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Az Eucharisztia
szentsége és az Egyház

Az Eucharisztia szentsége által Jézus a híveket saját „órájába”
vonja be, és ily módon mutatja meg nekünk azt a kapcsolatot,
amelyet közte és közöttünk, az Ő személye és az Egyház között
eltervezett. Krisztus ugyanis saját keresztáldozatával, jegyeseként és a testeként hozta létre az Egyházat.

Láttam, hogy víz jön elő
a templomból,
annak jobb oldalából,
allelúja:
és akikhez elért a víz árja,
megszabadultak,
és mondani fogják: allelúja.
(antifóna Ez 47, 1-2 nyomán)

Miserend





hétfő–péntek, 6:30 óra,
17 óra
Szent Anna templom




szeptember 23.
Plébániai hajókirándulás
Visegrádra



December 25. Elhunyt
Ambrózia nővér, a budai
Erzsébet-nővérek utolsó
főnöknője.

szombat, 8 óra, 18 óra
Szent Anna templom
vasárnap 7:30 9, 11, 18
óra
Szent Anna templom

Hírek

Az egyházatyák hosszasan elmélkedtek Évának, az alvó Ádám oldalából (vö. Ter 2,21-23), és az új
Évának, az Egyháznak a halál álmába merült Krisztus megnyitott oldalából való eredete kapcsolatáról:
Krisztus átszúrt oldalából, mondja
János, vér és víz folyt ki (vö. Jn 19,
34), a szentségek szimbóluma. Annak szemlélése, „akit átszúrtak” (vö. Jn 19,37) eszünkbe juttatja

az oksági kapcsolatot Krisztus áldozata, az Eucharisztia és az Egyház
között. Valójában az Egyház „az Eucharisztiából él”.[31] Mivel az Eucharisztiában megjelenik Krisztus
megváltó áldozata, mindenekelőtt
azt kell felismernünk, hogy „oksági
összefüggés van az Eucharisztia és
az Egyház eredete között”.[32] Az
Eucharisztia maga Krisztus, aki folyamatosan építve bennünket, mint

János Domokos atya az
alsókrisztinavárosi plébánia közösségével az
itáliai Re-ben járt buszos
zarándoklaton.
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a saját testét, nekünk ajándékozza
magát. Éppen ezért abban a megdöbbentő kölcsönhatásban, mely az
Egyházat építő Eucharisztia és az
Eucharisztiát létrehozó Egyház között van,[33] az elsődleges okságot
ez a formula fejezi ki: az Egyház
azért tudja ünnepelni és imádni az
Eucharisztiában jelenlévő Krisztus
misztériumát, mert maga Krisztus
előbb neki ajándékozta magát a keresztáldozatban. Az Egyház lehetősége, hogy „létrehozza” az Eucharisztiát, teljesen egészében abban
az ajándékozásban gyökerezik,
hogy Krisztus neki adta önmagát.
Ebben az esetben is fölfedezhetünk
egy meggyőző szempontot Szent János megfogalmazásában: „Ő előbb
szeretett minket” (1Jn 4,19). Így tehát mi is minden szentmisében
megvalljuk Krisztus ajándékának elsőbbségét. Az Eucharisztia oksági
hatása az Egyház eredetére végleg
föltárja nemcsak a kronológiai, hanem ontológiai elsőbbségét annak,
hogy Ő „előbb” szeretett minket. Ő
örökre az, aki előbb szeret minket.

Az Eucharisztia és az egyházi
közösség
Az Eucharisztia tehát alapvető az
Egyház léte és tevékenysége szempontjából. Ezért az őskeresztények
ugyanazzal a Krisztus teste kifejezéssel jelölték Krisztusnak a Szűz
Máriától született testét, az eucharisztikus Testet és az Egyház testét.
[34] Ez a hagyományban nagyon jelenlévő tény segít abban, hogy tudatosabbá váljék a Krisztus és az
Egyház közötti elválaszthatatlanság. Az Úr Jézus, amikor áldozatul
ajánlotta magát értünk, önmaga
ajándékozásában hatékonyan előre
hirdette az Egyház misztériumát.
Jelentős, hogy a II. eucharisztikus
ima, amikor a Szentlelket hívja, így
fogalmazza az imádságot az Egyház
egységéért: „Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és
vérében részesülünk”. Ez a szöveg
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világosan érthetővé teszi, hogy az
Eucharisztia Szentségének valósága
a hívek egysége az egyházi közösségben. Így az Eucharisztia rámutat
az Egyházra, mint a közösség misztériumának gyökerére.
Az Eucharisztia és a közösség közti kapcsolatra már Isten Szolgája, II.
János Pál pápa fölhívta a figyelmet
Ecclesia de Eucharistia enciklikájában. Úgy beszélt Krisztus emlékezetéről, mint „az Egyházon belüli
közösség legnagyobb szentségi
megnyilvánulásáról”.[36] Az egyházi közösség egysége konkrétan a keresztény közösségekben nyilvánul
meg, és megújul az eucharisztikus
cselekményben, mely egyesíti és
megkülönbözteti őket a részegyházakban, „amelyekben és amelyekből az egy és egyetlen katolikus
Egyház áll”[37]. Éppen az egyetlen
Eucharisztia valósága, melyet minden egyházmegyében a saját püspökük körül ünnepelnek, teszi
számunkra érthetővé, hogy miként
állnak fönn a részegyházak az Egyházban és az Egyházból. Ugyanis
„az Úr eucharisztikus testének
egyetlen és oszthatatlan volta magában foglalja az Ő misztikus testének egyetlenségét, mely az egy és
oszthatatlan Egyház. Az eucharisztikus középpontból fakad minden
ünneplő közösség és minden részegyház kellő nyitottsága: az Úr kitárt karjai vonzzák őket, s iktatják
be egyetlen és osztatlan testébe”.
[38] Ezért az Eucharisztia ünneplésében minden hívő a saját Egyházában, azaz Krisztus Egyházában van.
Ezen eucharisztikus szempontból,
ha helyesen értjük, az egyházi közösség természete szerint katolikus
valóságnak mutatkozik.[39] Az egyházi közösség ezen eucharisztikus
gyökerének a hangsúlyozása hatékonyan hozzájárulhat a Péter székével nem teljes közösségben lévő
egyházakkal és egyházi közösségekkel folytatott ökumenikus dialógushoz is. Az Eucharisztia ugyanis
objektíven az egység erős köteléke

