Városmajori
Híradó
A Városmajori Jézus Szíve Egyházközség időszaki tájékoztatója
XXVIII. évf. 3. szám, június 19., JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE

Jézus Szíve, szeretlek én…
Sokak számára, főképpen idősebb testvéreink számára, ismerős az a kedves ének
Jézus Szent Szívének tiszteletével kapcsolatban, amit ennek a rövid írásnak címéül
választottam.
Isten szeret minket. Ezt üzeni ezerféle
módon Jézus Szent Szíve.
Jézus Szíve az isteni szeretet záloga.
Jézus Szíve az Isten irántunk való szeretetének leghitelesebb igazolása. Jézus Szíve
a katona lándzsájával átdöfött Szív, amely
Isten akaratából 33 éven át értünk dobogott, és a kereszten értünk szenvedte el a
halálos sebet. Jézus Szíve az Isten szeretetének lángoló tűzhelye, és ez a lángoló tűz, ez
az isteni szeretetláng soha ki nem alszik. Ez
a szeretet soha meg nem szűnik. Isten szeretetének talán a legfontosabb jelzője: örök
szeretet. Visszavonhatatlan, örök szeretet.
És nekünk mi a válaszunk erre a végtelen,
felénk irányuló isteni szeretetre? Gépiesen
ezt mondhatnánk: „A Jézus Szíve tisztelet”.
Méltó és igaz ez az elnevezés, de jó lenne,
nagyon fontos lenne, ha nem elégednénk
meg ezzel az „elnevezéssel”. Természetesen
nem akarnék valamiféle forradalmasítást
javasolni a már kialakult és megszokott szóhasználatunkban. Csak kimondani szeretném, hogy e rövid írás címét nem találomra
és nem alaptalanul választottam. Mert az
isteni szeretetre adott válaszunkat fogalmazza meg az ének refrénje: JÉZUS SZÍVE,
SZERETLEK ÉN…
Bátorkodom azt gondolni és hinni is,
hogy a Jézus Szíve tiszteletünknek eddig is

ez volt a lényeges tartalma és az Isten szeretetére adott válaszunk lényege. De fontosnak tartottam, hogy ezt ki is mondjuk,
meg is fogalmazzuk hallhatóan és világosan. A válaszunk ez: Jézus Szíve, SZERETLEK ÉN… Mert a tisztelet is méltó és helyes
válasz Jézus isteni szeretetére, de a tiszteletben van valami tisztelettudó távolságtartás. A szeretet az, ami feloldja, megszünteti
ezt a távolságot. Ugyanakkor mégis benne
van a szeretetben a tisztelet is, a meghatódottság is, az Isten szeretetének a lenyűgöző megismerése is, de a távolságot tartó
és félelemnek is tűnő érzés nélkül.
Befejezésként idézek a címben jelölt ének
szövegéből egy-egy mondatot, ami a Jézus
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Magányos voltam,
és videóchaten hívtatok.
Elfogyott az ennivalóm,
hoztatok, és letettétek az ajtóm elé.
Járvány idején
veszélyeztetett voltam,
és nem látogattatok meg,
én meg dühös voltam,
hiába, hogy miattam teszitek.
Forrásaim kiapadtak,
és azonnali utalással pénzt küldtetek.
Nem volt munkám,
és távmunkát adtatok.
Nem volt gyógyszerem,
és kiváltottátok.
Nem volt jókedvem,
és az erkélyre kiállva énekeltetek,
váltakozó hamissággal,
de aranyos kedéllyel.
Nem voltam humoromnál,
és mémeket küldtetek.
Magamba zuhantam,
és kedvet csináltatok az olvasáshoz.
Elszáradtam,
és a múltbanéző posztjaitok nyomán
levettem a polcról a régi albumokat,
befotóztam párat,
aztán csak túráztattam,
túráztattam az emlékezetemet.
Süvítő csend lett bennem,
de zenéket javasoltatok,
én meg fürdöttem a jobbnál jobb
koncertekben.
Nem tudtam kimozdulni,
de feldobáltátok régi utazós képeiteket,
s én fejben utaztam.
Amit eggyel is tettetek e kicsinyek közül,
énvelem tettétek.
Lackfi János

felé irányuló szeretetünket fogalmazza meg
költői módon.
„…lelkem megnyugszik, ha veled vagyok.”
„…Ölelj magadhoz engemet, hogy mindig
jobban szeresselek,
szívemet-lelkemet reád bízom.”
„…Rózsákat hintek oltárod elé,
hogy szálljon illatuk az ég felé.”
Végezetül álljon itt a címben idézett ének
első felének ismert folytatása, ami nem
más, mint a bizalommal teli szeretetünkből
fakadó kérés: „…segíts át az élet tengerén!”
Ezt kívánom minden kedves városmajori
Testvéremnek és a búcsúba hozzánk látogató kedves Vendégeknek.

