cserkészek, a mesterek. Akkor egy
éjszakai túrán (inkább sétán) vettünk részt,
ami jól esett a hűvös éjszakában. Tudjuk,
hogy télre fontos a vitamin, ezért kitaláltuk,
hogy káposztát fogunk savanyítani.
Itt van az ősz, itt van újra – a mestercserkészek készülnek a télre. Maguknak s
családjuknak káposztát savanyítani gyűltek
össze november 3-án a csapatotthonban.
A gyalult káposzta, a babérlevél, a kömény,
a bors, a karikázott répa is ott volt, s egy fél
órányi előkészület után nekikezdtünk: igazi
torna volt, minden erőt bele adva gyúrtuk
a káposztát, hogy a rostok megtörjenek, és
kezdjen levet engedni… amiben a só is közreműködött.
Ezalatt folyt a szó, az eredményes munka
végén koccintottunk a jól sikerült eredmény felett. S miről folyt a szó? A káposztasavanyítás kémiájáról, a népszokásokról,
tervezzünk-e közös disznóölést, milyen
hosszú a nyakkendőnk… 
Hazatérésünkkor kinek-kinek egy-egy
adag erjedésnek induló káposzta volt a
kezében.  Jó mulatság, mestermunka volt!
BALU
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"Ki mit szeret, azzá lesz. Ha nincs szereteted,
semmi sem vagy. Ha van krisztusi
szereteted, krisztusi vagy."
Prohászka Ottokár

A kistemplom névadója
– Prohászka Ottokár
püspök
Magyarország apostola és tanítója Nyitrán született 1858. október 10-én. Római katolikus pap, egyházi író, kétszeres, filozófiai és
teológiai doktor, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, 1905-től haláláig
Székesfehérvár tizenötödik megyés püspöke. A magyar keresztényszocializmus legjelentősebb képviselője, az 1920-as évek Magyarországának egyik befolyásos embere, a magyar egyháztörténet
ismert alakja, egyben a 20. századi magyar történelem vitatott
személyisége.
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Édesapja, a morva Prochaska Domokos (1817–1879) negyvenéves, jó megjelenésű vadásztiszt egy Pozsonyban rendezett bálon
ismerkedett meg az alig 19 éves Filberger Anna Mária Antónia
kisasszonnyal (1838–1888). Pozsonyban házasságot kötöttek,
első gyermekük, Ottokár Nyitrán, a nagyszülői házban született,
Nécsey András káplán keresztelte meg. A gyerek keresztszülei az
anyja nagybátyja, Filberger Rezső és felesége, Császka Mária, a
kalocsai érsek, Császka György nővére.
A család többször változtatott lakhelyet. 1861-ben Vág parti,
Rózsahegyre költöztek. Itt születtek testvérei Irma és Gusztáv. Itt
tanult meg járni, beszélni, a helyi templomban járt szentmisére.
A környező gyönyörű táj lenyűgözte a hat-hétéves Ottót. Szülővárosában Nyitrán járta ki az elemi iskola első osztályát. 1866-ban
Prochaskáék az akkor még magyar nyelvű Losoncra költöztek,
ahol Ottokár három évet töltött. Itt nemcsak tantárgyként tanulta
a magyar nyelvet, de megtanult magyarul érezni és gondolkodni.
1869-71. között a Nyitrai Piarista Gimnáziumba járt, majd tanulmányait a kalocsai jezsuita gimnáziumba folytatta. Itt, 14 éves
korában határozta el, hogy szerzetes lesz, bár családja korainak
tartotta elhatározását. Apja azt tanácsolta neki, hogy ha valóban
pap akar lenni, legyen egyházmegyés pap. Ottokár 1873. augusztus 4-én felvételt nyert az esztergomi líceumba, ahol világi papok és
bencés szerzetesek is oktattak. Tizenhétéves korában kitüntetéssel érettségizett.
Német anyanyelve mellé megtanulta a magyart, szlovákot és
latint, de tudott olaszul, franciául, ógörögül és héberül is!
Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol az Esztergomi
Főegyházmegye kispapjaként a Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke és a Gregoriana Pápai Egyetem hallgatója
volt. 1881. október 30-án szentelték pappá Rómában. Filozófiai
és teológiai doktorátust szerzett.
1882-ben az Esztergom-belvárosi plébánián káplán. 1883-ban a
líceum latin-ógörög nyelvtanára, 1884-ben az Esztergomi Szeminárium dogmatikatanára, 1890-től pedig spirituálisa is lett.
Új apostoli szellemben reformálta meg a hazai papnevelést. Esztergomi évei alatt a több katolikus újság munkatársa.1904-ben
a Budapesti Tudományegyetem dogmatikatanárává nevezték ki.
I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1905-ben
Székesfehérvár püspökévé nevezte ki, Püspökké szentelésére
december 21-én került sor Rómában. Székét 1906. január 21-én
foglalta el.
XIII. Leó pápa tanításait magáévá téve a szegények gyámolítója
lett. Püspöki birtokain 1914–1918-ban megvalósította az örökbérletet: mintegy 1500 holdat parcelláztatott fel, elsősorban az

