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Mi is adjunk neki szállást...

 Milyen különös! Még Mária és József is keresték a helyü-
ket, mert nem találtak szállást, „csak” egy olyan nagyon 
szerény-szegényeset, ahol nem mindenki húzta volna 
meg magát még egy éjszakára sem. Az Isten, a Szenthá-
romságos Egy Isten teljes mértékben ránk bízta önmagát. 
Miért írom ezt?
 Mert közvetlen a Fiú születése előtt is mondhattak rá ne-
met. Valószínű, nem feltétlen azért nem adtak szállást, 
mert tudták, kivel állnak szemben. Éppen ellenkezőleg. 
Nem voltak tisztában a lehetséges szállásadók, kikkel be-
szélgetnek. Fogalmuk sem volt arról, hogy Mária hama-
rosan kit fog a világra szülni, kit fog nekünk adni. Eljött, 
megszületett! Nekünk adta a várva várt Urat, az Üdvözítőt! 
Persze nem úgy jött el, ahogy azt sokan várták és remél-
ték, de eljött, és köztünk élt, emberré lett a Teremtő Isten. 
Jézus Krisztus által egészen különleges módon jelen volt 
az Isten. Jézus jelenlétét most is tapasztalhatjuk szám-
talan módon. Szállást pedig mi is adhatunk, és nem kell 
tartanunk semmitől, mert neki nincsenek nagy igényei. 
Legyünk nyitottak és őszinték önmagunkhoz és hozzá, aki 

tanít, gyógyít és csodát tesz még velünk is. Talán nem 
mindig tudatosul, de mi is nap mint nap szállásadók-
ká válhatunk a szeretet tettei és szavai által. Ugyan-
akkor szállásadók lehetünk akkor is, amikor az Oltá-
riszentségben valóságosan jelen lévő Jézust fogadjuk 
magunkhoz. Mit jelent mindez nekünk? Készül(t)ünk a 
fogadására? Megállunk, és igyekszünk tudatosan jelen 
lenni?
 Mert biztosak lehetünk, Ő mindig jelen van. Tiszta, nyi-
tott, megújít, felemel és életet ad. Talán éppen akkor 
nehéz neki helyet adni, amikor álmainkat és terveinket 
keresztül húzva megszülethet általunk és bennünk. De 
megéri a nehézséget és a kockázatot egyaránt. Mer-
jünk megnyílni, befogadni, hogy bennünk és általunk 
is megszülessen másokban, és így építse országát, 
ami számtalan esetben kézzelfoghatóan felismerhető 
közöttünk! 
 Minden kedves Testvérnek áldott békés karácsonyt és 
kegyelmekben gazdag új évet kívánok!

István atya
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ÉLŐ KÖVEK

PORTRÉ
“A hitre nevelésnek a példaadás a lényege” 

Kedves Bandi! Mesélj kérlek a családodról és arról, 
hogyan kerültél ide a közösségbe.
 Anyai ágon régi újpesti családból származom. Nagy-
apám, vitéz dr. Fraknóy Gyula ügyvéd a Postataka-
rékpénztár vezérigazgató helyettese volt. 1948-ban 
kényszernyugdíjazták, mint az előző rendszer embe-
rét, ezután Újpesten folytatott ügyvédi praxist. A Fő-
plébánia képviselőtestületének alelnökeként tevékeny-
kedett. Részt vett templomunk alapkőletételén, az ott 
készült fényképen ő is látható az első sorban, gyönyö-
rű bocskai ruhában. Első képviselőtestületünknek is 
tagja volt, jogi tanácsért mindig hozzá fordultak. Fiatal 
korában édesanyám is a Főplébániára járt, ott keresz-
telték, és ott kötött házasságot. Engem Brunáry atya 
keresztelt. Anyámmal kezdettől ide jártunk templomba. 
91 éves kora ellenére, ha nem nagyon rossz az idő, ma 
is rendszeresen részt vesz szentmisén.
 Édesapám - aki sajnos 16 éve meghalt - református 
volt. Apai ágon Pápáról származik a család. Dédapám, 

Kőrös Bandi bácsi számomra sokáig megközelíthetetlen volt – más körökben forgolódtunk. 
Egyedül lánya, Ági által tudtam a családról, aki a gitáros énekkarba járt. Később a képviselőtes-
tületben ismertem meg őt, mint egy roppant precíz és figyelmes embert. Őt, és rajta keresztül 
családját ismerhetitek most meg.

Dr. Kőrös Endre, magyar-latin-német szakos tanárként 
működött a pápai református gimnáziumban, később 
a református nőnevelő igazgatója és presbiter is volt. A 
pápai két tornyú református templom és a mellette lévő 
mellszobrok (Jókai és Petőfi) az ő tevékenységének és 
gyűjtő akciójának köszönhetők. Sajnos nincs testvérem, a 
húgom újszülött korában meghalt. Én is a jó Istennek kö-
szönhetem, hogy megmaradtam. Édesanyámnak volt egy 
súlyos vesegyulladása, hét hónapos várandóssága idején 
eszméletlen állapotba került, ezért császárral születtem. 
Dr. Selmeczi Ernő főorvos azzal „bíztatta” apámat, hogy 
talán az anyát meg tudják menteni. Szüleim már akkor a 
Vécsey utca 76-ban laktak, ott élt dédanyám, aki a szüle-
tésemkor egész éjszaka imádkozott: felajánlotta az életét 
értem. A szülés után engem rögtön a koraszülött otthon-
ba vittek. Márciusban születtem, júniusban hoztak haza, 
előtte halt meg dédanyám. A családi legendárium szerint 
az ő helyébe jöttem, ez föntről rendeltetett – most már 66 
éves vagyok.
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 Feleségem, Márti szintén újpesti 
születésű, de Zuglóból való, mate-
matika-fizika szakos tanárnő, ké-
sőbb pedagógiai kutató lett. Tavaly 
volt a 40. házassági évfordulónk, 
négy generáció ünnepelt együtt. Az 
ő támogatása nélkül nem tudtam 
volna a közösséget sem szolgálni. 
1976. július 31-én volt az esküvőnk 
a templomban.
Lányaink itt keresztelkedtek, itt vol-
tak elsőáldozók, itt kötöttek házassá-
got. Ági lányunknál 3 fiú született, ők 
Dunakeszin laknak, Anikóék pedig 
a Kodály köröndön, nekik egy kis-
lányuk van. Kisunokáinkat is itt ke-
resztelték. Anyósom is kapcsolódott 
a közösséghez – német, ének- és 
zongora tanárnő volt – ide járt nyug-
díjas találkozóra, 10 éve halt meg, 
de addig rendszeresen zongorázott 
a klubesteken.