ZOLTÁN ATYA

Városmajori Híradó

XXVIII. évf. 3. szám, június 19., JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE

Trianon százéves évfordulóján
Száz évvel ezelőtt, június 4-én délután egy
órán keresztül zúgtak idehaza a harangok:
ekkor zajlott a műtét Trianonban, melynek során Magyarországot élve megcsonkolták. Maradt belőle egy „kitépett szívnél
nem nagyobb haza” (Váci Mihály szavai). Az
a gyász felülmúlta Mohácsot. És azóta azt
mondhatjuk magyarnak, akinek fáj Trianon
(Illyés Gyula szavai).
A százéves évfordulón megemlékezni jöttek össze a városmajori hívek a templom mellett, a Szűzanya szobornál. „Olyanok vagyunk
a harang körül, mint egy élő harangláb.
A harang a szívdobbanásunk hangját erősíti
fel, hirdeti, hogy ez az összetartozás napja”
(Zoltán atya emlékezéséből). A rögtönzött,
csendes ünneplés a Himnusszal, a Szózattal és
a Székely Himnusszal zárult. Hadházi Dániel
„Trianon100 megemlékezés” címen készített

„Hazánk – ma semmivel sincs kisebb
veszélyben – mint 100 éve. Küldöm
a magyar püspöki kar akkori, megrendítő imáját. Minden szava aktuális
ma is. Kérlek benneteket, imádkozzuk
együtt ezt az imát minél többen itthon és szerte a világban.”
Megemlékező szívvel, Lovag vitéz
dr. Bogner István (Tiszteletreméltó
Bogner Mária Margit unokaöccse)
„Mindenható örök Isten!
mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk, aki senkit nem
hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket, szegény
magyarokat!
Ellenségeink lettek úrrá felettünk,
országunkat feldarabolták,
alkotmányunkat
szétrombolták,
minket porig aláztak, minden
szabadságunktól megfosztottak,
és ami romlásunkra van, azt
parancsolják nekünk.
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Diakónus szentelés

összefoglalót az eseményről, amely az alábbi
linken elérhető. https://www.youtube.com/
watch?v=_hE-SYnyk3s&feature=youtu.be
A szomorú évforduló kapcsán Schön
Gyuri egy kisfilmet tett közzé a városmajori levelező listán (https://youtu.be/
hbXKztOJ5io) – őszintén sorskérdéseinkről.
Tizennégyen fogalmazták meg az évforduló
kapcsán gondolataikat a Kárpát-medence
különböző pontjairól. Bátorítás volt ez arra,

Örömteli hír, hogy június 20-án, szombaton, ½ 11 órakor dr. Erdő Péter bíboros atya diakónussá szenteli Riesz
Domonkos városmajori kispapot. Sajnos a járványhelyzet miatt személyesen csak néhány meghívott vehet részt
ezen az ünnepi eseményen, ezért Doma
szeretettel hív mindenkit, hogy minél
többen kapcsolódjunk be és ünnepeljünk vele online ezen a napon. A Bonum
TV (https://katolikus.tv/elo-adas/), az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Facebook oldala és az Esztergomi TV
közvetíti majd a szertartást.

hogy ha tehetjük, hívjuk föl rég nem látott,
távoli, külhoni ismerőseinket, barátainkat különösen azokat, akik szórványban élnek
– fejezzük ki összetartozásunkat, és ezzel
szerezzünk nekik örömet!
És álljon, a következő oldalon egy hiteles
megfogalmazása összetartozásunknak – egy,
a lélek mélyéből fakadó vallomás, megválaszolatlan és megválaszolhatatlan kérdésekkel – autentikus embertől, Schön Gyuritól.

