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SZENTMISÉK RENDJE: 
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 
órakor és este 6 órakor. 
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este 
6 órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken. 
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt 
fél órával. 
Első vasárnapon az esti szentmise előtt 
egy órával szentségimádás. 
Első csütörtökön az esti szentmise után 
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére. 
Péntekenként az esti szentmisét Márton 
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat. 
Első péntekenként különösen hívom a 
híveket, és a misét plébániánkért ajánlom 
fel.  
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és 
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden 
pénteken du. 5-től 6-ig. 
A plébániahivatal félfogadási ideje: 
Hétfő és Szerda De. 9-11 óra 
Kedd és Péntek Du. 16-18 óra 
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük beje-
lenteni. Keresztelési, bérmálkozási 
kérelmet a plébánossal kell megbeszélni. 
Péntekenként az esti szentmisét Márton 
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat. 
Első péntekenként különösen hívom a 
híveket, és a misét plébániánkért 
ajánlom fel.  
Önkéntes hozzájárulás (egyházi adó) 
Elkészültek egyházközségünk részére az 
átutalási csekkek, amelyen az egyházi 
adót vagy adományt szintén be lehet 
fizetni. A személyi jövedelemadóból 
levonható a befizetett összeg 30 %-a. 
5.000.- Ft feletti befizetések esetén erről 
igazolást adunk, ha a csekk közlemény 
rovatában feltüntetik az adószámot. 

Adományok esetén cégeknek is tudunk 
igazolást adni. Természetesen ekkor 
befizetőként is a cég nevét és adószámát 
kell megadni. Csekkek a templomban és a 
plébániai irodában is ki vannak téve. 
Természetesen továbbra is be lehet fizetni 
a hozzájárulást vagy adományt 
személyesen is az irodában vagy 
szentmisék után a sekrestyében. Kérjük a 
híveket, hogy anyagi hozzájárulásukkal 
támogassák egyházközségünket! 
Hittancsoportok a 2006/2007-es tanévben: 

CSOPORT IDŐPONT 
Óvodások (3-5 év) Csütörtök ½ 5 óra óra 
Óvodások (5-7 év) Hétfő  ½ 5 óra 
1. osztály Kedd  ½ 5 óra 
2. osztály Szerda  ½ 5 
3. osztály Kedd  ½ 5 óra 
4. osztály Szerda  4 óra 
5. osztály Kedd  6 óra 
6-7. osztály Szerda ½ 6 óra 
8-9. osztály Hétfő 6 óra 

Ifjúsági (10. o.-tól) Csütörtök  ½ 8 

Felnőtt kezdő 
hittan 

Hétfő  ½ 9 
(páros heteken) 

Házas hittan hónap 4. hét keddje  ½ 9
hónap 2. hét péntek  ½ 9

Felnőtt Bibliaóra Hétfő ¼ 8 óra 
(páratlan heteken) 

 
A hittanok helyszíne a plébánia 
kertjében lévő „Cserkészház”, amelynek 
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő 
kertkapunál van. 
A hittancsoportokhoz az év folyamán 

is lehet csatlakozni. 
S z e r e t e t t e l  v á r u n k !  
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Új esztendőben – Új szívekkel!
„Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy 
nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” 
December 31-én, az év végi hálaadó 
szentmise evangéliumában hangzott el 
a 12 éves Jézus kérdése. Érthetjük a 
kérdést így is: „De hát hol kerestetek? 
Nem tudtátok, hogy Atyám temp-
lomában a he-
lyem?” Fura is! 
Két napig keresték 
szülei a városban, 
csak a templomban 
nem? Ha most 
visszagondolunk 
az elmúlt eszten-
dőre, és a közös-
ségi életünket e 
szempontból érté-
keljük, az Isten 
színe előtt a mi kérdésünk is hasonló 
lehet: A 2006-os évben hol kerestük az 
épülést? Jó helyen kerestük-e 
közösségünkben a Krisztust? Mert jól 
érezhetjük magunkat együtt anélkül, 
hogy igazán Istenre figyelnénk. 
Hogyan kezdődött az év? Föllapoztam 
a 2006-os naptáramat, és kiderült hogy 
az első hetekben 28 családnál jártam 
lakásszentelőn. Sok családban így 
indult az év. Áldást kértünk… Mi 
minden történt még az elmúlt 