első világháborúból hazatérő katonák között. A Katolikus Néppárt egyik alapítója, a magyar keresztény-szocialista mozgalom
vezéregyénisége. Szociális és reformtervei megvalósítása érdekében szerepet vállalt a világháború utáni első nemzetgyűlésben:
1920–1922 között Székesfehérvár országgyűlési képviselője, és a
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának elnöke volt. Hamar kiábrándult a politikából.
1909-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1920-tól
rendes tagja. 1915-ben a Szent István Akadémia alapító tagja lett.
1926-ban a Kisfaludy Társaság tagjai közé lépett. 1927-ben az
Egyetemi templomban prédikáció közben agyvérzést kapott. A
Központi Papnevelő Intézetben hunyt el 1927. április 2-án.
Országos tisztelete miatt Székesfehérváron emléktemploma
épült, 1938 óta ott nyugszik.
Ékes, egyéni stílusa révén a modern katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselője, a 19. század végi katolikus megújulás
egyik programadója. Írásai máig hatóak. A kommunista időszakban írásait indexre tették.
Munkásságát, lelkiségét vatikáni neveltetése határozta meg.
XIII. Leó pápa Rerum novarum enciklikájának fordítójaként a
szociális gondolkodás hirdetője lett; a századfordulón az egyházban megvalósítandó reformokat és demokráciát sürgette. Az
egyház megújulásáról olyan nézeteket vallott – a modern tudománnyal és kultúrával való párbeszédet, a világiak szerepének
fontosságát az apostolkodásban –, amelyeket csak, a második
vatikáni zsinaton tett magáévá az egyház.
Halálakor Sík Sándor így fogalmazott: "Mindnyájan árvák lettünk. A legjobb magyar ember, Magyarország apostola, Székesfehérvár próféta-püspöke, mindnyájunk édesapja meghalt."
Művei megtalálhatók a Városmajori plébánia nyilvános könyvtárában.
FLUCK DÉNES
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Ars-Sacra fesztivál
Az Ars Sacra Fesztivált dr. Erdő Péter bíboros úr megbízásából, 2020-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kulturális
programjaként szerveztük. A NEK elhalasztása ellenére az Ars Sacra Fesztivált sikerült
megrendezni! Bíboros úr és Herczegh Anita
asszony fővédnöksége alatt 300 intézmény
csatlakozott a kezdeményezéshez, a megszervezett 432 program 90 százalékban
megvalósult. A kiemelt programok egy
részét online is követhette a közönség.
A Prohászka Ottokár nevét viselő, frissen
felújított kistemplomban, Tar Ildikó Már-

ton Áron életéről szóló előadását láthattunk
„Láng a sötétben” címmel, a címszerepben
Varsa Mátyással. Kovács László gondnok úr
a járvány helyzetnek megfelelően, nagyszerűen készítette elő a helyszínt. Forgács
Alajos plébános úr, Lojzi atya köszöntötte a