Feleségemmel a zene hozott össze. Zenével sok szálon 
kapcsolódom a templomhoz is. A mostani Pécsi Sebes-
tyén zenei tagozatos iskolába jártam, hegedülni tanultam, 
de amatőr szinten több hangszeren is játszom. 1970-ben 
felvettek az ELTE jogi karára, és az Egyetemi Énekkarba 
is jelentkeztem - egy évre rá vettük fel a Bartók Béla ne-
vet. Az énekkarba - ahol baritonként énekeltem - Márti, a 
feleségem is járt, így ismerkedtünk meg. A templomban az 
első, Jakab Márta vezette kórusnak – ahová később Ági 
lányom is járt – mindketten tagjai voltunk.
Mesélj kérlek az akkori közösségről!
1982-ben Brunáry Feri bácsi elképzelése az volt, hogy a 
régi környékbeli katolikus dinasztiák leszármazottjait, a 
fiatalokat vonja be a képviselőtestületbe. Ilyen családok 
voltak akkor pl. a Kemenes, Nagy, Hollósi, Keszthelyi, Hir-
mann, Czermann, Gerber család. Fellner József volt az 
elnök, utána Károlyi Pál, Kertész Józsi bácsi – aki nemrég 
halt meg -, Hirmann László, Gerber Gábor, végül Vágvöl-
gyi Gergely. Magam ’82-től 33 éven át voltam képviselő-
testületi tag. Gyakorlatilag kisgyermekkoromtól láttam, 
ahogy a generációk váltják egymást, és jönnek a közös-
ségbe.
Milyen hitélet volt akkoriban itt?
Az egyház fenyegetett helyzetben volt. De Brunáry atya 
eléggé vagány ember volt. ’72-ben úgy építette a plébá-
niát, hogy építési engedélye nem volt az építkezésnek, 
csak fennmaradási engedélye. ’82 előtt emlékszem, hogy 
lényegében csak titokban lehetett összejönni. A fiatalokat 
nem lehetett közösségbe szervezni, mert az államellenes 
tevékenyégnek számított. ’82 után enyhült a helyzet. Per-
sze az emberekből nem lehet a hitet és a közösségi életet 
kiirtani. A jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy ’82-től rendsze-
resen voltak képviselőtestületi ülések, csak nem kaphatott 
nyilvánosságot.
 Most könnyű fiatalon közösséget építeni, de az 50-es 
években nem volt engedélyezett még a körmenet sem, 
ennek ellenére, egy évet kivéve még a Rákosi korszakban 
is megtartotta Brunáry atya. Elmondásból tudom, hogy a 

motoros ávós a sarkon állt és nézte, kik mennek a tö-
megben. 
Beszélj a hivatásodról és arról, hogy ezzel hogyan 
segítetted a közösséget.
1982-ben lettem az egyházközség ügyésze, mivel jo-
gász vagyok. Bírói pályám utolsó 18 évében a Kúria 
családjogi tanácsát vezettem. Egyik professzorom 
szerint „a családjog ott kezdődik, ahol a család vég-
ződik” - de ez nem egészen igaz. Én úgy vélem, az 
ember bíróként az ítéletek sokaságával ki tud rajzolni 
egy erkölcsi vonalat, ami általános elvárás egy szülő-
vel, egy házastárssal vagy gyermekkel szemben – pél-
dául, hogy szolidárisnak kell lenniük egymással. A bírói 
ítélkezésnek semlegesnek kell maradni, de a társada-
lomban is elvárható egy erkölcsi minimum. Azt szok-
ták mondani, hogy a jog az erkölcs minimuma, - ezt 
a törvény alkalmazásakor érvényesíteni tudja egy bíró 
is. Ha már menthetetlen a kapcsolat, akkor meg kell 
tanítani a feleket kulturáltan elválni.
 Biztosan nem tudtam volna ezt csinálni, ha nekem 
nincs egy szép, kiegyensúlyozott családi hátterem. 
Paradox helyzet, hogy tulajdonképpen 40 évig abból 
éltem és tartottam el a családot, hogy válópereket, tar-
tásdíjat, vagyonmegosztást, öröklési pereket tárgyal-
tam. Ezek a családi viták sok konfliktust hordoznak, de 
a jog a vitás helyzetekben igyekszik megoldást adni.
Szeretted csinálni ezt a hivatást?
Igen. Bíróként nyugdíjba vonultam, de az egyetemen 
családjogi szakjogász képzésen tanítok, jogi kommen-
tárokat írok – nem hagytam abba a szakmát.
 A közösség szolgálatában először ügyész, aztán a 
képviselőtestület jegyzője voltam. Az orgona alapít-
vány alapító okiratát 1998-ban én szerkesztettem. 
Pajor Tibor egyházközségi tagunk kezdeményezésére 
jött létre az alapítvány, aki a kuratórium tagja lett, ak-
tív szerepet  vállalt az ügyben. Pályi László atya és 
Hirmann László világi elnök is szorgalmazta az orgona 
megvalósítását, a gyűjtés elindítását. Az orgona csak a 
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Új alakuló csoportunk