SZeNTeLTVíZ
a katolikus Egyház és az ortodox
egyházak között, melyek megőrizték az Eucharisztia misztériumának
eredeti és sértetlen természetét.
Ugyanakkor az Eucharisztia egyházi
jellegéből következően kiváltságos
téma lehet a reformációból született közösségekkel folytatott dialógusban is.[40]
XVI. Benedek pápa
(Sacramentum caritatis, apostoli buzdítás az Eucharisztiáról, 2007)
[31] II. János Pál pápa: Ecclesia de
Eucharistia, 1: Acta Apostolicae Sedis
(=AAC) 95 (2003), 433.
[32] Ua., 21: AAS 95 (2003), 447.
[33] Vö. II. János Pál: Redemptor hominis (1979. III. 4.), 20: AAS 71 (1979),
309-316; Dominicae Cenae (1980. II.
24.), 4: AAS 72 (1980), 119-121.
[34] Vö. Propositio 5.
[35] Aquinói Szent Tamás: STh III, 80, 4:
„Ebben a szentségben, mint a többiben is a sacramentum annak jele,
ami a sacramentum tárgya (res sacramenti). Ennek a szentségnek azonban mint fentebb mondtuk, kettős a
tárgya: az egyik, amit jelöl és
tartalmaz, ti. maga Krisztus; a másik
amit jelöl, de nem tartalmaz, ti.
Krisztus titokzatos teste, mely a
szentek közössége. Mindaz tehát, aki
ezt a szentséget magához veszi, ezzel
magával jelzi, hogy Krisztussal egyesült és a tagjai közé testesült. Ez
azonban a (szeretet által) megformált hit által történik, amivel senki
nem rendelkezik, akinek halálos
bűne van.”
[36] 38. p.: AAS 95 (2003), 458.
[37] Lumen Gentium 23.
[38] Hittani Kongregáció: Communionis
notio (1992. V. 28.), 11: AAS 85
(1993), 845.
[39] Propositio 5: „A >katolikus< név azt
az egyetemességet jelenti, melyet az
Eucharisztia, bármely Egyházban
ünneplik is, épít és ápol. Így a
részegyházak felelőssége, hogy a
maguk sajátosságait az egységben
tegyék láthatóvá. A testvéri szeretet
e megőrzendő kapcsolata a szentháromságos közösség nyoma. A
Zsinatok és Szinódusok a történelem
folyamán az Egyháznak e testvéri
arculatát jelenítik meg.”
[40] Vö. Ua.
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AQaTiCaNa

Ambrózia nővér emlékezete
Karácsony másnapján hosszan tartó betegség után, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri idősek otthonában elhunyt Ambrózia nővér, polgári nevén Balázs Irma, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt tartományfőnöke, aki
életének utolsó két és fél évtizedét a rend Batthyány téri
rendházában, Szent Ferenc Sebei templom mellett töltötte.
Ambrózia nővért a zárdán kívüli világban Balázs Irma néven ismerték.
Így szólították ot gyerekkorában
Zala megyei szülőfalujában, és így
hívták ot kollégái az újpesti rendelőintézetben, ahol a szerzetesrendek feloszlatása után 46 éven át
dolgozott ápolóként, majd osztályos
főnővérként.
Tizenöt évesen jelentkezett apácának. Beteg édesanyja, akit korábban Szombathelyen kezeltek, elragadó történeteket mesélt a kórházba bejáró nővérekről, ezzel
akaratlanul is elültette benne a
gondolatot. A fiatal lány egyébként
is minden idejét a templomban töl-

tötte, sokszor az iskolai szünetekben is oda szaladt ki tíz percre.
Amikor meglátta az újságban, hogy
a budai Szent Erzsébet betegápoló
rend felvételt hirdet, nem volt többé nyugalma. Addig erősködött, míg
édesanyja azt nem mondta: menjen
csak, próbálja ki, két hét után úgyis
hazajön.
A naptár 1941. szeptember 1-jét
mutatott, amikor a fiatal lány becsöngetett a rend Batthyány téri
épületébe. Az ajtót nyitó apáca azzal fogadta: menjen nyugodtan el,
mert úgysem fogják felvenni, hiszen túl kicsi és túl fiatal ahhoz,
hogy belépjen. – Azért csak „csön-