vendégeket. Megtudhattuk, hogy Csíkszentdomokoshoz – Márton Áron szülőfalujához
– szoros szálak fűzik,a település díszpolgára!
2021-ben a Majorban szeretnénk megvalósítani azt az 1938-as Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusról tervezett
kiállítást is, melyhez korábban gyűjtöttünk
anyagokat. Bízunk benne, hogy 2021. szeptember 5-12-ig az Ars Sacra Fesztivál valóban a NEK alprogramja lehet!
Az Ars Sacra Fesztivál Művészcsaládok
sorozata keretében a plébániai közösségünkhöz tartozó Hager Ritta és unokái:
Gelley Bálint, Gelley Kristóf és Gelley Márk
közös kiállítását is megtekinthettük. A megnyitóra sajnos online térben került sor.
A Kállai Nagy Kriszta grafikusművész
meseillusztrációiból álló kiállításnak a Klébelsberg Kultúrkúria adott otthont.
Örömmel hallgattuk Schön Gyuri előadó
estjét, ahol gitárral kísérve, saját dallamokra ültetve szólaltatta meg magyar költők verseit.
Láng a sötétben címmel Márton Áron
legendájáról, a kitartó, hűséges hit titkáról
láthattunk kétszereplős drámát a kistemplomban Varsa Mátyás és Kresznerits Ádám
előadásában.
DRAGONITS MÁRTA

Szembejött versek
Szeptemberben Schön Gyuri kedvenc verseiből hozott elő régit és újat, ahogy ő mondja:
verséneklő előadás formájában. Az utóbbi
néhány évben Gyuri az őt megérintő verseket saját zenére ültette. Az eseményre az Ars
Sacra Fesztivál keretein belül került sor, így
„szűkebb hazánk” érdeklődőin túl ismeretlenek is jöttek. Mostanra huszonötre emelkedett a leginkább ismert magyar költők verseire írt dalok száma.
Nagyon megtisztelő és megerősítő volt számomra Lojzi atya jelenléte – fogalmazott Gyuri.

– Mély élmény volt, hogy ott énekelhettem el
ezeket a verseket (most egyedül), ahol sok-sok
éven át az egész kismisés közösséget sok szép
új énekkel biztattam, bátorítottam és buzdítottam az együtt éneklésre a zenésztársak (Boromissza Gábor, Király Lóránd, Kormos Janó és
a KIFUR) kíséretében, és a vetítés (Kövesdy
Tamás) segítségével. Ez volt a kilencedik önálló
előadásom, a Majorban a második.
Az előadásnak a megújult kistemplom biztosított szép helyszínt.
B.B.
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Öltöztesd ünneplőbe a szívedet!
Évekkel ezelőtt nemzetközi konferenciát
tartottak a Vatikánban a depresszióról.
Megállapították, hogy a halálozások egyik
fő oka világszerte ez a betegség, és hogy
korunk kultúrája nélkülözi az igazi lelki
és szellemi értékeket. Egyedül a jólétet,
az élvezetet, a pénzkeresést hajszolja, s
közben szorongó, rettegő emberré válik.
Mindent meg tud szerezni, de a halál gondolatát nem tudja elhessegetni, nem tudja
értelmezni, nincs reményteljes jövőképe,
ezért fél. A konferencián felszólaló XVI.
Benedek pápa szerint mindez „összefüggésbe hozható a házastársi és családi válságokkal, a média által közvetített üzenetekkel, amelyek a fogyasztói szellemet,
a vágyak azonnali teljesítését, az egyre
növekvő anyagi jólét hajszolását sugallják”.
A pápa a kiutat is megjelöli: „A csalódott és
kiábrándult mai ember szomjasan keresi
azt a valakit, aki képes megvilágítani életünket. Aki értelmet ad az életünknek.
Mi, keresztények ébresszük fel bennük az
életkedvet. Nyújtsunk feléjük segítő kezet,