hívek adományaiból nem tudott volna megvalósulni. Az 
önkormányzat, a Miniszterelnökség és Kapolyi László, 
az Újpesti Városvédő Egyesület egykori elnöke is je-
lentős összeggel támogatta. 
 A képviselőtestületi jegyzőkönyveket a 2010-es éve-
kig kézírással jegyzeteltem. 2016-ban Szilvácsku Zsolt 
vette át tőlem e tisztséget. 1963-tól vannak meg a jegy-
zőkönyveink – szeretnék valamikor a Krónikába Régi 
jegyzőkönyvekben lapozgatva rovatot indítani a sok 
érdekes dologról. Például, hogy volt olyan év, amikor 
az egész éves költségvetés csak 2-300 000 forint volt.
 Az Orgona Alapítvány alapító okiratán kívül segítet-
tem a Szeretett Tanítvány Alapítvány bejegyzésében, 
az egyházközségi tagok végrendeleteinek elkészíté-
sében, a plébánia szerződéseinek átnézésében, hogy 
azok precízen legyenek megfogalmazva és jogilag 
megállják a helyüket. Még most is szívesen állok a plé-
bánia rendelkezésére. 
 Bíró László püspök atya, aki az egyház családügyi 
referense, 2006-ban élet- és családvédő jogász fó-
rumot hozott létre. A fórumon néhány ember össze-
jön negyedévenként és őszintén megbeszélünk ké-
nyes problémákat: élettársi kapcsolat, házasság előtti 
együttélés, abortusz, béranyaság. Kimondottan a ne-
héz témákat preferáljuk, amikről nem könnyű beszél-
ni. Jó előadókat hallgatunk, például Maróth Miklóst a 
migrációról, Székely Jánost a cigányságról. Ezeknek 
az összejöveteleknek az a célja, hogy tisztázzuk: mi 
legyen a katolikus, keresztény ember álláspontja a mai 
világban, hogy emberségünk és a keresztény civilizá-
cióban a hitünk is megmaradjon. Ilyenkor egy-egy té-
mának társadalmi, lélektani és hitbeli vetületeit is meg 
szoktuk nézni. A kérdésekre nem biztos, hogy mindig 
van egyértelmű válasz, de mindenesetre beszélni kell 
róla. Bíró László atyában én ezt a nyitottságot sze-
retem. Ő például élettársaknak is tart jegyesoktatást, 
és megpróbálja rávenni őket arra, hogy kössenek há-
zasságot. Olyan tagjaink vannak, mint például Len-
kovics Barnabás – nekem szobatársam volt egy ideig 
az egyetemen –, aki az alkotmánybíróság elnöke volt, 
vagy Király Miklós, aki az ELTE jogi karának volt dé-
kánja. Több ilyen kiváló ember, akiktől nagyon sokat 
lehet tanulni. Mindannyian tanulunk egymástól – az 
ember még a gyerekétől is tanul –, hogyan kell visel-
kedni, hozzászólni, véleményt kialakítani. 
Szerettél volna fiúkat? 
Ez így nem fogalmazódott meg bennem, nagyon örül-
tem a kislányoknak. Az a fontos, hogy a gyerek egész-
séges legyen. És ha nézed az unokákat, a Gondvise-
lés a generációk során kiegyenlítette a családban a 
nemek arányát.
Milyen közösségi eseményt tartasz jó emlékeze-
tedben?
A gyerekek és unokák keresztelője a legkedvesebb él-
ményeink, öröm, hogy ezekre is ebben a templomban 
kerülhetett sor. Amikor én kisgyerek voltam, feloszlat-
ták a rendeket. Nagyon sok pap volt a plébánián emi-
att is. Brunáry atya tette lehetővé a számukra, többek 
között szalézi rend papjai számára, hogy legyen hol 
misézniük. Például Ádám Laci bácsinak, aki hitoktatóm 
volt – börtönben is ült az 50-es években –, és akitől 

sokat tanultam. 
 1982-ben, amikor megalakult az akkori kertvárosi képvi-
selőtestület, Brunáry atya kérte, mindenki a házastársával 
jöjjön el – akkor csak a nagyterem volt közösségi tér – így 
vonta be a katolikus családokat.
 Akkor még a plébánosi lakás is lent volt, és fent a kápláni 
helyek, két káplán számára. István atya óta lett az alsó 
szint teljesen közösségivé. A plébánia beosztása így sok-
kal nyitottabbá vált. Korábban is volt erre igény – a kép-
viselő testületben többször fölmerült, hogy a plébániának 
nem jó a beosztása. Emlékszem, János atya idejében 
ovális asztalok voltak székekkel a nagy teremben, és a 
folyosón tartották – télen nagykabátban – a hittanokat.
 Az ember földi élete rövid, de egy templomnak a történe-
te, egy közösségnek a fejlődése, épülése, tovább élése 
hosszabb történet. Egészen biztos vagyok benne, ha Bru-
náry atya fentről nézi, örül annak, amit lát – a változások-
nak is. Az 50 – 60-as években még latin mise volt. A II. 
vatikáni zsinat óta jött a szembemiséző oltár és a nemzeti 
nyelvű szentmise. Addig a szentmise sokkal merevebb 
volt, mint most, gitáros mise elképzelhetetlen lett volna. 
1970-ben édesapám 10 hónapig Amerikában dolgozott 
kutató professzorként, és amikor édesanyám utána ment, 
megrökönyödve találkozott először azzal, hogy beat zenét 
játszottak a katolikus templomban. Most már nálunk is leg-
alább 20 éve, vagy régebben van gitáros mise, ami János 
atya idején honosodott meg.
Mit üzensz a fiataloknak?
Kisgyerekkoromtól kezdve láttam, ahogy a generációk jár-
tak a templomba és a szülők hozták a gyerekeiket.
 Nagyon örülök annak, hogy nálunk ennyi fiatal van, ennyi-
re öntevékenyek és szervezik a különböző, jobbnál jobb 
programokat, amivel a gyermekeket is ideszoktatják. A hit-
re nevelésnek a példaadás a lényege, én is ezt tanultam a 
szüleimtől, az idősebb képviselőtestületi tagoktól. Ha ezt a 
vonalat tovább viszik és így építik a közösséget, akkor ez 
a legjobb úton halad.
 És fontos, hogy folytassák akkor is, ha rosszabb idők len-
nének, és akkor is tartsanak össze, így biztosan megma-
rad a közösség! Gersei Kata
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A Katolikus Iskolában...