A mélységből kiáltunk hozzád,
Urunk!
hallgasd meg esedezésünket,
könyörülj rajtunk a Te nagy
irgalmasságod szerint!
Ha széthúzásunk az oka nemzeti
szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad
próbára tenni, tekintsd
gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét!
Add a hatalmat azok kezébe, akik
azt tőled veszik
és a haza javára használják!
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges
és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj
jobb jövendőt!
Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba
örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az ő kegyelméből
Szent István országa újra életre
támadjon. Ámen”
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Hazám, hazám, édes hazám,
bárcsak határidat látnám!
Néhány nappal már elmúlt a szomorú kerek évforduló, a trianoni téma
lassan lekerül a sajtó és a közbeszéd színpadáról. Sokunk szívében
egy ideig még marad egy bizonyos hiányérzet, egy üresség, hogy még
lehetne, kellene ezzel tenni valamit. Többet a harangozásnál, imánál,
tűzgyújtásnál, többet a szép beszédek meghallgatásánál, külsőségeknél és néhány, a témába vágó cikk elolvasásánál. Eljutunk talán a kérdésfeltevésig is: mi dolgom van nekem a múlttal, a történelmi, földrajzi
örökséggel, az öröklött fájdalommal, és az egy évtizede erre a napra
behozott, új jeles összetartozás-nappal? Lehet-e, kell-e a gyásznapot
ünnepnappá fordítani?
Nagyon örültem, hogy néhány politikus a beszédében külön kiemelten köszönetet mondott azoknak, akik száz év után is megmaradtak magyarnak, idegen országban. Elvándorlások és beolvadás
miatt erősen megfogyatkozva, de még mindig ott élnek, ahol őseik.
Egy történész azt is leírta: legnagyobb veszteségünk a leszakított
magyarság. Valószínűleg a határ túloldalán élők is köszönik, hogy
az Anyaország mostanában nem felejti el őket. És az anyaországi
emberek? Ők felejtenek-e, vagy sem? Átkerülő adóforintjainkon
kívül hozzátehetünk-e még valamit a kormány nemzetpolitikájához, adhatunk-e még valamit az odaát élő, megmaradni kívánó
magyarokhoz?
Sokszor halljuk, mondjuk: „Minden magyar felelős minden
magyarért.” De kikkel is tartozok én össze? Kikért, hogyan kell(ene) nekem felelősnek lennem? Június 4-én kivel tartozzak össze?
És azután? Lehet-e, kell-e az összetartozást „gyakorolni”? Rohanó
életemből erre mennyi időm, alkalmam van? Telik-e többre, mint
turistaként átlépni valamelyik határt (most már szabadon átjárható, és nem mindenütt sorompós, mint volt évtizedekig szinte
minden irányba), megismerni elvesztett földrajzi, történelmi örökségünket? Elég-e Csíksomlyó megszentelt nyergében együtt imádkozni többszázezer nemzettársunkkal, ott találkozni budapesti
barátainkkal, és magyarul szóba elegyedni az ottani vendéglőssel,
panzióssal, idegenvezetővel?
Úgy látom, a leomló fizikai határokkal ellentétben a lelki határok
továbbra is sokunkban magasodnak, és a magyar-magyar személyes és közösségi kapcsolatokon lenne bőven javítani való. Sokakhoz a médiák által eljutó jó példák (pl. Határtalanul diákutazási
program, Hazajárók TV sorozat, Határok nélkül rádióműsor, Csaba
testvér stb.) ellenére generációk nőnek fel anélkül, hogy bármilyen
külhoni magyar személyes élményük, tapasztalatuk lenne. A tudatlanság is elég nagy. Szegedi ismerősök mondták: rendszeresen járnak Ausztriába kirándulni, túrázni, de a Délvidéket nem ismerik,
a szabadkai nejlonpiacnál délebbre még nem jutottak. Pedig az a
terület is egy kincstár, rejtett kincsekkel, csodálatos emberekkel,
karnyújtásnyira. Nem látnak át - a határon túlra.
Életem első negyedét a Bánságban, szórványban éltem le.
Magyar anyanyelvvel, sorvadó kisebbségben. A svábokat majdnem
mind elűzték, a magyarokat „csak” megtizedelték. Magyar osztályban Trianonról semmit nem tanultunk, a németek és magyarok
történelméről csak rosszat. Ministránsként alig vártam, hogy vége
legyen a misének, hogy találkozzam azokkal a barátaimmal, akik
azon kívül, hogy szintén magyarok, még templomba is járnak, ami
nem volt divatos, inkább csak megtűrt. Erős volt a hatalom ellenszele.
A haza nekem most is ott van, ahol felnőttem. Az a világ, amelyhez
a mai napig nemcsak emlékek, hanem sok élő szál is köt, engem itt,
Budapesten – megtart. Nekem Nagybecskerek és a Bánság a „Hinterland”, a hátország, amire büszke vagyok. Mindig nagyon várom
a következő hazalátogatást. Azt a hazát és az „ottaniakat” az elmúlt
években már sok „itteninek” a valóságban is megmutattam. Összekötöttem őket: barátaimat, ismerőseimet, közösségeket. Egy nyelvet beszélünk, mégis meg kell keresni, találni a megfelelő szavakat,
mert nem mindig értjük egymást. Empátia, nyitottság is kell hozzá.

Képzettségtől függetlenül. Nem megmondva, kioktatva, hogyan
kell ott nektek jó magyarnak lenni. Kell a találkozás: hely és idő,
ahol személyesen szóba állhatunk egymással. Közösséget alkotva,
valamit a másikból megismerve. Megérteni egymás sorsát, majd,
amikor elfogy a szó, együtt énekelni. Volt már ilyen összetartozásélményed? Emlékszel, kivel? És megmaradt a kapcsolat? Néhány
ilyen tapasztalat igazi határátlépés lehet - a lelkek között.
Szűkebb választott pátriámban, a Városmajorban, a Pannonia Sacra
iskolában és más körökben az elmúlt években számos alkalommal
volt lehetőségem egyének, közösségek, kórusok, színjátszók, diákcsoportok utazását és fogadását, szállását megszervezni, innen oda és
onnan ide. Befogadni és befogadottnak lenni. Személyes és közösségi
kapcsolatokat építeni úgy, hogy akik ezekben részt vettek, az összetartozás pillanatnyi élményét is megkapták, megadták egymásnak. Hálás
vagyok ezért a lehetőségért, és köszönöm mindenkinek, aki ebben
közreműködött és segített.