Jézus kezét, hogy megérezzék Isten gyengéd szeretetét...”
Az advent és a karácsony legfontosabb
üzenete ez. Küldetésünk van mindan�nyiunknak: keresztény szülőknek, egyházi
és állami felelősöknek. A karácsonyt és
az ünnepeket vissza kell állítani méltóságukba.
A világnak Jézus kell – és Ő itt is van
közöttünk. Csak nem vesszük észre, mert
sem magunkban, sem családunkban nincs
fóruma. Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegének rókája kérlelte a kis herceget:
„– Mindig mondd meg előre, mikor jössz,
és én ünneplőbe öltöztetem a szívemet.
Tudod, szükség van bizonyos szertartásokra is.
– Mi az, hogy szertartás? - kérdezte a kis
herceg.
– Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek - mondta a róka.
– Attól lesz egyik nap más, mint a másik.”
A vallási ünnepek célja, hogy megmutassa az embereknek az igazi értékvilágot:

Cserépadományok
a kistemplom
berendezésére
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2020 nyarán véget ért a kistemplom felújítása; ismét
régi pompájában ragyog a lassan évszázados épület.
A korábbi, nem is igazán odaillő bútorzat is elhasználódott. Az egyházmegyei beruházás költségvetése azonban az új bútorzat megvásárlását már nem
fedezte.
Ennek érdekében a Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA), a Városmajori Katolikus Egyesülettel (VÁKE) karöltve adománygyűjtést kezdeményezett. A kistemplom bontásából származó, kézzel
megtisztított cserepeket Zoltán atya aláírását magán
hordozó díszdobozba tettük és így ajándékoztuk a
jólelkű adakozóknak.
A július végén indult adománygyűjtés során
közösségünk lelkes tagjai vasárnapról vasárnapra
kiálltak a templom elé misék után, és nyújtották a
cserepeket, fogadták az adományokat. A készpénzes
adományok mellett sokan választották az adakozás
átutalásos formáját is, nagylelkű adományaikat a
VMÁA számlájára utalva.
A többhónapos, immár lezárult gyűjtés szépen
illusztrálja plébániai közösségünk erejét: eddig több
mint 2,3 millió forint adomány érkezett erre a célra.
Ez az összeg már lehetőséget teremtett a plébánia
számára a bútorok beszerzéséhez.
A székek, asztalok, szekrények már úton vannak,
és reméljük, hogy a járványhelyzet enyhülésével
mind többen és mind többször találkozhatunk a kistemplom megszépült, közös erőfeszítéseink nyomát
viselő terében.
Ez úton hálás köszönet minden gáláns adományozónak és segítőnek!
JUHÁSZ ANDRÁS

magát az Istent, a közénk eljött Jézust, hogy
őt szemlélve tisztuljanak, nemesedjenek és
önmagukra találjanak.
Eszmélődjünk! Vannak, akik talán csak
a szentestén öltöztetik szívüket ünnepi
díszbe. Vannak, akik még akkor sem. Ők
nem érnek rá erre. Rohannak... vásárolnak. Szinte már betegesen függői ennek.
És rohannak mosoly, Jézus-élmény nélkül.
De hová? Mécs László Rohanás a tavaszban
című megrendítő versében az élet utasa
szeretne megállni egy kicsit, és felkiált:
„Könyörülj! Autóm vezetője, megállj! Jaj, de
nem lehet, mert sietni, sietni muszáj...”
Milyen lesz a te karácsonyod? Tudsz-e
majd örülni, megállni, szemlélni a szeretett
Fiút ott, a jászolban? Jó volna, ha a takarítás kényszere lelked kitakarítására is átterjedne. Vess végre véget a kiüresedési folyamatnak! Öltöztesd szívedet ünnepi díszbe!
Így száll majd igazi boldogság otthonodba
a legszentebb éjszakán, igazi fény a sötét
magyar éjbe.
Kerényi Lajos atya: Akire várunk, eljön