...és Óvodában! 

Az adventi időszak az elcsöndesedés, az elmúlt esz-
tendő átgondolásának, az irgalmas jócselekedetek és 
az örömhírre való imádkozással teli várakozás ideje. Ki-
sebbek – nagyobbak, fiatalok és kevésbé fiatalok mind 
másként élik meg ezeket a napokat. Az iskola a nevelés 
helyszíne, a katolikus iskolában a nevelés keresztény, 
katolikus értékek mentén történik. 
 Tanulóink több mint tíz plébánia közösségeihez tartoz-
nak. Az adventi rorate szentmiséken való részvételre 
buzdítunk minden családot. Az osztályok az advent so-
rán egy-egy alkalommal közösen eljönnek a kertvárosi 
templomba hajnali szentmisére, és ezúton is megkö-
szönjük a plébániai közösség kedves vendéglátását a 
szentmisék után.
 Az iskolában a különböző korosztályok koruknak meg-
felelő módon gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit.
A kisebbek apró ajándékokat készítenek, betlehemes já-
tékot tanulnak meg. Az újpesti és újpalotai óvodákban 
előadják ezeket, ezzel is próbáljuk a katolikus óvodákon 
kívül is megismertetni a kisgyermeket a karácsony igazi 
jelentésével.
 Jótékonysági teadélutánt, vásárt szervezünk, ahol a ta-
nulók által készített csemegéket, ajándéktárgyakat vá-
sárolhatják meg a vendégek. A bevételt idén a hetedik 
osztályosok által ősszel a határon túl program keretében 
Kárpátalján meglátogatott nagydobronyi Irgalmas Sam-
aritánus Református Gyermekotthon lakói illetve a kert-
városi plébániai karitász részére juttatjuk el. Testvéris-
kolánk a gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton iskola 
legrászorultabb tanulóinak cipős doboz ajándékcsoma-
gokat készítenek osztályaink. 
 Az egész iskolát érinti a december 14-én nyíló betlehem 
kiállítás, melyen a családok által különféle anyagokból 
készített betlehemek tekinthetők meg. Ez tekinthető már 
hagyománynak is, mivel több, mint öt éve minden ad-
ventben rendezünk különböző nyilvánossággal.
 Fontos része az adventnek az egymás iránti megbocsáj-
tás, szeretet gyakorlása is. Ezt elősegítik a hétfő regge-
lente István atya által vezetett közös reggeli imádságok 
és az egymásért imádkozás gyakorlata. Mindenki leraj-
zolja névtelenül, hogy kiért imádkozik. Nagyböjt idején 
ugyanezt tesszük. 
 Az utolsó napokon az iskolai betlehemezős csoportok 
az osztályokat is meglátogatják, majd az utolsó tanítási 
napon közös lelki napot tartunk a tornateremben. Ez a 
nap lelki épülést ad minden korosztálynak, imádkozás-
sal, filmekkel, beszélgetéssel és Szentségimádással. Az 
idei évben nagyon koncentráltan kell készülnünk, mivel 
az adventi időszak az idén rövidebb.
 A Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda közösségének nevében ezúton kívánok a Szent 
István Plébánia közösségének kegyelmekben gazdag, 
áldott karácsonyi örömet!

Käfer György - igazgató   

 A Szent János Apostol Katolikus Óvodában, a kará-
csonyt megelőző hetekben, mint minden évben nagy 
izgalomban élünk, gyerekek felnőttek egyaránt.
 Advent mindannyiunk számára a várakozás ideje. Igyek-
szünk a gyerekeket és mi magunkat is felkészültté tenni 
az ünnepre. A gyerekektől tanult „angyalkázás” már több 
éve gyakorlat az óvónénik és a dadus nénik között. A 
hangsúly természetesen a másik ember felé fordított fi-
gyelmen és kedvességen van. A családokkal való közös 
adventi koszorúkötést követi, István atya ünnepélyes ko-
szorú áldása, és az első gyertya meggyújtása.
 Több éves hagyomány óvodánkban a „Szállást keres a 
Szent család” népszokás felelevenítése. Minden évben 
meghirdetjük és 2-3 Szent család ábrázolás is útnak indul 
a szülők körében. A gyerekek ez idő alatt sokat beszél-
getnek arról, mi is ez az ünnep és hogyan készüljenek 
Ők is, kik szalmaszálakat gyűjtenek jócselekedeteikkel 
a jászolba, hogy melegebb legyen, kik papír fenyőfát 
díszítenek kis szívecskékkel, hogy karácsonykor teljes 
pompájában találja a kis Jézus, sokat tesznek. 
 A karácsonyt megelőző héten az utolsó gyertya megy-
gyújtása a csoportokban kis műsorral, betlehemezéssel 
történik szülők és családtagok örömére.
 Mi, felnőttek pedig a Karácsonyra szintén ünnepléssel 
készülünk, ahol a finom falatok mellett lelki ajándékokkal 
örvendeztetjük meg egymást. Ilyenkor elhangzik egy-
egy vers, egy-egy dal vagy novella részlet, ami segít 
minket is a Megváltó születésének méltó megünneplé-
sére családjaink körében.