gesse le” a tisztelendő anyát –
mondta neki a tizenévesek önbizalmával. Délután már a jelöltek öltözékét viselte, másnap munkába állt
a sebészeti kórteremben. A nővérek
beiskolázták, általános betegápolónak tanult.
A jelöltévek kitöltése után 1943.
október 4-én öltözött be apácának.
Ekkor kapta szerzetesi nevét: a Fájdalmas Szűzanyáról nevezett Mária
Ambrózia nővér. A noviciátus idejét
Svábhegyen töltötte, ott a nővérek
szigorú rend szerint éltek, fogyatékkal élő gyermekeket neveltek,
önmaguk ellátására pedig állatokat
tartottak. Budapest ostromát az angolkisasszonyoknál vészelte át. A
harcok után egy társával legyalogoltak a Batthyány térre megnézni,
lebombázták-e a rendházat. Fehér
fátyollal letakarva mentek, az emberek megálltak körülöttük, rájuk
mosolyogtak, köszöntötték őket. Az
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épület fele romokban állt, az állva
maradt falról azonban messzire látszott a Jézus szíve-kép.
Ambrózia nővér 1948-ban örökfogadalmat tett. 1950-ben az állam
feloszlatta a szerzetesrendeket. A
nővéreket szélnek eresztették, az
ingatlanokat államosították. Neve
újra Balázs Irma lett. Betegápolóként az István Kórház belgyógyászatán helyezkedett el. Karácsony
előtt felfigyelt egy haldokló
asszonyra.
– Látom, hogy a néni hazatérni
készül – szólította meg a rokonait a
folyosón. – Nem gondolják, hogy
papot kellene hívni hozzá? Szóljanak egy atyának, hogy jöjjön fel
bátran.
A rokonok hálásan távoztak. Nem
sokkal később megérkezett a pap.
Amikor a belgyógyászaton megjelent, a betegek izgatottak lettek, az
osztályon majdnem mindenki gyónni akart. A pap zavarban volt, nem
erre készült. Ambrózia nővér azt
mondta, két széket betesz a fürdőszobába, az egyikre ülhet az atya, a
másikra, aki gyónni akar, ő pedig
becsukja rájuk az ajtót. Amikor
mindenki meggyónt, a nővér azzal
köszönt el a tisztelendő atyától,
hogy legközelebb úgy jöjjön, áldoztatni is fog a kórtermekben. Erre
azonban már nem került sor, valaki
ugyanis jelentette a történteket.
Ambrózia nővért a párttitkár hívatta, és közölte vele, hogy ki van rúgva. Hozzátette, ne is próbáljon elhelyezkedni, mert a történteket jelentették a minisztériumnak is. A
nővér megköszönte a párttitkár
szavait, és elment.
Nem sokkal később Budapesten
élő nagybátyja azt hallotta, gyakorlott ápolókat keresnek az Újpesten
épült rendelőintézetbe. A felvételi
irodán az őt fogadó asszony elkérte
a papírjait. Amikor belenézett a bizonyítványába, meglepődve odakiabált a főnökének: te, ez egy apáca!
Mit törődsz vele, kérdezett vissza a
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„Végezze tisztességesen a munkáját,
és akkor mi meg fogjuk
szeretni magát.”
másik, fiatal, jó munkaerő. Vedd fel!
Első munkanapján reggel a főnővérnél jelentkezett. Mielőtt bármit
megbeszéltek volna, a portás nyitott be az irodába, hogy a felülvizsgálati osztályra kérnek egy nővért,
mert nem érkezett meg, akit beosztottak, most pedig két orvos vár, és
nem tudják elkezdeni a rendelést.
– Irma, most azonnal fölveszel
egy fehér köpenyt, felmész az osztályra, és beállsz dolgozni – mondta
neki a főnővér. – A többit megbeszéljük később.
Fölment, bemutatkozott az orvosoknak, kikereste a betegek kartonjait, megkezdődött a rendelés.
Amikor elfogyott a sor, bement az
igazgatóhoz.
– Valamit tudnia kell rólam –
mondta neki –, én rendi nővér vagyok.
– Fiam, ez nem bűne magának –
válaszolta az igazgató. – Egy dolgot
kérek, vallásról itt ne beszéljen. Végezze tisztességesen a munkáját, és
akkor mi meg fogjuk szeretni magát.
Így történt. Balázs Irma rövid idő
után már osztályos főnővérként
dolgozott a rendelőintézetben.
Negyvenhat év alatt hat igazgatóval
dolgozott együtt. Orvosok műszakbeosztását állította össze, gazdálkodott a szanatóriumi beutalókkal,
beteglátogató volt. A betegektől a
főorvosokig mindenki a bizalmába
fogadta, sokszor a legféltettebb titkaikat is megosztották vele. Főnővérként sokakat megismert, kapcsolatait pedig arra használta, hogy
az utcára került apácákat munkához juttassa. De az ő közreműködésével lett műtősfiú a László Kórházban egy későbbi püspök is.
Az ötvenes évek kusza viszonyai
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között a gondviselés lakáshoz segítette. 25 éven át egy gyermektelen
házaspárnál lakott a budai villa különálló szobájában.
A rendszerváltás után a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló rend
visszakapta a Batthyány téri kórházát, amelyben bentlakásos idősotthon működött. Birtokba vehették
rendházukat is a vele egybeépült