A Kárpát-medencében nagyon nagy szükség van út- és hídépítőkre, akik az elszakítottak irányába építkeznek úgy, hogy azokra
az utakra és hidakra másokat is rávezetnek. Mindkét irányba. Sok
jó példát, civil kezdeményezést ismerünk. Csak ne legyünk ebben
közömbösek! Merjünk időnként kilépni saját helyi közösségeinkből. Ha tudunk, szánjunk rá egy kis időt! A harminc éves katolikus
Háló mozgalom is az összetartozásért tesz, nem keveset. A „nemzetközi” találkozókon, táborokban részt vevők a találkozás, kapcsolat és közösség élményét adják egymásnak. Húsz éve önkénteskedem a Hálóban, azóta gazdag lettem. Számomra a Kárpát-medence
ismerős arcok, életek és sorsok sokasága. Az összetartozás nemcsak érzés, hanem élmény is.
Június negyedikén, a Városmajorban sokakkal együtt meghallgattam a harangozást, imádkoztam, énekeltem, néhány emberrel
beszélgettem. Otthon, este felhívtam három külhoni, rég nem látott
barátomat, és ezzel örömet szereztem nekik. Talán erőt is adtam,
mindennapi küzdelmeikhez. Ezt előtte is megtettem, azóta kicsit
tudatosabban. Ez nekem és nekik nem kevés. Néhány budapesti
barátomnak, aki kérte, segítettem külhoni telefonszámokat adni.
(Volt, aki jelezte, hogy neki egyetlen egy „határon túli” ismerőse
sincs). Ez volt az összetartozás napi élmény. A kapcsolatainkkal ha vannak - elláthatunk régi, közös hazánk legtávolabbi határáig is.
A Háló immár harmadik éve ilyenkor meghirdetett telefonálásra
biztató felhívása (www.halo.hu) egy csepp a tengerben: „Ezen a
napon (ezekben a napokban) mi, akik otthon vagyunk (bárhol a Kárpát-medencében) – akikhez elér a felhívás – vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határaink túloldalán, különösen a szórványban élő néhány távoli barátunkat, ismerősünket! Mindenképpen
élő szóval tegyük: telefonáljunk, vagy használjuk az internetes lehetőségeket. Pusztán az összetartozás kifejezéséért, és érzéséért hívjuk
fel egymást. Nem mindenkit, néhányat, amennyire időnkből telik (?!)
(A szerk.) – „...míg magyar szóra magyar szó felel!”
SCHÖN GYÖRGY
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Rázós kérdések

„A mieink közül vagy, vagy az ellenségtől?” – A gondolatok megkülönböztetésének
mestersége
Nyílt est dr. Baán Izsák OSB atyával
A „Rázós kérdések” sorozat nyílt estjeire minden hónap második csütörtökén, a városmajori nagytemplomban, az esti misét követően
kerül sor. A plébániai és az Emmánuel Közösség szervezésében megvalósuló esték sokakat vonzanak. A rendkívüli helyzet miatt
május 14-én, csütörtökön este nem a templomban, hanem a zoom alkalmazás segítségével, online találkoztunk. Nagyon lelkesítő
volt látni, hogy több százan csendesedtünk
el az otthonainkban, hogy tudjunk együtt
imádkozni, és hogy meghallgassuk Baán
Izsák bakonybéli szerzetes előadását, aki a
sivatagi atyák bölcsességének egy szeletét
tárta elénk. Izsák atya mély, ám jól követhető és rendkívül szórakoztató előadásából
szedtünk össze egy kis ízelítőt.
Az atya azzal indította az előadást,
hogy mindannyian életre szóló döntéseket
hozunk, de aztán apránként mégis visszavesszük magunkat. Kitűnően példázza ezt
az az idézet, mi szerint: „A rossz házasság
definíciója, hogy az ember ingyen odaadja
magát valakinek, és utána egy életen át
fizetteti a másikkal ennek az árát.” Természetesen lehet ezt alkalmazni szerzetesi
életre vagy bármilyen más helyzetre is.
A lelkünk legmélyén van az igazi énünk,
amit Mustó Péter atya a „jó mag”-nak, Isten
jelenlétének hív. Erre rakódik rá a hamis én,
mindenféle kusza gondolattal, érzéssel.
A megkülönböztetés jelentése: különbséget tenni az ítélet szándékával. Tehát: megfigyelni mindazt, ami történik, a jót és ros�szat szétválasztani, majd a rosszat elvetni.
A sivatagi atyák az egész lelki életet mesterségnek tekintették. Olyan mesterségnek, amit az ember egy nála tapasztaltabb
embertől tanul meg, és közben sok mindent
elront. A gondolatok megkülönböztetése
is mesterség, amelyben vannak szabályok,
praktikák, a tanulás alatt lehetőség nyílik
hibázni és a hibáinkból tanulni is.
Általában úgy gondoljuk, hogy a reakciónk válasz valamilyen impulzusra, ami a