Sergőné Egedi Katalin

KARÁCSONYVÁRÁS I.
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 A családunk apraja-nagyja szereti az ünnepeket. S ha ezek közül meg kellene nevezni a legkedvesebbet, 
valószínű mindannyian a karácsonyt emlegetnénk. Erre készülünk a legtöbbet. A karácsonyt megelőző négy hétben 
az adventi időszak szépen terelget minket. Adja magát az adventi naptár is, amivel számon tartjuk, ahogy telnek a 
napok, és közeledünk az ünnephez.
 Első két gyermekünk születése után hagyomány lett az adventi naptár. Minden évben más és más stílusban 
készítettem el. Eleinte kis finomságok, apró meglepetések kerültek a naptárba, de évről évre igyekszem „élmények-
kel” és egyre kevesebb édességgel megtölteni az adventet. Egyrészt, mert a nagyok már nagyok, másrészt pedig 
szeretném, ha a két kicsi gyermekünk már ebbe nőne bele. Ne csak az édességről szóljon a várakozás. Tavaly a 
családunk életéből vettem egy-egy történetet, amikhez fotókat is csatoltam. Mint szülő, én is sokat gazdagodtam 
azáltal, míg átgondoltam, melyik az a 24 legfontosabb esemény, ami a mi történelmünk magját képezi. Szerettem 
volna ezzel hagyományt teremteni, s ezt idén folytatni – mesébe foglalni minden év 24 legemlékezetesebb ese-
ményét –, de másképp alakult. A 2017-es adventi naptárunk kicsi csomagjaiban 4-4 puzzle darab van. December 
24-ére, Szentestére lesz teljes a kép. Hogy mit is rejt pontosan a kirakó, azt nem árulhatom el, hátha olvassák a 
gyermekeim is az újságot. Mindenesetre minden nap megy a találgatás, s velük együtt izgulok, hogy vajon mikor 
derül fény a rejtélyre. 
 Az adventünk azonban nem csak a naptárról szól. Tavaly voltunk először a plébánián koszorú kötésen. 
Ezzel bizony hagyományt teremtettünk. Idén is ezzel kezdtük a várakozás időszakát. A kötözés, a díszítés folyama-
tában érlelődik meg bennünk újra és újra az elhatározás, hogy a közös esti imára jobban odafigyeljünk. Az asztalon 
díszelgő adventi koszorú, az ajtóra helyezett adventi naptár és az énekek minden este emlékeztetnek minket, hogy 
ne felejtsünk el kicsit elcsöndesedni, az Úristenre figyelni.
 Ezekben a hetekben különös figyelmet szentelünk a jótékonykodásnak is. Lehetőségünkhöz mérten próbá-
lunk a nálunk szegényebbekre is gondolni. Ilyen gyakorlat már a cipős doboznyi ajándék készítése, vagy a tartós 
élelmiszer gyűjtése.
Sok más lehetőség is van, hogy ráhangolódjunk, készüljünk az ünnepre. Idén bátorkodtunk már betlehemet is készí-
teni, ami a Szent János Apostol Katolikus Iskolában kerül majd kiállításra. Illetve tervezzük azt is, hogy elmegyünk 
az élő betlehemest megnézni, ahogy már korábban is tettük. Ezek mind segítenek a lényegre koncentrálni, s nem-
csak a készülődéssel járó teendőket hajszolni.
 Nehéz persze igazán elcsöndesedni. Főleg nekünk, édesanyáknak, akiknek igényük az ünneppel járó va-
rázslat, meghittség megteremtése. Zsong a fejünk a tervektől, kinek mi legyen az ajándék, mikor jut idő az ablak-
tisztításra, a mézeskalács sütésre. Próbálok évről évre egyszerűsíteni, minimalizálni. S az elszántság erősödik ben-
nem, mert látom az egyre növekvő, szinte fojtogató zűrzavart a karácsony körül. Legalább nekünk, keresztényeknek 
törekednünk kell az igazán lényegest, a szeretetben, örömben, békében eltöltött időt megragadni. 
 December 24-én már szinte tapintható nálunk az izgatottság. A gyerekek öröme, kíváncsisága gyorsan meg-
fertőz minket is. Van némi feszültség is a levegőben, de ez az igyekezetünk velejárója, hogy minden szép legyen! A 
konyhában készül a karácsonyi menü: halászlé és mákos guba. A fenyő, a karácsonyfadíszek és a fényfüzérek már 
készenlétben állnak, hogy amikor délután elmegyünk a gyerekekkel a pásztorjátékot megnézni, addig az angyalok 
feldíszíthessék a fát és az otthonunkat. Amikor hazaérünk a templomból, már sejteni lehet, hogy a nagyszobában 
történt valami, mert be van hajtva az ajtó és sötét van. Kis harang jelzi, amikor be lehet menni. Ilyenkor körülálljuk 
a fát és karácsonyi énekeket énekelünk. A gyerekek furulyáznak, vagy a kis szintetizátoron játsszák a dallamot. 
Közben csillagszórókat tartunk a kezünkben. Végül a karácsonyfa alá rejtett ajándékokkal köszöntjük egymást, és 
kívánunk áldott, békés ünnepeket. Minden évben van valamilyen társasjáték a fa alatt, így az ajándékozás végül egy 
nagy családi társasjátékozásba csap át. Késő estig játszhatnak a gyerekek is.
 Az a kedves, vidám harangszó, azt hiszem, nálunk annak van varázsereje. A gyerekek lelke végre meg-
nyugszik. Önfeledt boldogsággal vannak jelen. S ettől a perctől fogva már én is átadom magam az ünnepnek. Már 
nem fontos, hogy mi nem készült el, vagy mi az, amibe bele se tudtam fogni. Ekkor már mindezeket el tudom en-
gedni, és más szemmel látom az egész adventi készületet és az ünnepet. Minden megszépül körülöttem. Nem volt 
még olyan, hogy az összes elhatározás és ötlet megvalósuljon, mégis a karácsonyunk minden évben a legszebb. S 
ezt maguk a gyerekek is megfogalmazzák. Jézus születésének megünneplése pedig akkor lesz teljes számunkra, 
amikor elmegyünk a szentmisére, és nagyobb közösségben is megéljük mindazt, amit a családdal az otthonunkban. 
Együtt vagyunk örömben, békességben. Hiányzik még, hogy nem tudunk részt venni az éjféli misén, de remélem, 
hamarosan ennek is eljön az ideje!