Az Égre nyíló ablakok kiállítás (következő oldal) sajnálatos eseménye
volt, hogy Zoltán atya nem lehetett jelen, így nem tudtuk átadni
neki Véghseő Klára festőművésznek az atyáról készült festményét,
amit meglepetésnek szántak a zsűri tagjai.
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Újabb üvegablak – ezúttal
Mindszenty bíboros
tiszteletére
Szintén az Ars Sacra Fesztivál keretében nyílt nagysikerű kiállítás 2020.
szeptember 10-én a Barabás Villában „Égre nyíló ablakok” címmel, ahol a
Városmajori Jézus Szíve-templom két, üresen álló ablakára kiírt országos
képzőművészeti pályázat legjobb munkáit lehetett megtekinteni.
Néhány idézet a megnyitón elhangzott beszédekből:
„A városmajori közösségnek régi álma volt, hogy üvegablakot készíthessen Mindszenty bíborosról, akihez sok szállal kötődik a templom
múltja és jelene. Ötévenként innen indulunk Máriaremetére, hogy folytassuk főpásztori kezdeményezését: az Egymillió Imádkozó Magyar
1946-ban megkezdett zarándokútját.”
Amikor javában zajlott a Szent Erzsébet-üvegablak rekonstrukciója,
akkor fogott össze a két szervezet, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület
és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány, hogy készülve a budapesti
Eucharisztikus Világkongresszusra és imádkozva várva Mindszenty
bíboros boldoggá avatását, tegyen meg minden tőle telhetőt a folytatás
érdekében.
És ez a különleges 2020-as év kijelölte a két témát is: „Isten Bárányát,
az Eucharisztiát és Isten Szolgáját, Mindszenty atya alakját”. (Kovács Gergely okleveles posztulátor)
„… Mindszenty József bíborosra és helytállására emlékeztet ez a kiállítás, az üldözött és száműzött bíborosra, akinek neve elválaszthatatlan
a magyar egyház és az egész magyar nemzet sorsától, szenvedésétől és
szabadságért vívott küzdelmétől. A Bíboros helytállása Istenért, egyházért és az egész magyar népért vívott küzdelmében ismét csak egekre
nyíló ablak, mert fehér vértanúságával az égiekre mutat és az égiek felfedezésére buzdít. Holtában is beszél, és Isten örömhírét terjeszti: az igazi
szabadságot, a békét, a hitet, reményt és szeretetet”. (Cserháti Ferenc
püspök)
A 2019 augusztusában kiírt pályázat I. fordulójára tavaly november
30-ig 29 pályázati anyagot kaptunk, ebből a zsűri egyhangú döntése alapján öt pályamunka jutott tovább a II. fordulóba. Sok szakmai segítséget,
konzultációs lehetőséget adtunk a pályázóknak. A karantén idején egy
online konferenciát is lebonyolítottunk.
2020. július 2-án a bíráló bizottság Lambert Zoltán atya vezetésével
egyöntetűen Csűri Johanna, Szlabej Balázs Mindszenty ablaktervét találta
a legjobbnak és kivitelezésre alkalmasnak. Részlet a jegyzőkönyvből:
„…Ihletett és érzékelhetően átimádkozott alkotás ez – amire a művészek is meglepődve tekintenek, mint amiben felismerhető egy Harmadik
Kéz gazdagító közreműködése. Harmonikusan és alázatosan illeszkednek a templom terébe és ikonográfiájába. És közben sok új szentírásiteológiai tartalmat jelenítenek meg. Titokzatos áramlás köti össze az
ablaktervet a szentély üvegablakával, megérintve és bevonva ebbe az
áramlásba a templomhajóban elhelyezkedő híveket.
Megérint, megszólít, ihletet ad az imára, meghív egy valódi, személyes
találkozásra.
A jó földbe elvetett mag ezen a világon Mindszenty bíboros életszentségének, „szent magyarságának” zöldellő fájává változik, és ugyanez a
forrás elvezet minket a szentély üvegablakának krisztusi Szőlőtőkéjéhez
– mely az örök élet jelképes gyümölcse.”
Az ablak elkészültét támogatja Forgács Alajos plébános atya, Cserháti
Ferenc püspök atya, Habsburg-Lotharingiai Mihály elnök úr, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., János Ágnes Örökségvédelmi Hivatal, neves
képzőművészek, művészettörténészek és remélem, minden majori.
A megnyitó sajnálatos eseménye volt, hogy Zoltán atya nem lehetett jelen, így nem tudtuk átadni neki Véghseő Klára festőművésznek az
atyáról készült festményét, amit meglepetésnek szántak a zsűri tagjai.
A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elkezdte az életveszélyessé
vált Szent Cecília ablak felújítását. December elején szeretnénk
befejezni a munkát. Köszönjük a hívek türelmét.
LOVAS PÁL
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Hogyan egyeztessem össze a hitemet
és a hétköznapi életemet?
Zakeus-kurzus indult
A Zakeusról szóló evangéliumi elbeszélésben olvassuk: az Úr megszólította Zakeust,
majd aznapra az ő házában kért szállást (Lk
19,5). Ebből származik a Zakeus-kurzus
mottója, amely időben kiterjeszti az Úr felszólítását, és egy éven keresztül mélyebb
együttlétre hív Vele.
Hatvan férfi jelentkezett a kihívásra,
és kezdődött meg a kurzus az Emmánuel
Közösség szervezésében, melynek a Városmajori Plébánia ad otthont. De miről is szól
a Zakeus-kurzus?
A Zakeus-kurzus az egyház társadalmi
tanítását hivatott elmélyíteni a résztvevők
körében. Olyan témákat érint – a teljesség
igénye nélkül –, mint az aktív közreműködés a teremtésben, a közjó szolgálata, a
magántulajdon helyes használata, kapcso-