külvilágból érkezik hozzánk. Ám valójában
a reakciónk az impulzus és az arra adott
válasz közötti szürke zónában keletkezik,
ez a gondolatok világa. Az érzéseink, gondolataink önmagukban se nem rosszak, se
nem jók. Az viszont, hogy mit kezdünk a
bennünk létrejött reakciókkal, a mi felelősségünk.
Evagriosz Pontikosz szerint a lelkünknek
van egy olyan része, ami fogékony a szenvedélyekre. Ennek a résznek egyike a vágyakozó és indulatos rész (emberi), a másik
az értelmes lélekrész (Isten képmását hordozza). Amikor történik valami, akkor az
- az érzéseinken keresztül - eljut hozzánk
és mozgásba hozza a vágyakozó-indulatos
részt, emiatt elveszítjük az Istennel való
kapcsolatot és zűrzavarban maradunk.
Ezen a ponton lép be a megkülönböztetés
mestersége, az, hogy milyen módon tudjuk
jól kezelni az adott helyzetet.
A megkülönböztetés eszközeit két lépcsőben tárta elénk Izsák atya.
Alapvető szempont, hogy gondolataink a
valóságot tükrözik-e, igazak-e. Hamis gondolati sémák például a „minden(t) vagy
semmi(t)”, más néven a „vagy-vagy”. Beleeshetünk a túlzott általánosítás vagy a mentális szűrés csapdájába is, amikor csak azt
vesszük észre, ami a mi érdekünk. Ennek
egyik fajtája, ha nem látjuk meg a szituáció
jó részeit. Ilyenek még az „én tudom, mi lesz
ebből, mit gondol a másik”; a „kellene” állítások; valamint az érzelmi bizonyítás, és a
(félre)címkézés is. Általában érdemes szem
előtt tartani, hogy az ember mindig összetettebb és a valóság mindig komplexebb,
mint amit mi abból leszűrünk.
Az alapvető szemponton túl mi azonban
többre vagyunk meghíva! Arra, hogy Krisztus gondolatai legyenek bennünk, és ez a
második lépcsőfok: a szeretettel párosult
igazsággal élni az életünket. „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.”(Fil 2,5)

Világméretű szentségimádási lánc
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Mintegy 70 országból több tízezren csatlakoztak a dr. Erdő Péter bíboros és az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság közös imafelhívásához.
Úrnapja szombatján, június 13-án, az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust dicsőíthettük. Azt a Jézus Krisztust, aki velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen az Eucharisztia ünneplésében. A járványügyi helyzetre való
tekintettel otthonról is be lehetett kapcsolódni az imaláncba egyéni imával, rózsafüzérrel, szentírásolvasással. „Az Oltáriszentség előtt eltöltött idő – azon túl, hogy az
Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés újabb állomását adja – olyan kegyelmeket hordoz, amelyek túlmutatnak emberi szándékainkon, törekvéseinken.”
(Szent II. János Pál pápa)

Lesznek-e táborok
a nyáron?
Tudva, hogy a közösségnek mennyire
fontos és pótolhatatlan eseménye a
nyári tábor, a Városmajori Katolikus
Egyesület legutóbbi elnökségi ülésén
döntött a plébániai tábor megtartásának lehetőségéről. Mivel a jelenlegi jogi
helyzetben nem lehet rendezvényeket
tartani, és a kormányzati szándék szerint ez augusztus 15-ig így is marad, így
a plébániai tábort idén nyáron felelősen
nem lehet megrendezni. Ha a jogszabály
esetlegesen változna, akkor is kérdéses,
hogy az egyesület a járvány miatt bele
merjen-e vágni a tábor megtartásába,
különös tekintettel az idősebb testvérekre. Emiatt a VÁKE elnöksége úgy
döntött, hogy a tábort szomorú szívvel
a jövő nyárra halasztja. „Reméljük egy
bő év múlva a nehézségeket átvészelve,
veszélytelenül táborozhatunk majd
együtt!”
Erzsi és Karesz
Hittan tábor – Nagy szeretettel hirdetjük, hogy az idei hittantábor augusztus
10-15. között meg lesz tartva. Idén a
kialakult járványhelyzetre tekintettel
a hittantábor rendhagyó napközis formában kerül megszervezésre. Nagy szeretettel várunk minden lelkes alsós-felsős
gyermeket. A program minden nap reggel 8-délután 4 óráig tart.
Napközis tábor – amit június 16-19.
között terveztünk megtartani, – a járványhelyzetre való tekintettel – elmarad.
Hittanosok csapata
Sem a szeretet nélküli igazság, sem pedig
az igazság nélküli szeretet nem jó út! Mindig ébernek kell lennünk, észre kell venni,
hogy mi zajlik bennünk és időben reagálni.
Veszélyes lehet, ha túl sokáig hagyjuk elidőzni a gondolatainkat egy dolognál, és
nem vesszük észre időben, hogy nem a jó
irányba visznek minket.
Remélve, hogy a tanításból adott ízelítő
többek érdeklődését is felkeltette, összeszedtük az Izsák atya által ajánlott könyvek listáját: Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz
a gondolatokról, Dom Jean-Charles Nault:
A dél ördöge (acédiáról), Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai.
Az este csúcspontja most is a szentségimádás volt, majd az alkalom után – a
technika lehetőségeit kihasználva – kiscsoportokba rendeződve, mintha a „templomlépcsőn állnánk” volt lehetőségünk
beszélgetni.
Dicsőség az Istennek, aki ebben az elzárkózott helyzetben is össze tud gyűjteni bennünket, hogy megerősítsen és tápláljon, és
köszönet a szervezőknek, akik a rendkívüli
helyzetben ilyen derekasan helyt álltak!