templommal együtt. A templombelső felújítása tíz éven át tartott. Az
apácák fogyatkozó csoportja közben
minden szombaton kitakarította a
templomot, hogy a vasárnapi szentmisére tisztaság és rend legyen.
Tizenkét idős, beteg apáca alkotta
akkor a rendet. Paskai László bíboros Ambrózia nővért nevezte ki tartományfőnöknek. Ő pedig Kozma
Imre atyától kért segítséget az idősotthon lakóinak ellátásához, a feladatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át.
Ambrózia nővér nyugdíjba ment,
de annál aktívabban dolgozott, bár
egy idő múlva járókeretre, majd kerekesszékbe kényszerült. Minden
nap hajnali öt óra előtt kelt. Reggel
hét előtt egy, a templomi közösségéhez tartozó fiatalember áttolta őt
a Szent Ferenc sebei templomba.
Ambrózia nővér a kerekesszékből
irányított, intézkedett az oltárterítők cseréjéről, a gyertyák pótlásáról, vezette a hívek által rendelt
misék könyvelését. Nyugdíjából felfogadott egy asszonyt, aki hetente
kitakarította a templomot, és mindig friss virágot hozott. Napközben
kicsi szobájában üldögélt a rendházban, és az egyik katolikus adón
közvetített zsolozsmázást hallgatta.
2016. július 26-án, kilencvenedik
születésnapján három hálaadó
szentmisét mondtak az életéért.
Ambrózia nővért írásban köszöntötte a bíboros és a miniszterelnök,
Ferenc pápa pedig apostoli áldását
tanúsító oklevelet küldött neki.
Romhányi Tamás
(Magyar Idők, 2016. szeptember 29.)
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A nagyváros éli a maga rádiós, autós, charlestonos modern életét,
ámde egy kedves öreg templom előcsarnokában, egy óriási faládában a
középkor misztériumának bája rejtezkedik: a bábjáték. Misztérium ez,
hatszázéves hagyomány, mely a ládafenéken álmodó bábukat karácsony éjjelén életre, színpadra hívva, gyermeki mesejátékot varázsol
Budára.
Budán minden más, Budán, a régi
„Bomba téren”, gyermekien naiv
regényességével együtt élnek a középkori templomi marionette-játékok, hogy az éjféli mise harangjának álomszerűen dongó hangjára
bábuéletre keljenek, s az ódon barokktemplom egyik mellékoltárára
szerelve elevenítsenek meg egy
kedves, bájos középkori hangulatot.
A bábok tavaly is megjelentek a
mellékoltáron, sőt évek óta minden
karácsonykor. Azonban egyetlen
mozdulatlan színpadi képet, a Jászol
előtti hódolást mutatták csak be.
1927 karácsonyán mozdultak meg
először. Molnár László pápai kamarás plébános elhatározta, hogy pó-
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tolja a hiányzó figurákat, a Jászol
előtt összegyűlt figurák már az ünnepkör lepergésének rendjében távoznak a Jászol elől. Hosszú, színes
menetben a Napkeleti Bölcsek, minden nap közelebb jutva a marionette-szekrény széléhez (a sekrestyés
minden este más helyzetbe rakja
őket) s végre Háromkirályok napján
eltűnnek – a ládában. A Szent Család az üldöző Heródes gyilkos népe
elől szamárháton menekül Egyiptomba. A pásztorok dudaszó és tilinkó
mellett
térnek
vissza
mezőikre. Jövő karácsonyra elkészül a többi figura is, és akkor már
az ünnepkör első fele: a Napkeleti
Bölcsek érkezése Heródeshez, az
előttük vándorló betlehemi Csillag,
a pásztorok menete, a Szent Család
érkezése, a hirdető angyalok zenés
serege is mozgalmas csoportokban
fog felvonulni.
Az oberammergaui passiójátékok
modorában készült faragványokat –
a szamáron ülő Máriát, Heródest
stb. – a pesti Oberbauer-cég készíti.
A figurák eddigi száma ötvennél
több. A színpad egységes díszlete-
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zést mutat: a Jászol, a Mező, a Jordán völgye, Betlehem városa, az
Olajfák hegye, és a Golgotha is egyszerre szerepel, illetve állítható be.
Képünk a templom derék sekrestyését, Tóth Béla uramat mutatja
segédeivel. Jobb karját muszka
ágyúnak golyóbisa vitte el, ámde
mégis szeretette öleli a Tevét, baljában Angyalt tartva, míg a suttogó
ministráns Fiú bárányt, szerecsent,
elefántot, királyt rak ki a dobozból,
a segéd, Jákity mester pedig számolja a Figurákat. A Fejedelmek s Pásztorok, Elefántusok és gyenge Bárányok, amelyek e szép középkori játékban szerepelnek, fából vannak s
csak bábuk ők. De nem lelketlenek,
mert beléjük a budai História, a Stílus és a Legenda lehel életet.
Bevilaqua-Borsody Béla
Megjelent: Tolnai Világlapja 1928. jan.
25 (itt rövidítve olvasható). A szerző
(1885–1962) iró és művelődéstörténész
volt, gyermekkorát a Vízivárosban töltötte. Műveiben egyedülálló módon keverednek a történeti tények és a szabad
kultúrhistóriai asszociációk.
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Újjáalakult a plébániai képviselőtestület