lat a szegényekkel, a tekintély gyakorlása.
Ezek a kérdések minden aktív korú, a világban dolgozó embert érintenek. A témák
aktualitását nemcsak az adja, hogy a mindennapjaink részét képezik, hanem talán
az a gyakori tapasztalat, miszerint ezeken
a területeken sokszor nehezen tudjuk megvalósítani az Úr tanítását. Mintha sokszor
kettősség lenne a liturgiákon, közösségben
megélt hitünk és a világban, munka közben
tanúsított viselkedésünk között.
Az említett témák feldolgozása a következőképp néz ki: havonta egy témával foglalkozunk, melyet közös előadás vezet be. Ez után
következik tulajdonképp a kurzus lényege:
havonta átlagosan 15, a témához kapcsolódó feladat elvégzése által, illetve az imaélet
intenzívebbé válása révén tudjuk gyakorolni mindazt, amit az egyház tanít az egyes
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Nem akkor van igaz hitünk, amikor úgy
látjuk, hogy Isten a mi szájunk íze szerint
működik. Addig, amíg a mi elgondolásaink
egybevágnak Isten elgondolásával, addig
nincs alkalmunk hinni („actus fidei”-t csinálni). Hinni annyi, mint elfogadni: abba
az irányba megyek, amerre a szorító sarkantyú kényszerít, fölismerni benne az Úr
jelenlétét, azokban, akiket ki nem állhatunk,
akiket talán utálunk: ezt a férjet vagy ezt a
felséget, akivel szót érteni oly nehéz, az elviselhetetlen gyermekkel, aki nekünk annyi
gondot okoz, ebben az undok szomszédban,
abban az alkalmatlan látogatóban, abban a
botránkoztató papban, abban az Egyházban,
melynek előírásai idegeimre mennek, abban
a munkában, ami sehogy se fekszik nekem,
abban a környezetben, ami fojtogatott...
Hinni annyi, mint elfogadni, hogy Isten az
örök kiszámíthatatlan, aki megzavarja köreimet, eltérít a magam képzelte utamtól.