RÓNASZÉKI SÁRA
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Cserkészkarantén

A vírusos időszak korlátozásai minket, cserkészeket is komoly kihívások elé állítottak.
Gyorsan fel kellett ismernünk, hogy a közösségi programjainktól, a rendszeres heti őrsgyűlésektől, portyáktól, kirándulásoktól és
csapatmiséktől egy időre el kell búcsúznunk.
Először nagyon elszomorodtunk, hiszen
a cserkészet alapja a sok közösségi program, de aztán gyorsan tevékeny ötletelésbe
kezdtünk. Megkerestük azokat a csatornákat, ahol könnyen tudtunk élőben, videón
keresztül kommunikálni egymással.

Az online tér számos kreatív ötletnek
is lehetőséget biztosított. Voltak őrsök,
akik online társasoztak. Toncsi vezetésével közösen megépítettük virtuálisan a
csapatotthont a Minecraft játék mintájára.
A gimnazista korosztály számára vezetőik
készítettek egy nyomozós játékot, amelybe
szintén online lehetett bekapcsolódni. Az
őrsvezetők megírtak előre egy bonyolult
krimi történetet, otthon jelmezekbe öltöztek, berendezték a szobájukat a nyomozós
mesének megfelelően és így jelentkeztek
be videón keresztül. Minden vezető a krimi
egy-egy szereplője volt, akik a bűnténynek
egy-egy fontos információját birtokolták.
A nyomozós csapatok videóchaten keresztül beszélgethettek a szereplőkkel és válaszokat gyűjtöttek, amelyek segítségével
megoldották a rejtélyes bűntényt.
Az egyetemisták virtuálisan tartották
meg szokásos filmklubjukat: mindenki egyszerre kezdte el otthon ugyanazt a filmet
nézni, majd egy zoom beszélgetés keretében, közösen kielemezték a filmet.
A vezetőkkel pedig videókonferencián
keresztül kezdtünk el azon tanakodni,
hogyan módosuljanak a nyári táborok.
Többféle forgatókönyvvel is készültünk,
de legnagyobb örömünkre az eredeti időpontban megtarthatjuk a táborainkat. Sőt,
ma már a vezetőink találkozhatnak is az
évzárás erejéig (Lásd a képeken.) Hálásak
lehetünk, hogy a virtuális tér számos lehe-

tőséget adott, hogy tartsuk egymásban a
lelket és kreatívan töltsük el az időnket, de
azért nagyon várjuk már, hogy újra együtt
lehessünk!
Zöllner Anna cspk.
A karantén időszak alatt fontosnak tartottuk,
hogy fenntartsuk a kapcsolatot a Fekete párducokkal (kiscserkész fiú őrs), ezzel is építve
az őrsi egységet. Leginkább a szülőkkel való
kommunikáció volt kihívás számunkra, azért,
hogy létre jöhessen az online őrsgyűlés. Az

őrsgyűléseken – kiscserkész létünk miatt –
nehéz volt izgalmas és szórakoztató játékokat
találni az online térben, így leginkább kommunikációs játékokat játszottunk. A zoomon
keresztül a fegyelmezés is nehézkes tud lenni,
de szerencsére ezzel nem volt komolyabb
problémánk.
Az online őrsgyűléseknek az volt a pozitív része, hogy jókat beszélgettünk, különféle módszerekkel színezve a „Hogy vagy?”
köröket. Közben – mivel mi csak szeptemberben alakult őrs vagyunk – alkalmunk
nyílt még jobban megismerni egymást.
Branczik Benedek őv.
A járvány megérkezése előtt pont egy héttel
sikerült végre részt vennem a havi szokásos első keddi mester esten, ami nagy öröm
volt és nagyon jól is sikerült.
Öröm volt együtt lenni a többiekkel és
vártam a következő alkalmat. Közben kijárási korlátozást vezettek be az egész
országban, így nem lehetett személyesen
találkoznunk áprilisban és májusban sem.
Mi is a virtuális térbe kényszerültünk, ami
bár nagyon fura volt és egészen más, mint
élőben, mégis új lehetőségeket nyitott ki
számunkra. Be tudott kapcsolódni egy külföldön élő cserkésztestvérünk is, ami nagy
öröm volt, hisz talán több éve is, hogy nem
igazán tudtunk egymásról. Jó volt megtapasztalni, hogy online ugyanaz a hangulat
megvan köztünk, mint élőben, és a megosz-

tásban, az egymásra figyelésben nem akadályoz bennünket.
Azért az is igaz, hogy a június eleji mester
est, amit egy hárshegyi séta keretében tartottunk, egészen másképp, sokkal valóságosabban töltött föl bennünket. A természetben lenni semmivel össze nem hasonlítható
élmény és az emberi kapcsolódásainkat is
jólesően támogatja.
Június 4-én ugyanis 20:20-kor égett a
tűz, az Összetartozás Tüze. Elénekeltük
a Himnuszt, és a Székely Himnusz régi és
új változatát is, és imádkoztunk. Azután
felolvastuk Karinthy Trianon emléknapjára
című novelláját (amiről kiderült, hogy egyikünk anno prózamondó versenyt nyert
vele) és egy kevéssé ismert József Attila
verset. Ezután pedig megosztottuk egymással gondolatainkat, tapasztalatainkat,
emlékeinket, érzéseinket Trianon kapcsán.
Persze aztán sok minden másról is szó
esett, csapatról, csapattörténetről, felnőtt
közösségről és a többi... Nagyon jó érzés volt
átélni, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, és örömmel látom, ahogy alakul ez a mi
kis felnőtt cserkész közöségünk közösséggé.
A találkozót népdallal és a klasszikus
tábortűzzáró dalunkkal zártuk. Illetve azzal
a gondolattal, hogy Trianon megélése lehet,
hogy mindenkinek más, de abban megegyeztünk, hogy valahogyan jelenvaló számunkra.
Akár az autonómiáért való reménykedésben,
akár a hagyományok megélésében az összetartozásért, akár a nemzeti öntudatunk gyógyulásáért való imában.
Jakab Rita st.
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Beszámoló a Városmajori Jézus
Szíve Plébánia és Egyházközség
2019. évi gazdálkodásáról
és pénzügyi helyzetéről