2017 nyarán a felsővízivárosi egyházközségi képviselőtestület az
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek által 2017. január 1től életbeléptetett szervezeti és működési szabályzat szerint alakult újjá. Eszerint a régi „egyházközségi képviselőtestület” új neve „plébánia képviselőtestület” lett, amelynek az eddigi „egyházi
elnök” és „világi elnök” helyett egyedüli elnöke a plébános. A
testület viszont maga választhatja meg tagjai közül az alelnököt.
Az új képviselőtestület 17 tagját
és három póttagját Erdő Péter nyár
elején hagyta jóvá, így a tagok többsége 2017. július 23-án vasárnap, a
Szent Anna templom búcsúján, 11
órakor tartott ünnepi szentmise keretében tette le a szabályzat által
előírt ígéretet, mely szerint „mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és a plébánia jogos érdekeit
fogják képviselni”. Az esemény után
állófogadás volt a plébánia udvarán.

Tisztségviselők
A testület első ülését 2017. október
30-án este tartotta a plébánia emeleti hittantermében. Mivel a nyári
ígérettételen néhányan nem tudtak
jelen lenni, az ígérettételt ekkor
megismételték.
A testület ekkor választotta meg
az alelnököt, akinek feladata az
egyes munkacsoportok vagy bizottságok ellenőrzése, tevékenységük
elősegítése, a tagok ösztönzése. JD
plébános szavazatszedő bizottságnak Csizér Mártont és Marosi Györgyöt kérte föl. A titkos szavazás
eredményeképpen az alelnök a korábbi (utolsó) világi elnök, Koltai
András lett.
A Gazdasági Bizottságba, amelynek a plébános és az alelnök tisztségük folytán tagjai, a testület nyílt
szavazással további három tagot választott: Csizér Mártont, Nyitrai Károlyt és Tóthné Réti Ágnest. A
gazdasági bizottság feladata, hogy

saját tagjai sorából két számvizsgálót válasszon, akik negyedévenként
ellenőrizik azt, hogy a pénztárkönyvbe beírt tételeknek megvan-e
a hivatalos igazolása, azaz a könyvelés teljes és valódi. A vizsgálatról
jegyzőkönyvet vesznek fel és annak
eredményéről a teljes ülésnek kötelesek beszámolni.

Liturgikus Munkacsoport
A testület továbbá Liturgikus Munkacsoportot hozott létre, amelynek
vezetőjévé Németh Ádámot választotta. A munkacsoport feladata,
hogy segítsen az ünnepek és liturgikus alkalmak megszervezésében, a
liturgikus öltözékek, kellékek és helyiségek előkészítésére, a mindenkori liturgikus előírások megtartásával. Jánosa Domokos plébános
ehhez a munkához önkénteseket
kért a testület tagjai közül és azon
kívül is.

Építkezések
A testület ezután a 2017/2018-as év
lelkipásztori feladatairól és a templom felújításával kapcsolatos kérdéseket tárgyalt. Jánosa Domokos
például szerette volna, ha készülne
plébániai újság, amelyben például

az egyes táborokról, közösségi eseményekről készült beszámolókat
tartalmazza. A 2020. évi budapesti
Eucharisztikus
Világkongresszus
előkészületeképpen csütörtökönként a mise után szentségimádás
lesz a templomban. Ezek vezetését
Lindmayer Miklós diakónus vállalta.
A plébánia évek óta szeretnél fölújítani a templom tetőszerkezetét,
amely körülbelül 30 millió forintba
kerülne. Ehhez Burits Oktáv elkészítette a kivitelezési és engedélyezési
terveket, és pályázatot is beadtunk.
Végül a 2017. június 2-án hozott
1284/2017. kormányhatározat szerint a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal előkészítésével kapcsolatban plébániánk is
30 millió forintot kapott erre a célra. Az összeget várhatóan 2018-ban
fog rendelékezésre állni, és talán tavasszal elindulhat a munka. A beruházó ugyanakkor nem a plébánia,
hanem a főegyházmegye lesz, így ez
az összeg a plébániai költségvetésben nem jelenik meg.
A képviselőtestület néhány tagjában megütközést keltett, hogy az
említett kormányhatározatban a
Szent Ferenc Sebei templom tornyának felújítására aránytalanul
magasabb összeget, 300 millió forintot kapott. Erdő Péter érsek tájékoztatása szerint ezt a munkát a
Főegyházmegye saját projektcége
fogja kivitelezni.
KA

Szenteltvíz: Budapest–felsővízivárosi plébániai tudósító. Megjelenik
évente kétszer. Ingyenes kiadvány. Kiadja a Budapest-felsővízivárosi
Szent Anna plébánia (1011 Budapest, Batthyány tér 7.). Felelős kiadó Jánosa Domokos plébános. Szerkesztette Koltai András. Elérhetőségek:
Telefon: +36-1-201-6364 · E-mail: felsovizivaros@gmail.com · Honlap:
felsovizivaros.plebania.hu · facebook.com/felsovizivaros/
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Kunok és székelyek a hittanostáborban
Nem véletlenül választottuk ismét a Nógrád megyei Ráróspusztát
a plébánia hagyományos nyári hittanos táborához. A környék
gyönyörű, változatos programokra adott lehetőséget. A hatalmas
szabad térnek köszönhetően ki tudtunk kapcsolódni, együtt tudtunk játszani, de akik meghitt baráti beszélgetésre vágytak, a
hintaágyak hűvösében találtak maguknak megfelelő helyet erre.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a július
9-től július 17-ig tartó táborba az
előző éveknél is több óvodás és kisiskolás gyermek vett részt. Nem
csak a plébániára járó gyermekeket,
hanem a környező – I. és II. kerületi
– iskolák gyermekeit és a Vakok
Batthyány László Római Katolikus
Gyermekotthonának lakóját is vendégül láthattuk ez alatt a 9 nap alatt
a táborban. Létszámunk felnőttekkel együtt összesen 114 fő volt.