esztendőben, melyekben mind-mind 
Istent kerestük, reményünk szerint? 
Január-februárban megtartottuk az 
egyházközségi képviselőtestület válasz-
tását, és március 26-án az új testület 
letette az esküt. Volt parlamenti láto-
gatás, nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat, 

nagyböjti lelkinap, 
Márianosztrai zarán-
doklat, nyugdíjas ki-
rándulások, egyház-
községi piknik, ifjú-
sági koncert, nyári 
hittanos táborok, csa-
ládos tábor… Mind-
ezek az események 
kis mozaikszemek 
Isten tervében, Isten 
Országának építő-

kockái. Számunkra egyedül az az 
értékes belőlük, ami beépült Krisztus 
titokzatos testébe. Katekumenjeink 
közül ketten készülnek keresztségre, 
ketten elsőáldozásra. Úgy szeretnénk 
rájuk is tekinteni, mint akik megnyitják 
a sort az egyelőre rejtekben lévő 
többiek számára. Ennek az évnek 
különös ajándéka volt sokunk számára, 
hogy kezd formálódni a családosok 
egymásra figyelő közössége. Megannyi 
felsorolhatatlan   öröm,    amiért    hálát  
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adhatunk Istennek. Kezdjük az új évet a 
12 éves Jézus magától értetődő 
bizonyosságával: Hol máshol keresnénk 
egyházközségünk épülésének útjait? 
Nekünk a 2007-es esztendőben is 
Atyánk dolgaiban kell fáradoznunk! 

Márton atya 

Vers 

           Áprily Lajos  
 
                 Imádkozom, legyek vidám 
 
Én Istenem, legyek vidám,  
házamat vidítni tudjam.  
Mosolyogjak, ha bántanak  
és senkire se haragudjam.  
 
Arcom ne lássa senki sem  
bánkódni gondon és hiányon.  
Legyen szelíd vasárnapom,  
ha mosolyog a kisleányom.  
 
Én Istenem, legyek vidám,  
ma minden gondot tűzre vessek.  
Nyújtsam ki kincstelen kezem  
s szegényen is nagyon szeressek.  
 
Tudom, sokat bűvölt a gyász,  
a hollós téli bút daloltam.  
A bátrakkal hadd mondom el:  
panaszkodtam, mert balga voltam.  
 
Én Istenem, legyek vidám,  
ujjongjon újra puszta lelkem,  
mint rég, mikor falum felett  
az első forrásvízre leltem.  
 
Ködökbe csillanó sugár,  
víg fecskeszó bolond viharban,  
tudatlan gyermekhang legyek  
a jajgató világzavarban. 

 

Karácsonyi élmények 

A hajnali misék különleges élményt 
hoztak. Csak néhány apró mécses 
világított a templom hajójában 
szétszórva. Majdnem koromsötét volt. 
"Téged vár a népek lelki sötétsége,  
Isten!" Óvatos topogással keresett helyet 
mindenki magának. "Mert az emberek 
ott tévelygenek, hol Te égi fényed útján 
nem vezérled őket, édes Üdvözítőnk." 
Mintha száz éveket mentünk volna 
visszafelé a múltba. Fehérbe öltözött 
ministránsok egy-egy szál égő 
gyertyával. Meggyújtják az adventi 
koszorú gyertyáját. De még mindig sötét 
van! A szentély villanyait az 
olvasmányokra gyújtják meg. De a hívek 
még mindig sötétségben ülnek. Látjátok, 
ott a fény! „Keressétek először az Isten  
országát és az Ő igazságát, a többi 
hozzáadatik nektek!" 
   Nekem ilyen élményt nyújtottak az 
idei hajnali misék. 