BEDICS GÁBOR

(egy)házunk tája

A dús lombú fától jobbra templomunk külön álló harangtornya magasodik. Egy vaskos kötet borítóján látható e kép, fölötte cikkünk címével. A könyvben magában pedig a múlt lapjai sorakoznak: mi történt
mifelénk, mivelünk az elmúlt harminchat évben? Elmondhatatlanul
sok minden, de ebből a bőségből nem az emlékezet rostáján fennmaradó események kerültek bele a gyűjteménybe, hanem azok, amelyek
a maguk idejében fontosnak tűntek. A könyv ugyanis nem visszaemlékezésekből áll, hanem rövidtávú visszapillantásokból, melyekben a
krónikás rendre papírra vetette, amit látott, amit a beszélgetésekből
megtudott, amit magában mérlegre tett. Így kerültek a nagytemplomi
faliújság táblájára az (egy)házunk tája rovat soron következő lapjai.
Az idő folyama megállás nélkül hömpölyög, így a szóban forgó
híradásokból lassan történelem formálódott. A történelemnek

Az igaz hit

témákban. Egy ilyen feladatot reggeli ima és
elmélkedés vezet be, a gyakorlat tipikusan
a munkához kötődik, majd esti imával és
összegzéssel zárul. Saját tapasztalatom szerint egy-egy ilyen feladat „megvalósítása”, az
imádságok nagyon át tudják formálni nemcsak az adott napot, hanem a munkatársaimmal vagy azokkal az emberekkel való kapcsolatomat is, akikkel a napom során például együtt veszek részt a tömegközlekedésben.
Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus extra előkészítő évében először
csak férfiak számára indult a kurzus,
hiszen a férfi közösségek megerősödésére
nap-jainkban az egyházban és a világban is
nagy szükség van. A tervek szerint a
következő évben már minden testvér
számára nyitott lesz a Zakeus-kurzus.

viszont szakaszai vannak. A 2020-as esztendőbe lépve – a vírustól függetlenül is – már sejtettük, hogy szakaszvéghez közeledünk:
Lambert Zoltán atya át fogja adni a stafétabotot egy új plébánosnak
(az ő neve még nem szerepel a kötetben).
Alaki dolgokra térve megemlítjük, hogy a 450 oldalas könyvben milyen könnyű tájékozódni. Minden kis fejezet saját sorszámot
visel, a Tartalomjegyzékben ezek évszámok alá gyűjtve következnek. Készült Tárgykörök szerinti mutató is: így egymás után elolvasható mindaz, ami például az itt szolgáló papokról, a karitászról
vagy lezajlott rendezvényeinkről tudósít. A kötet – témájából adódóan – valószínűleg csakis a városmajoriakat fogja érdekelni. Nektek azonban szívből ajánlom.

A hit nem valami alaptőke, amit a keresztségben kaptunk és amiből nyugodtan élhetünk egész életünkben. A hit eleven valóság.
Mindig új, mint maga az Isten, akire irányul.
Istenben való bizalom, a „megbízom benne”
aktusa, amit naponta, a nap minden percében meg kell tenni azzal, hogy törekszünk
Őt minden előforduló eseményben észrevenni, minden hozzánk közeledő emberben, minden fölmerülő gondolatban, szívünkben támadó minden érzésben. Ebből
következik, hogy nem sokat számít, hogy
az eseményt először kellemesnek vagy kellemetlennek ítéljük, az embert rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek, a gondolatot
érdekesnek vagy unalmasnak, az érzést

UNGER ZSUZSA

magasztosnak vagy szegényesen szűknek.
Isten éppúgy szól hozzánk a szerencsétlenségben, mint a sikerben, az alkalmatlankodóban, mint a jóbarátban, a szentben, mint
a bűnösben. Nem lehet válogatnunk életünk szövevényében, hogy elhatároljuk: ez
hitet érdemel, ez meg nem. Életünk egészében kell Istent fölfedeznünk! A hit a világot
és életünket olyanná teszi, melyen keresztül látszik az Isten.
Jelzi, jelenti nekünk az Istent, Isten megnyilatkozása! Igazi szemlélődőket formál
belőlünk, akik számára Isten nemcsak egy
megjelenés, nemcsak átfutó találkozás,
hanem élettárs és barát.
Louis Evely: Az öröm útja, részlet

„Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél
távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél
valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.” Pilinszky János