Összefoglaló
A 2019. év könyvelésének véglegesítésekor derült ki, hogy a plébánia sokkal jobb
évet zárt, mint amit Zoltán atya az évvégi
hálaadáson a decemberi bevételek (és kiadások) beszámítása nélkül nyilvánosságra
hozott. Kezdjük tehát szokás szerint a bevételi és kiadási nemek hatéves összehasonlításával!
Összességében „mindössze” 71 ezer
Ft-tal alacsonyabb a bevétel, mint tavaly,
miközben a perselybevétel (tartalmazza
a 3. vasárnapokat is) és az adományok
1-1 millióval növekedtek. Meg kell emlí-

teni, hogy 7 darab 100,000 Ft-nál nagyobb
egyösszegű adóbefizetés történt, s 8 darab
100 000 Ft-nál nagyobb adomány is érkezett (a maximális összeg 500 000 volt, az
üvegablakokra).
Az Árkay Alapítvány most nem tudott
támogatást nyújtani. Nagyösszegű támogatást nyertünk viszont a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán: 9 mFt-tal támogatták a
freskófelújítási projektet. Így, ha a 2018-tól
kezdődően a gazdálkodás megkönnyítése
érdekében bevezetett pántlikázás állását
tekintjük a célgyűjtések és a megjelölt céllal érkezett adományok esetében, akkor
BEVÉTELEK 2014–2019

2014
Egyházi adó

2015

2016

nagyon örvendetes az összkép, különösen
az Aba-Novák-freskók restaurálását illetően. A felújított kistemplom berendezésére, a két hiányzó, pályázati úton tervezendő üvegablak megvalósítására külső
segítség nélkül nincs elég pénzünk. A kistemplom leszedett tetőcserepeinek tervezett eladása hozhat jelentősebb bevételt
erre a célra.

Freskóprojekt 2019-2022
A freskóprojekt pénzügyi helyzetét mind
a harmadik vasárnapi gyűjtések, mind az
önkormányzati és állami támogatások segítik. Ebből ered az a helyzet, hogy 2019-ben
meg tudtuk csináltatni a hatodik szelvényt,
2020-ban teljes egészében rendelkezésre
áll a pénz a negyedik és ötödik szelvények
rendbehozatalára, s minden reményünk
meglehet arra, hogy 2021-ben az első
három szelvényt, majd végül 2022-ben az
utolsó, a hetedik szelvényt is régi fényében
2017

2018

2019

5 536 100

6 623 600

8 153 920

7 488 100

9 627 370

9 554 097

14 909 350

13 903 100

16 170 320

15 059 850

17 503 080

18 516 840

Stóla + stipendium

6 679 300

5 997 980

5 858 050

5 914 800

5 712 180

5 620 400

Adományok

4 876 240

4 459 100

2 110 100

2 564 700

2 763 500

3 770 370

Árkay Alapítvány

3 729 440

0

860 000

0

1 655 500

0

0

0

10 429 541

0

150 000

0

Urnaeladások

5 850 000

2 350 000

3 000 000

1 262 598

0

0

Ingatlan-hasznosítás

1 998 865

2 287 900

1 762 500

2 030 500

2 663 000

2 541 750

43 579 295

35 621 680

48 344 431

34 320 548

40 074 630

40 003 457

Perselybevétel + 3. vasárnapok

Örökség

Összesen

KIADÁSOK 2014–2019
2014

2015

2017

2018

2019

Irodafenntartás

1 591 732

1 249 228

892 907

1 556 481

1 328 548

1 203 718

Plébániaépület közüzemi díjak

1 338 103

1 446 795

1 459 586

1 656 042

1 610 198

1 567 112

Templom, Kistemplom, Torony, Csaba utca közüzemi díjak

4 460 809

4 249 152

4 857 891

4 797 671

4 230 170

3 953 266

Plébániaépület beruházás, felújítás

1 644 290

1 197 299

883 808

1 136 750

2 859 682

1 292 148

Templom, Kistemplom, Torony, Csaba utca beruházás, felújítás

9 054 029

6 054 098

4 723 714

5 007 874

6 552 879

7 251 209

Plébániai közösségek kiadásai

2 007 105

1 435 376

1 595 431

1 883 596

1 951 896

3 278 109

20 096 068

15 631 948

14 413 337

16 038 414

18 533 373

18 545 562

Összesen
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MEGPÁNTLIKÁZOTT PÉNZEK: VÁROSMAJORI PLÉBÁNIA 2020.05.01.
2017
Mindszenty-zarándoklat
(nálunk csak kezelésben)