Az idei Szent László év
adta a hittanos tábor mottóját. Igyekeztük a gyerekeket megismertetni
a szent király életének főbb eseményeivel, a táborozók naponta hall-

hatták a legfontosabb legendákat.
Az utolsó napon Szent László alakjához kötődő színdarabot is előadtak a gyerekek, valamint egy – a
tábor idején hallott természetismereti témákhoz kapcsolódó kérdésekkel kiegészített – kvízjátékban is
összemérhették tudásukat.
A gyerekek koordinálása és a játékos versenyszellem izgalmának
fenntartása miatt a hittanosokat
két csapatba osztottuk. A csapatok a
Szent László legendáiban szereplő
két néphez kötődtek, így lett az
egyik csoport a „kunok”, a másik a
„székelyek” csapata. Mindjárt a tábor első napján mindkét csapat elkészítette történelmi címerpajzsát

és zászlaját, amelyeket a csapatok a
hagyományos reggeli zászló felvonásokon és esti zászlólevonáson
büszkén emeltek maguk fölé. A csapatok saját indulót is írtak és mindkét dalt nagy örömmel énekelték,
tábor vége felé már a legkisebbek is
kívülről fújták a szöveget és örömmel mutatták meg indulóikat az
utolsó estén a záró tábortűz alkalmával nálunk vendégeskedő szülőknek is.
A tábortól kis sétára volt található
egy nagy szabad tér, egy kiépített
sportpálya, ahol focizni, röplabdázni, métázni és nagy hőségnek köszönhetően óriási vizicsatákat vívni
volt lehetőségünk.
Ezúttal is (sorozatban negyedszer)
megrendezésre került a nagysikerű
tábori pingpongverseny, mégpedig
négy külön kategóriában: – fiú; férfi; lány/női; páros. A győztesek a tábor végén jutalmat és oklevelet
kaptak. A táborhoz közeli erdőség-
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ben kirándultunk és a két csapat
között izgalmas számháborúkat,
akadályversenyeket is tudtunk rendezni.
A kosztra sem lehetett panasz,
mindig volt mód repetára a házias
ételekből, a kiszolgálás is kedves,
segítőkész volt. Több helyi specialitást, palóc népi ételt is megkóstolhattunk. A táborban dolgozók
segítségére az egyéb programok lebonyolításában is számíthattunk.

A tábori napok
programja rendszerint az esti énekléssel, imával záródott, többször
tartottunk tábortüzet, ahol vidám
közös cserkészjátékok is színesítették az estéket. Természetesen a Domonkos atya és Miklós atya által
tartott esti „fakultatív” szentmise is
a tábori élet várva-várt része volt,
melyen minden alkalommal sokan
vettünk részt, elgondolkodtató prédikációkat hallgatva. A hitéletet
gazdagító tábornyitó szentmisét
Budapesten, a Szent Anna templomban tartottuk, melyen a tábori
pólókban és nyakkendőkben vettünk részt a szülőkkel, testvérekkel
együtt. Sok szülő résztvett a meghitt hangulatú, családias, táborzáró,
hálaadó szentmisén is, Ráróspusztán az utolsó vasárnapon.
Hagyományos módon naponként
új gondolkodtató, logikai feladványok vártak megoldásra, amelyek
helyes megfejtői este jutalmat kaptak. A nagyobb és kisebb korcsoport
számára külön feladatokat tartalmazó vetélkedő ezúttal is a feladatok kiötlőjéről lett elnevezve, az

elmúlt évek „Fify-taki”, „Laura-taki” megnevezése után a játék idén a
„Lala-taki” nevet viselte.
Minden nap tartottunk fotó-versenyt is, melyek témáit az előző napon hirdettük ki. A gyerekek nagy
érdeklődéssel várták esténként az
aznapi képek és a videók vetítését.

A tábor területén kívül
két napot töltöttünk, egy-egy autóbuszos kiránduláson. Az egyik alkalommal Fülek várát és a szécsényi

ferences kolostort kerestük fel,
amelyet az egyik ferences atya vicces, de elgondolkodtató kéréssorozattal mutatott be. A Kubinyi Múzeum idegenvezetőjétől sok érdekes
dolgot tudhattunk meg a helyi hagyományokról és történelemről.
A másik alkalommal Ipolytarnócon, az őslényparkban tettünk „őskori” mozizással egybekötött sétát.
Ebéd után a szlovák határon is átgördültünk buszunkkal és Alsósztregován egy remek standon fü-
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rödtünk. Hazafelé Ipolytarnócon
közös szentmisét tartottunk a helyiekkel, akik megmutatták nekünk
a falu nevezetességét, a Szent Anna
kápolnát.
Az egyik napon népi kézművesek
érkeztek, akikkel apróbb ajándéktárgyakat és népi hangszereket készítettünk, majd előadásokat hallhattak a gyerekek a környék természeti értékeiről, állat- és növényvilágáról. Egy hagyományőrző bámulatos íjász, ostoros-, botos bemutatót tartott. Az íjászatot a
gyerekek is kipróbálhatták. A helyi
katasztrófavédelmi alakulatnak köszönhetően saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, milyen érzés több
méter magasban végigcsúszni egy
erdei
drótkötélpályán,
melyet
nekünk építettek ki .

Az utolsó este
a záró tábortűz keretében „Ki mit
tud?-ot tartottunk, amelyre a gyerekek egész héten izgatottan készülődtek. Kicsik és nagyok mutatták
itt be egyéni és csoportos formában
zenei, táncos, vers- és prózamondó
tudásukat. Ezen az estén hirdettük

9

ki a tábori vetélkedők, sportversenyek, a csapatverseny, valamint a
legjobb lány- és fiúmeetinges verseny és szoba-tisztasági verseny
eredményét, majd egy közös tortázással és vidám, éjszakába nyúló
énekléssel zártuk az estét.
A táborban mind gyerekek, mind
fiatalok, mind felnőttek remekül
éreztük magunkat. Arra, hogy a tábor véget ért, gyógyírül szolgált,
hogy a hazaút egy hollókői kitérővel lett egybekötve, ahol megnéztük a várat és a gyönyörűséges,
világörökség részét képező ófalut és
a templomot is. A tábor emlékei, az
ott kialakult barátságok, a kötődés
velünk maradnak. Erre az első példát a táborban készült képek és videók közös megtekintése adta,
hazaérkezésünk másnapján.
Reméljük, hogy 2018-ban is ilyen
vidám hetet tölthetünk majd
együtt, lélekben gyarapodva. Köszönjük a plébánia és támogatóink
segítségét mindahhoz, hogy ezt a
feledhetetlen tábort megszervezhettük és lebonyolíthattuk.
Hursán Szabolcs
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Hírek



november 26.
Jánosa Domokos plébános a 9 órás diákmisén
hét új ministránst öltöztetett be a Szent Anna
templomban. A szentmisén a Szent Angéla Ferences Iskola diákjai
énekeltek. Az eseményről Zsuffa Kálmán rövidfilmje megtekinthető a
plébánia honlapján (felsovizivaros.plebania.hu).