Az írás szerzője Hajdani Bernadett 
Hábel Zoltán felesége, Aranka, Áron, Dániel és Zoltán édesanyja 

KARÁCSONYVÁRÁS II.

“Az a kedves, vidám harangszó...” 
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KARÁCSONYVÁRÁS III.

A Bata Családban 

Hagyománynak tekinthető, hogy három éve együtt készítjük el a plébánián az adventi koszorút, nem csak magunk 
részére, hanem a nagyszülők és dédszülők részére is. Gyerekek kiválasztják melyik koszorú kié lesz, számomra 
ismeretlen szempont szerint. A végeredmény az, hogy mindig a legmegfelelőbb koszorút kapják a nagyszülők és 
a dédszülők, hiszen nagyon örülnek, bármilyet kapnak. Hagyományosan nem sokat segítek a főzésben és sütés-
ben, ellenben befaragom a karácsonyfát. Tavaly rengeteget dolgoztam egy hegyoldalba nőtt példánnyal, ajánlom 
mindenkinek inkább a síkvidéki fenyőfákat egyenes száruk miatt. 24-én délután a gyerekekkel közösen feldíszítjük 
a karácsonyfát, szenteste egymás kezét fogva elénekeljük a Mennyből az angyal éneket. Nagyon szeretem, hogy 
ezen a szép estén elcsendesedik a város. Érdemes kimenni a szabadba, szenteste megszűnik vagy legalábbis na-
gyon lecsendesül a morajlás. Jó látni a családomat együtt, ilyenkor mindig hálát adok Istennek.

 Bata László

István atya: Hogyan szoktatok készülnia karácsonyra 
a családdal?
  A feleségem és én is törekszünk lecsendesedni, igyek-
szünk jobban odafigyelni a körülöttünk élő velünk kapcso-
latba kerülő emberekre. Nagyon nehéz megtenni, mert 
munka területén, édesanyaként és édesapaként egyszer-
re jól helytállni nem könnyű. Ebben az ünnepi időszakban 
személy szerint megpróbálom a másik fél szemével is 
szemlélni, jobban megérteni az adott szituációt. Azokkal 
az emberekkel, akikkel nehéz valamilyen okból az együtt-
működés, kapcsolat, több figyelemmel, toleranciával járok 
el. A gyerekekkel többet beszélgetünk mások megsegíté-
séről. Vasárnapi miséken az adventi időszakban előtérbe 
kerül Isten megbocsátó szeretete. A karácsonyi időszak-
ban, a médiában a rengeteg reklám mellett azért előtérbe 
kerül a segítségnyújtás és a szeretet fontossága. Gyere-
kekkel ezekről a dolgokról is beszélgetünk.  Karácsony 
előtt felkeressük a dédszülőket, akik nagyon nagy szere-
tettel várnak minket. Jó bekapcsolódni a sokkal lassabb 
tempójú életükbe, meghallgatni problémáikat, örömeiket. 
Szeretem, ha elmesélik régi történeteiket a karácsony-
ról, elgondolkodom, milyen lehetett egy kevésbé csillogó 
csendes vidéki ünnep.     
István atya: És hogyan ünneplitek a Karácsonyt? 
Milyen az évről évre visszatérő szokásotok, hagyo-
mányotok?

PLÉBÁNIÁNK TÁMOGATÁSA

Szeretettel emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy december hónapban lehetőség van még az idei „egyházi 
adó” (önkéntes hozzájárulás) rendezésére, befizetésére. Hazánkban a római katolikus plébániák nem kapnak sem 
egyházi, sem állami normatív támogatást, hanem a plébániához tartozó hívek tartják fenn anyagi hozzájárulásuk-
kal. Bár a mértéke az ajánlás mellett is önkéntes, de a plébánia ilyen módon történő támogatása, megsegítése 
lelkiismeretben kötelező. A püspöki kar ajánlása szerint a hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 1%-a. A 
perselyadomány is az egyházközség életét, és működését támogatja és biztosítja, de az név nélküli adomány. A 
jó Isten természetesen látja a perselybe adakozó nagylelkűségét, tudja, ki hogyan, milyen mértékben és formában 
járul hozzá az anyagiakhoz. Az „egyházi adó” befizetése névvel, lakcímmel történik. Ennyiben személyes tanúsítása 
az egyházközség iránt érzett szeretetnek és felelősségnek. Az egyházi adó befizethető banki átutalással, valamint 
készpénzben is a plébániai irodában. Több olyan testvér van a közösségünkben, akik havi banki átutalással intézik 
az önkéntes hozzájárulás befizetését, hogy ne „kelljen” év végén nagyobb összeget kiadniuk. Hálásan köszönöm a 
kedves testvéreknek, hogy az egyházi adó rendszeres fizetésével is támogatják templomunk és plébániánk műkö-
dését és fenntartását. A jó Isten fizesse meg százszorosan mindenki adományát!  