2018

Egyenleg
2019.12.31

2019

1 294 115

-

-

1 778 450

4 154 250

4 168 250

550 000

540 000

1 096 450

1 294 115

Freskók
3. vasárnapi gyűjtés
Egyéni adomány
Állami pályázat

9 000 000

Önkormányzattól

2 200 000

Felhasználás
Kistemplom

Egyéni adomány
Felhasználás

Üvegablakok

Budai Bálból

-

-

- 6 381 387

240 000

260 500

220 000

-

-

-106 200

17 106 013
614 300

90 270

-

-

Egyéni adomány

1 100 000

105 000

600 000

Önkormányzattól

2 000 000

-

Állami támogatás

-

-

-

Felhasználás

-

-2 000 000

-76 100

1 819 170

8 818 470

19 539 483

20 833 598

Összesen rendelkezésre
áll a Plébániának

tudjuk helyreállítani. Annak ellenére, hogy
a projekt összköltségvetése a korábban
becsült 45 millióról 50 mFt-ra növekedett.
Ezen beszámoló készítésekor (2020. június
eleje) már 25,5 mFt gyűlt össze az 50-ből.
Hálásan köszönjük!

Kiadások 2014-2019
Ezt a típusú kimutatást adtuk közre már
tavaly is. Az összköltésünket meghatározó
költségnemekkel foglalkoztunk, a személyi
jellegű kiadások kivételével.
Gyakorlatilag nincs változás tavalyhoz
képest (mindössze 12 ezer Ft növekedés),
csak az arányok változtak: 2018-ban a
templomban és környékén a harang lengőszerkezete, az orgona nagyjavítása és az
üvegablakok vitték a felújítási pénzt, idén
pedig a freskók, miközben a közüzemi díjak
alacsonyabbak lettek.
Budapest, 2020. június 7.
VÁRGEDŐ TAMÁS, gazdasági felügyelő

Munkálatok a plébánia területén

A kora tavasszal fellépett járvány ellenére a
plébánia tervezett munkálatai jól haladtak.

Freskók
A hívek elől lezárt nagytemplomban április végére az oltár felőli negyedik és ötödik
oszlopközökben az állvány elkészült és a
restaurátorok megkezdhették az igen rossz
állapotban lévő freskók megmentését.
A jellegzetes hibák: a vakolat több rétegű
elválása a vasbeton födémtől, valamint a
festék rétegek porlása és lemezes leválása
a vakolatról. A tapasztalatok sajnos a többi
kép gyors károsodását vetítik előre, vagyis
a felújítások halaszthatatlanok. A hibák
közé tartoznak még a háborús belövések,
ezek is jelentősek a templom mennyezetén.
A lezárt templomban a művészeknek sikerült jó ütemben haladniuk. Az első fázis, az
elvált rétegek rögzítése és a felületek tisz-

títása június közepére befejeződött. Az elvégzett munkát egy restaurátor művészekből álló bizottság zsűrizi és ad engedélyt a
meghibásodott festékfoltok kijavítására.
A tervek szerint augusztus végére az állványok elbontásra kerülnek és teljes szépségükben csodálhatjuk a megújult freskókat.
Mivel az Eucharisztikus Kongresszusra egy
évvel később, 2021-ben kerül sor, addig
további három oszlopköz freskóival tudunk
elkészülni. Ehhez továbbra is kérjük a hívek
nagylelkű segítségét, adományait. Egyben
megköszönjük az eddigi felajánlásokat,
amivel a művek megmentését támogatták.

Kistemplom
A kistemplom munkálatai is megfelelő
ütemben haladnak, bár a június közepi befejezési határidőt a kivitelezők pár héttel
eltolták. A vörös márvány padló 80%-a már
elkészült. Hátra van az oltár körüli tér rendezése és a teljes belső festés. A legutolsó
képviselő testületi ülésen már a templom
berendezésének feladataival foglalkoztak
a jelenlévő küldöttek. A konyha berendezését a kivitelező szállítja, a kistemplom
egyéb felszereléseit pedig a plébánia fogja
beszerezni és finanszírozni. Ebbe az oltár,
a tabernákulum, a hangosítás, a székek és

a hittan órák tartásához nélkülözhetetlen
asztalok tartoznak. A felmerülő költségekhez a plébánián működő alapítványok és a
hívek már beérkezett önkéntes adományai
részben biztosítják a fedezetet. A további
adományok fejében a kistemplom régi tetőcserepeit kívánjuk emlékként adni az adományozóknak. Tervezzük még a régi berendezésből megmentett díszes, fából készült
falvédő és pad restaurálását, illetve elhelyezését a templomtérben. Ezekkel a munkákkal szeretnénk a hittan oktatás beindulásáig elkészülni. Köszönjük híveink eddigi
türelmét és megértését, amivel a munkálatokat támogatták.

FLUCK DÉNES

A freskók munkálatairól készült
képek a következő linken megtekinthetők: https://photos.app.
goo.gl/EkFnewLK4LW1AW9S7
A QR kóddal szintén elérhetők a
freskófelújítás képei.
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