december 16. A Szent
Anna templom Ifjúsági
Zenekara és az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusa Farkasházi Dávid és
Tapodi Attila vezetésével
jótékonysági koncertet
adott a Szent Anna
templomban. A műsoron
Vivaldi Gloriája és más
karácsonyi zenék
szerepeltek.
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Az év lezárult, a cserkészet folytatódik

2017 ismét izgalmas, mozgalmas év volt a 320. Nimród cserkészcsapat életében. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk mi minden történt velünk.

Az előző tanévben öröm volt látni,
hogy egyre több cserkész van jelen
aktívan csapatunk életében. Két új
kiscserkész őrssel gazdagodtunk, a
Pipacs és a Teknős őrsökkel.

Tehetségkutatás
A csapatfarsangon egy „tehetségkutató műsor” mintájára minden őrs
más-más koreográfiát mutatott be.
A közönség és a sztár-zsűri emlékezetes produkciókat láthatott, különösen nagy sikert aratott a Pipacs
őrs tánca.
A tavaszi csapatportyán Szobra
mentünk, ahol egy tartalmas hétvégét töltöttünk el, sok játékkal és kirándulással.
Májusban szentmisével egybekötött ünnepélyes kiscserkész-ígérettételt tartottunk, ahol a kiscserkész
próbát sikeresen teljesítők ígéretet tettek a
cserkészcsapat és templomunk hívei előtt.
Egyik szép szokásunk a
nagypéntek reggeli közös keresztútjárás, ez
idén sem maradt el, sőt a
vezetők közül többen a
plébánia éjszakai keresztútján is részt vettek. A Szent Sír őrzése
hagyományosan
cser-

kész feladat. Reggeltől a mise kezdetéig váltásokban őriztük a sírt.

A tábor megtalálása nem volt
könnyű feladat
A nyári tábort augusztus elején tartottuk, közel 10 napot töltöttünk el
a Börzsönyben, Deszkáspusztán. Táborunk keretmeséje az ókori görög
kultúrát dolgozta fel. A tábor során
sok játék, sport, kirándulás színesítette a tábori életét. Délutánonként
az őrsök maguknak készítették el a
vacsorát (illetve egy részét), valamint esténként közös tábortüzeket
tartottunk. Táborunkat Domi atya
is meglátogatta. Mivel a környéken
nem volt térerő, a tábor megtalálása nem volt könnyű feladat, de Do-

mi atya nem adta fel, és kis
segítséggel sikerrel eljutott hozzánk.
Az évindító vezetőségi hétvégét
szeptemberben Tahitótaluban tartottuk, ahol pihenéssel egybekötve
felkészültünk az új cserkészévre.
Szeptember végén mára hagyománnyá vált cserkésznapot rendeztünk a plébánián, ahol többek
között kiállítással, játékokkal, tábori
visszaemlékezéssel és kézműves
foglalkozással telt a délután, új érdeklődők is jelen voltak, akik közül
ma már többen aktívan járnak a
délutáni őrsgyűlésekre.
Ádvent első vasárnapján kézműves foglalkozást szerveztünk, többek között adventi koszorút, karácsonyfadíszeket, mézeskalácsot és
üdvözlőlapot lehetett készíteni.