Szarvasné Marika néni 
 
4. osztályos hittanosaink karácsonyi 
élményeiből: 
„Engem az öcsém egyik mondata hatott 
meg nagyon. Mikor anyu felolvasta a 
karácsonyi történetet szenteste, meg se 
mozdult, odafigyelt a Szentírásra, és 
utána azt mondta: „Köszönöm szépen, 
Jézuska! Gyere karjaimba!” A 
pásztorjátékon, amikor a húgocskám 
énekelt, az olyan szép volt, meghatott, 
hogy ilyen kicsi, és már úgy odafigyelt 
Jézusra. Még az volt szép élményem, 
amikor mindannyian együtt 
összegyűltünk, unokatestvérek anyu 
oldaláról, és együtt imádkoztunk, 
Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát.” Cs. 
Marci 
„Karácsonykor én annak örültem a 
legjobban, nem az ajándékoknak, hanem 
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összes bevétel 89262 Ft volt, a kiadás 
81584 Ft. Előző évről maradt 22960 Ft. 
Tehát az új egyházi évre 30638 Ft-tal 
indulunk.  
Biztos vagyok benne, hogy nagyon 
sokan elvégzik a rózsafüzért naponta, 
akkor is, ha nem tagjai a Társulatnak. 
Mégis van egy roppant nagy előnyünk a 
nem tagokkal szemben. A Társulat 
tagjai, élők és holtak ebben az évben is 
47 szentmise kegyelmeiben részesültek! 
Amikor már a családtagjaink is 
elfelejtenek, a Rózsafüzér Társulat még 
mindig mondatja értünk a szentmiséket. 
Ezt a nagy előnyt kell megfontolni és 
belépni a Rózsafüzér Társulatba! 
Minden hónap első és második vasár-
napján a templomajtóban vagyunk, ott 
lehet velünk találkozni. 

Szarvasné Marika nén 

Újévi kívánság 
Olyan szemet kívánok neked, mellyel 
bepillanthatsz egy ember szívébe s 
amely el nem vakul, hanem meglátja, 
hogy mire van szüksége neki. 
Olyan fület kívánok neked, amely 
meghallja a „hangközöket” is, és amely 
nem süketül meg a boldogság és az ínség 
hangjelzéseinek hallgatása közben. 
Olyan szájat kívánok neked, amely 
néven meri nevezni az igazság-
talanságot, de nem jön zavarba akkor 
sem, ha a vigasztalás és a szeretet szavait 
kell kimondania. 
Olyan kezet kívánok neked, amely 
ismeri a gyöngédséget, melynek mozdu-
lása képes nyomatékot adni a 
kiengesztelődésnek, olyan kezet, amely 
nem szorítja marokra, amivel rendel-
kezik, hanem másokkal megosztja. 
Olyan lábat kívánok neked, amely oda 
tart, ahová érdemes, és amely nem 
cövekel le a döntő lépések megtétele 
előtt. 
Olyan gerincet kívánok neked, amivel 
egyenesen járhatsz és őszintén élhetsz, 

olyan gerincet, amely nem hajol meg az 
elnyomás, az önkény és a hatalom előtt. 
Olyan szívet kívánok neked, amelyben 
sokan otthonra lelnek. 

Hirdetések 

Minden péntek este 7 órától (ill. már a 
szentmise vége után) egy órás csendes 
szentségimádás van templomunkban. 
Be lehet térni imádkozni rövidebb időre 
is. 
A Nyugdíjas Klub összejöveteleit 
minden második hétfőn tartjuk (az év 
páros heteiben) a plébánián, legközelebb 
január 8-án, 22-én stb., reggel 8 órától 
10-ig, amelyre szeretettel várjuk idősebb 
testvéreinket imára, beszélgetésre, 
kötetlen együttlétre. 
Filmklub indult plébániánkon külön 
ifjúsági és felnőtt korosztálynak, 
havonta. Legközelebb január 9-én este 
6-kor ifjúsági (12 év fölött) és 
következő nap szerdán, január 10-én 
este 7-kor felnőtt filmvetítés, 
beszélgetéssel. Ifjúsági film: Sok hűhó 
semmiért. Felnőtt: A bőség földje. 
Templomunkban taizéi imaórát tartunk 
havonta. A következő imaóra 2007. 
január 15-én, hétfőn este lesz 7 órától. 
Szeretettel hívunk minden korosztályt a 
közös imádságra! 
Plébániánkon Baba-mama klub 
működik. Minden csütörtökön reggel ½ 
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes 
anyukákat gyermekeikkel a 
Cserkészházba beszélgetésre, 
találkozásra. 
Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel 
várja a régi és új énekkarosokat. A 
próbák időpontja vasárnap reggel 9-től 
van. 
Nagy szeretettel hívunk újabb 
ministránsokat az oltár szolgálatára. 
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követőinek valljuk magunkat. Korunk 
embere a „pásztor nélküli nyáj”, 
amelyhez Krisztus küld minket. A 
megfigyelhető mozgások arra 
ösztönöznek minket, hogy megújítsuk a 
hitünkről szóló tanúságtételünket. A 
Szentatya ezekkel a szavakkal bátorítja a 
városmisszióban résztvevőket: „Európa 
nagyvárosainak új lendületre van 
szüksége, hogy új életre keltsék a 
keresztény lelkületet.” (2004. február 20-
án) Négy európai főváros (Bécs, Párizs, 
Lisszabon és Brüsszel) fősztorainak 
közös elhatározásával, valamint az 
Emmanuel Közösség támogatásával 
fogalmazódott meg a városmissziók 
(ICNE) terve. 
Az első városmissziót 2003 májusában 
Bécsben szervezték meg. A következőre 
ez év október utolsó hetében. Párizsban 
kerül sor. Majd Lisszabon és Brüsszel 
követte. Erdő Péter bíboros úr 2003 
Pünkösdjén hirdette meg a 
Főegyházmegye 2003-2005 közötti 
missziós programját, majd novemberben 
nyilvánosságra hozta a 2007-es 
városmissziós tervét. Célközönsége az 
evangelizáció legkülönfélébb köreiben 
élők tapasztalatainak megosztása, 
valamint a katolikus értékrend és 
életmód felkínálása. A másik eleme a 
szűkebb értelemben vett „városmisszió”, 
melynek gerincét a helyi evangelizációs 
programok adják. Jellemzésére 
leginkább a plébániai adottságok és 
lehetőségek figyelembevételével a 
„szabadon választott” jelző 
alkalmazható. Utcamisszió, művészeti 
fesztivál, liturgikus alkalom, szociális 
misszió, prédikációsorozat, sport, 
koncert, vitaest mellett sok meghívó 
program jöhet szóba. 
  A mi házunk táján is megkezdődött a 
feladatok körvonalainak megrajzolása. 
Az első konkrét akció már szervezés 