István atya 
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BESZÁMOLÓ

Nyugdíjas találkozó 2017. november-december 

Az imával kezdődő találkozásunkat, a novemberi hónap eseményeinek megbeszélésével kezdtük.
     A novemberi találkozóra is meghívtunk egy előadót, aki az idősödő emberek biztonságáról tartott előadást. Az 
előadása mindannyiunk számára elgondolkodtató és nagyon elfogadandó volt.
November 25. a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Ennek kapcsán 
vetítettük le, Placid atya aki megjárta a GULÁG című portréfilmet. A 113 perces dokumentumfilmben Placid atya, 
100 évet megélt bencés szerzetes, a maga humoros és minden korosztályt elbűvölő stílusában beszél sorsukról, a 
GULÁG-on töltött éveiről és élete fontos tanulságairól. Ismerteti velünk a túlélés szabályaités ezzel tanít minket élni.
  1. szabály: A szenvedést nem szabad dramatizálni.
  2. szabály: Keresni kell az élet apró örömeit.
  3: szabály: Különbek vagyunk rabtartóinknál!
  4. szabály: Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselni a szenvedést!
A riportfilm után röviden, a hónap szentjeit méltattuk .
Rendszeresen részt veszünk önkéntesként, a Karitász és a Mária Rádió munkájában is. A találkozót beszélgetéssel, 
énekléssel és imával zártuk. 
Az év utolsó találkozóját, 2017. december 18.-át, a Szent Karácsony előkészületével töltöttük, advent 4. vasárnapja 
előtti hétfői napon. A negyedik adventi gyertya meggyújtása után az adventről elmélkedtünk, énekeltünk, és imád-
koztunk. Rövid ismertető után, karácsonyi meglepetéssel szolgáltunk a megjelenteknek. Több kategóriában, adtunk 
műsort a hallgatóságnak. A műsor után együtt énekeltünk, beszélgettünk egymással. Búcsúzóul mindenkinek Ke-
gyelemtejes, Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánva váltunk el egymástól.
A következő nyugdíjas találkozó 2018. január 29.-én lesz.

Csanádi Béla: Adventi imádság

Urunk, Jézus Krisztus.
Várjuk eljöveteledet, várjuk a békét, mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben!

Várjuk eljöveteledet, mert az igazságra éhezünk, és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!
Várjuk eljöveteledet, és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket, amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak, akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.

Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.

Amen.

Parizán Klára
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Kedves Testvérek! 

Találkozás Jézussal
az ő találkozásain keresztül

Kiknek szól ez a csoport?

Neked szól, ha

- ha már a beavató szentségekben részesültél (Keresztség, Bérmálás. 
Eukarisztia)

- felnőtt vagy és érzel arra indíttatást, hogy a Szentírás segítségével el-
mélkedjünk Jézus találkozásairól, csodáiról

- szeretnél nyitott lenni a Szentlélek indításaira – mit üzen neked a Szent-
lélek, mit üzen általad másoknak (ezt meg is osztjuk kis csoportban, min-
denki annyit mond el, amennyit szeretne) és mit üzen Neked másokon 
keresztül

- szeretnéd megtapasztalni a kisközösségben rejlő csönd erejét

- hajlandó vagy növekedni a közösségi közegben

- nyitott vagy arra, hogy 5-10 percet az Oltáriszentség előtt imádkozzunk

- az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia közösségéhez tartozónak 
érzed magad

Mikor találkozunk?

Minden hónap 2. és 4. hétfőjén 19:30-21:00-ig. Ha valami miatt elma-
radna az alkalom (ünnepnap vagy egyéb elfoglaltság), akkor azt előre 
jelzem.

Ki vezeti az esti alkalmakat?

A Szentlélek

Ki a kísérő?

István atya és a segítők

Hol találkozunk?

Az Újpest-Kertvárosi Plébánián

Következő találkozónk: 2018. január 8. 19:30

Horváth István 
plébániai kormányzó  

Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia 
1046 Bp, Rákoczi tér 4-8.

06208234510

Erhart Kaestner:
Mire való a csönd?

 
A magányosan élő szerzetes reme-

téhez egyszer emberek jöttek.
Megkérdezték tőle:

- Mire való, hogy életed
nagy részét itt töltöd el

csöndben és magányban?
A remete éppen azzal foglalatosko-
dott, hogy vizet mert egy ciszterná-

ból, az esővíz összegyűjtésére
szolgáló mély kútból.

Fölfigyelt a kérdésre, s munka 
közben odaszólt a látogatóknak:
- Nézzetek bele a ciszternába!

Mit láttok?
Az emberek kíváncsian körülvették a 

szerzetest, és próbáltak
beletekinteni a mély kútba:

Nem látunk semmit - 
mondták kisvártatva.

A remete abbahagyta a vízmerítést, 
pár pillanatnyi csöndet tartott.

A látogatók feszülten figyeltek rá, 
mozdulni sem mertek:

- Most nézzetek bele a kútba
egyenként, csöndesen.

Mit láttok?
A látogatók érdeklődéssel hajoltak 
egyenként a kút fölé, s felkiáltottak:

- Saját arcunkat látjuk a kútban!
- Bizony, amíg zavartam a vizet

 - mondta a remete - 
nem láttatok semmit.

De a csöndben és a nyugalomban 
megismeritek önmagatokat.

A látogatók megértették a 
remete tanítását.
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Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk elküldte hozzánk ir-
galmas jóságának örömhírét Fiában, Jézusban, aki tö-
kéletesen átadta nekünk ezt az evangéliumot. Jézusban 
mindenki megtapasztalhatta, hogy velünk az Isten (Em-
mánuel). Ez Karácsony ünnepének misztériuma: az Ige 
megtestesült Názáretben, s kilenc hónap múlva meg-
született Betlehemben. Nagycsütörtök, s az Ő halála és 
feltámadása óta pedig titokzatosan megfogan híveiben 
is. Pünkösdkor a látható világba született az Ő egyhá-
za. Azóta is születik minden hitre ébredő emberben; aki 
beengedi a szívébe az Ő szeretetét és igaz tanítását, ott 
megfogan az Ő titokzatos élete. A hívő embernek, aki 
már hordozza magában a megtestesült Igét, vigyáznia 
kell erre az isteni magzatra, mert hűtlenségével, halálos 
bűnével abortálhatja, ill. keresztre feszíti. Ne áltassuk 
magunkat, ahogy ezt sok, magát vallásosnak gondoló 
ember teszi. Istennek, aki teljesen odaadta Fiát nekünk, 
értünk – mi csak két napot adunk, Karácsonyt és Hús-
vétot? Vagy minden vasárnap, az Úr napján egy órát is 
adunk neki – a heti 168-ból – csak mert ez parancs?