Tábortűz és hópelyhek
Csapatunk közös karácsonyi ünnepségét idén az Árpád-kilátónál rendeztük, az erdőben, ahová egy
kisebb meseerdő után jutottak el
cserkészeink. Az eseményt nagyon
meghitté tette a kis tábortűz és a
lassan hulló hópelyhek. Utána közösen kakaó és kalács elfogyasztása
következett, majd hazaindultunk.
Az év lezárult, azonban a cserkészet folytatódik. Januárban téli
táborba megyünk, februárban pedig csapatfarsangot tartunk, ezúttal Mátyás király udvara
lesz a középpontban.
Összegezve, idén is
mozgalmas évet tudtunk
magunk mögött, csapatunk létszáma növekedett és aktívabban tudtunk bekapcsolódni a
plébánia életébe. Aki pedig kedvet kap a cserkészethez, szeretettel várjuk csapatunkba.
Zsidi Kristóf
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Az első megnyert
tétmérkőzés
A Szent Anna plébánia ifjúsági csapata 2016-ban, a nyári hittantábort
követően jött létre. Edzéseit rendszerint szombaton tartja.
Az év elején az ELTE Bogdánfy úti
parkettás pályája és a Szent Angéla
Gimnázium kiváló és elérhető árú
tornacsarnoka szolgált az edzések
helyszínéül. Tavasszal a kinti edzéseket a Magyar Szentek plébánia
műfüves pályáján tudtuk tartani. A
tavaszi szezon megkoronázását a
csapat első tornáján, a budapesti
Ministráns Focikupán való részvétele jelentette június 4-én. A csapategység meglétét mutatja, hogy bár a
létszámot tekintve két csapattal is
ki tudott volna állni a Szent Anna
FC, a srácok inkább a közös játékot
választották. A Szent Anna FC meg
is szerezte első megnyert tétmérkőzését (1-0-ás arányú győzelem), továbbá a csoportból való továbbjutásért
folytatott
küzdelemben
(amely végül nem sikerült) a torna
toronymagas – a döntőben végül
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büntetőkkel alulmaradó – esélyesével szemben sem vallott szégyent.
A csapat játékosai az új Szent Anna ifjúsági csapatmezben léphettek
gyepre – első ízben a Ministráns focikupán. Elárulhatjuk, hogy a csapat
színválasztásában, mely a zöld színre esett, a csapattagok túlnyomó részének klubszimpátiája is kifejeződik: többen a Ferencváros elkötelezett szurkolói.
A nyári szünetben csak a júliusi
hittantábor hete biztosított lehetőséget az együttjátékra, és együttlétre. Az edzések ősszel folytatódtak a Magyar Szentek plébánián,
majd a hideg közeledtével a Szent
Angéla Gimnázium csarnokába. Az
évet a csapat a nagyokkal közös
örömfocival zárta.
Az edzésekért a Szent Anna FC
három játékosa, Földes János
(„Johnny”), Hursán Szabolcs és dr.
Szirányi Olivér felel, segédedzőként
Halbauer György is közreműködik,
mind a plébániai hittanos közösség
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tagjai. Fontos megemlíteni a 16
évesként felnőttcsapatban is játszó
Kertész Ákost, aki ministránsvezetőként és a Kelen SC-ben akár a
profi labdarúgókarrier felé pallérozódva, egyaránt példaképe lehet a
csapat 10-14 éves tagjainak.
A csapat edzéseinek lebonyolításának megkönnyítésében köszönet
illeti Kerényi Csaba, Kühne Zsolt,
Szantner Viktor szülöket, plébániánk közösségének tagjait.
HSz

SZENT ANNA FC

Az ifjúsági csapat
összeállítása

Kapusok: Zaránd Miki, bevethető
biztos pont; Koltai Álmos, a bátyjaihoz hasonlóan kesztyűt öltött; Józsa Marci („Cech”).
Védelem: Zaránd Márk („Thiago
Silva”), a védelem oszlopának számít; Lakatos András, kiváló csapatszellemű játékos.
Középpálya: Szantner Kristóf játéka célratörő, Szantner Olivéré
okos, mindketten az egész pályát
felszántják; Jaksi Soma, győztes
mentalitású, a csapat legstabilabb
játékosa; Kerényi Csongor elszánt
játék, lesipuskás gólok; Kerényi
Csanád helyezkedésével és önfeláldozásával tűnik ki.
Csatárok: Simon Brunó, a csapat elsőszámú csatára, Kühne Merse,
legtöbbször szerezte meg az edzések végén megítélt legjobb játékos
díját; Lakatos Feri („Laki”), befejező csatár kapta legutóbb ő kapta a
legjobb játékos díjat; Marosi Kristóf, a csapat kapitánya, félelmetes
bal lábbal, reméljük hamarosan
akár a nagyok között is bevethető
lesz. Tartalék: Thaler Csongor.
A Szent Anna FC ifjúsági csapatához való csatlakozáshoz Hursán
Szabolcshoz lehet és érdemes fordulni (szabolcshursan@gmail.com).
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VíZiSPORT
SZENT ANNA FC

Az eredményesség igénye

Fönt: Földes János (Johnny) büntetője a Magyar Szentek Tornán (2016 tavaszán).
Lent: Az 1-es számú mez átadása Domokos atyának

Alul: Szent Anna FC, 2017. Hátul: Hursán Szabolcs, Szirányi Olivér, Zsidi Lőrinc,
Koltai Csanád, Fenyák Benedek, Stipkovits Ákos. Elöl: Földes János, Horváth Ádám,
Nagy Ágoston

A plébánia futballcsapata 2015-ben
alakult a Meeting tagjaiból. A csapat
színei közül a bordó az Egyház iránti buzgalmat, az égszínkék a Szent
Anna, Szűz Mária iránti szeretetet
és a mennyei célt, a fekete a valóság
és földi zarándoklatunk komolyan
vételét hivatottak hordozni és megjeleníteni. A csapat tagjai 1-2 két kivétellel szorosan kötődnek a plébánia közösségéhez. Fontos szimbólumot jelent számunkra, hogy a
csapat számozása Domokos atya 1es számú mezével kezdődik.
Az idei év tavaszáig a futsal rendszerben játszó csapat az ELTE Bölcsész Bajnokságban szerepelt. Ősztől az újjászerveződő Újbuda Bajnokságban játszottunk. Az év több
részeredményt hozott, ám úgy,
hogy a legjobb játékosok közül is
többen sérülés, tanulmányi-, munka- és sportkötelezettségek miatt az
év során csak kevésszer, vagy alig
tudtak a csapat mérkőzésein jelen
lenni, nem is beszélve a rendszeres
edzéslehetőség biztosításának nehézségeiről, kiugró sikereket nem
várhattunk. A csoportból való továbbjutás a két nyári tornán, a Ministráns- és a Kolping Focikupán is
elmaradt (az előbbin csak kevésen
múlott).
Jó hír, hogy a csapat az év végére
úgy tűnik összeállt. Nagy Ágoston
kapuba állásával úgy tűnik megoldódott a kapuskérdés. A megalakulás óta együtt játszó kemény
maghoz ősszel érkező, 3-4 agilis fiatal beépülésével jövőre már az
eredményesség igénye is jobban
szeme előtt lehet a baráti, lelkes
társaságnak.
Hursán Szabolcs