alatt áll. Egy élő rózsafüzér zarándoklat 
a város körül 2007 máj. 12-én, ami a 
városmisszió kiemelt előzetes 
rendezvénye, amire minden kedves 
testvérünket szeretettel várunk. Erről 
később részletes tájékoztatást adunk. A 
városmisszióval kapcsolatos minden 
eseményről, tervről folyamatosan 
értesítünk benneteket, és nagy szeretettel 
várunk minden ötletet, javaslatot.  
  Kedves testvérek! Álljunk teljes szívvel  
Krisztus Urunk evangéliumának  aktív, 
bátor megélésével  Márton atya mellé, a 
városmisszió minél eredményesebb  
megvalósításáért, hiszen ez nem csak 
nagyszerű lehetőségünk, hanem a 
keresztségben kapott kötelességünk is.  
KRISZTUS  SZÁMÍT RÁD! MIKÉNT 
TE IS SZÁMÍTHATSZ AZ Ő 
KEGYELMÉRE! 

Kovács János 
 
A városmisszió jelentős esemény lesz a 
magyar katolikus egyház életében, ezért 
mindenkit arra buzdítunk, hogy 
lehetőségeihez képest vegyen részt 
benne. Sok naprakész információ 
található az alábbi honlapon: 

www.varosmisszio.hu 

A Rózsafüzér Társulat éves 
elszámolása 

Az elmúlt egyházi évben 61 tagunk volt 
bejegyezve. Ebből 6-8 tag már nem 
váltotta havonként a rózsafüzér titkokat, 
mert beteg volt. Voltak olyanok, akikhez 
a Plébános Úr vitte el a titkot első 
pénteken, amikor a Szentséggel 
meglátogatta őket. 
Az év folyamán 47 szentmisét 
mondattunk a Társulat élő és elhalt 
tagjaiért. Különösen Szűz Mária 
ünnepein mondattunk szentmisét. Az 
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hogy együtt volt a család. Meg a 
pásztorjátékon, hogy igazi baba volt a 
Jézus, nem műanyag baba. És az hatott 
meg a legjobban, hogy ennyi ember meg 
kisgyerek eljött. Hogy nem az 
ajándékokkal törődtek, hogy minél 
hamarabb kibontsák, hanem eljöttek 
megnézni a pásztorjátékot.” V. Zsófi 
„Adventben elhatároztam jó 
cselekedeteket, és sikerült teljesítenem. 
És nagyon jól esett, hogy jót 
cselekedhettem másokkal.” F. Maja 
„Jártunk roráte misékre is. Jézus 
közelebb jött hozzám az Eukarisztiában, 
és erőt adott arra a napra. Rorátéra 
könnyű volt felkelni. Ha csak iskolába 
mentem, akkor nem… Pásztorjáték? 
Nehéz volt eljátszani az öreg pásztort, 
mert el kellett játszani, hogy fáj a 
derekam, hogy nehezen tudok mozogni. 
Amikor a pásztorok és a bölcsek 
összegyűltünk, olyan volt, mintha 
tényleg ott lett volna Jézus… 
Angyalkáztunk otthon, és a Domit 
húztam, akivel mindig veszekedni 
szoktam, és szívvel, szeretettel adtam át 
az ajándékot neki.” S. András 