Valljuk be: ha tényleg szeretünk valakit, nem méricské-
lünk, nem spórolunk, nekiadjuk az időnket, tehetségün-
ket, szolgálatunkat. Miről is szól az első parancsolat a 
tízből? És a főparancsolat? Hol állok én ennek a teljesí-
tésében? Felnőtt keresztény testvérem, Jézus már 2000 
éve megszületett a Szentföldön – és a te szívedben? há-
zasságodban és családodban? és kapcsolataidban? Oly 
gyönyörű, idilli képeket festenek a betlehemi születésről, 
de tudjuk, hogy az a helyzet igazából milyen szomorú 
volt, s a környezet is, az istálló... Mégis, a hit szemével 
nézve valóban a legszebb képet is felülmúló valóság: 
maga az Isten s az Ő Országa jött le a földre! Kezdtek 
megvalósulni a próféták meseszép jövendölései. Kará-
csony szent titka 2000 éve mindig ismétlődik ott, ahol 
ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, az Ő 
szeretetében!
Végezetül álljanak itt egy 17. századi költő, Angelus 
Silesius sorai:

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
(Angelus Silesius)

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden jóakaratú embernek!

Majnek Antal
munkácsi róm. kat. megyéspüspök

KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

Megszületett – a te szívedben is? 
Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztorának karácsony alkalmából 
írott körlevele.
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József Attila:
Betlehemi királyok

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos

itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.

Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,

szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,

Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,

tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át

alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

1929. december

DECEMBERI KÉPES BESZÁMOLÓ

Imaiskola résztvevői Készülnek az adventi koszorúk

Nálunk járt a Mikulás

Az angyalok munkában 

Elsőaldozásra készülők találkozója

Rorate utáni reggeli



PLÉBÁNIÁNK ADATAI
Cím: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4 - 8.
Telefonszám: +36 1 369 0393
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700457-69099728-51100005
Honlap: ujpestkertvaros.hu

A Kertvárosi Krónika következő számának lapzártája 
2018. január 14.

12 2017. december

Programnaptár 
DECEMBER

25. hétfő: Urunk születése: Kará-
csony Ünnepi mise  10:00  és 18:00-
kor

26. kedd: Szent István első vértanú 
10:00-kor Ünnepi mise

27. szerda: Szent János apostol és 
evangélista

28. csütörtök: Aprószentek

31. vasárnap: Szentcsalád vasár-
napja  este 18:00 év végi hálaadó 
szentmise

JANUÁR

1. Hétfő:  Szűz Mária, Isten anyja 
(parancsolt ünnep) Szentmise 

10:00-kor és 18:00-kor

6. Szombat: Urunk megjelenése, 
Vízkereszt (parancsolt ünnep)Navi-
cella kórus szolgál a misén és utána 
egy rövid koncert a templomban

Megkezdődik a házszentelés idő-
szaka!

7. vasárnap: Urunk megkeresztel-
kedése - Évközi 1. vasárnap

14. vasárnap: Évközi 2. vasárnap

18. csütörtök: Árpád-házi Szent 
Margit szűz

21. vasárnap: Évközi 3. vasárnap 

A SZENTMISÉK RENDJE:

Hétfőtől péntekig        7:00
szombat  18:00
vasárnap
gyermek és családos: 9:00
Ünnepi szentmise: 11:00
ifjúsági szentmise: 18:00

AGAPÉ

2018.01.07.  Gitàros Énekkar
2018.01.14.  Schola
2018.01.21.  Ministrànsok
2018.01.28.  Idősebbek tea   
  delutànja
2018.02.04.  Alsós hittanosok

Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia lapja.  Medjelenik havonta 400 példányban.
Egyházi felelős és kiadó: Horváth István plébániai kormányzó. Honlap: www.ujpestkervaros.hu

Kövessen minket a Facebook-on is! Adószám: 19819057-1-41 Tipográfia: Ecsedi Márton
E-mail: kertvarosikronika@gmail.com

A Navicella kamaraegyüttes karácsonyi koncertje
Helyszín: Újpest-Kertvárosi

Szent István plébániatemplom.
Időpont: 2018. január 6. 18:00

a szentmisében és azt követően ráadásként
felcsendülnek karácsonyi liturgikus dallamok, áriák.

A belépés ingyenes!

Hittantábor 
2018. július 2-7. 

Plébániai nagytábor
2018. augusztus 13- 17. Balatonlelle 

Plébániai Közösségi
Szilveszter

Szeretettel várunk az
Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánián

2017. december 31-én
 az esti hálaadó szentmise után

Szilveszteri mulatságra! 

18:00 Hálaadó Szentmise 
19:30  Tűzijáték az Erdősor út  
végén, ahová közösen mennénk 
20:30  Megnyitó, köszöntő
21:00  Ki mit tud?  -  Vetélkedő
22:00  Tánctanítás
23:30  Szentségi mádás
00:00  Koccintás 
00:30  Tánc

Étkezés: Amit mi biztosítunk az a virsli 
a hozzávalóival és pezsgő a koccintáshoz. 

Belépés ingyenes, de kérünk, családonként 
hozzatokegy kis enni - innivalót  magatokkal,
amit másokkal is szívesen megosztanátok! 

És ne feledkezz el a jókedvről se,
amit szintén kérünk, hozz magaddal!

Gyermek születik Betlehemben