 

ADIT 

15. alkalommal rendezték meg 
kerületünkben az Adventi Dél-Pesti 
Ifjusági Találkozót a kerület plébániái 
számára. Minden plébánia ifi csoportja 

egy kis jelenettel készül a találkozó 
témájával kapcsolatban, hogy ezzel 
ajándékozzák meg egymást. Az idei 
téma a "Szent kezdet" volt. Ezért a 
találkozó előtti hittanórát mi is arra 
szántuk, hogy kitaláljuk a saját 
jelenetünket. A találkozó csütörtök este 
volt, december 7-én. Az ADIT kezdetén 
felolvasták a teremtés történetét, közben 
diáról tájképeket nézegettünk. A 
teremtés végét - mikor Isten megteremti 
Ádámot és Évát - már nem felolvasták, 
hanem eljátszották. Ezt rövid közös tánc 
és játék követte, hogy a teremtés örömét 
kicsit mi is átélhessük. A játék 
kapcsolódott Ádámhoz és Évához. 
Mindenkinek egy cetlit ragasztottak a 
homlokára egy növény, állat vagy egy 
bibliai személy nevével, de senki nem 
tudta, hogy ő ki is lett. Ezzel, úgymond, 
Ádám és Éva elnevezte a 
teremtményeket. A játék során ki kellett 
találnod, ki is vagy. A szabályok 
egyszerűek voltak. Olyan valakihez 
lehetett csak odamenni, akit nem 
ismertél, nem tudtad az igazi nevét, 
bemutatkozás után egy kérdést tehettél 
fel azzal kapcsolatban, hogy ki is vagy. 
És így szép lassan egyre többet tudtál 
meg magadról, míg ki nem találtad, ki is 
vagy. A játék után Zsolt atya 
bevezetőjével kezdetét vették a 
jelenetek. Az első egy hittancsoport 
életébe engedett bepillantást. 
Elhatározták, hogy segítenek egy idős 
néninek, de egy közülük nem tartotta ezt 
fontosnak és nem ment velük. Ezt a 
hittanost később elütötte egy autó és 
kórházba került. A többiek elhatározták, 
hogy meglátogatják, bár eszükbe jutott, 
hogy ő soha nem ment velük semerre. 
Mégis meglátogatták. Ez olyan hatást 
tett a társukra, hogy megbánta tettét, és 
elhatározta, legközelebb ő is a 
többiekkel tart. Ez volt számára a Szent 
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kezdet. A második csoport a világ 
teremtését adta elő egy mesében. Sorra 
jelentek meg a szereplők a színen: szél, 
égbolt, tenger, virágok, állatok, de mivel 
sötét volt, alig látszódtak. Erre elkezdték 
összeszedni a fényt, és így lett a Nap, 
mely már bevilágította őket. Egy nagy 
lakoma kerekedett az egészből. Sorra 
jöttek a vendégek, szél, égbolt, tenger, 
virágok, állatok, és végül az asztalfőre 
Ádám és Éva ült. De megjelent a 
sötétség is. Eleinte megtűrték, de egyre 
nagyobb és hatalmasabb lett. Végül már 
az egész vendégsereg elmenekült, de 
Ádám ráparancsolt, és a sötétségből újra 
nappal lett. A harmadik volt a sajátunk. 
Három ember sorsát mutattuk be röviden 
4 jelenetben. Az első a megszületésük 
volt. Egy közülük vallásos, „jó” családba 
született, a másik egy „rossz” családba, a 
harmadik maga Jézus volt. A két fiú 
életét párhuzamosan követtük: az első 
hiába kap vallásos nevelést, lassan rossz 
útra tér. Kíméletlen építési vállalkozó 

lesz, aki feketén alkalmaz munkásokat, 
és szörnyen bánik az embereivel. A 
másik csak segédmunkás lehet, és épp az 
előbbi ember fogadja fel. Próbál kitörni 
környezetéből, igyekszik jót tenni. 
Kollégája helyett is átvállalja a túlórát, 
hogy az hazamehessen a gyerekeihez. A 
történet végén lebuknak, és közmunkára 
ítélik őket. Ebben a záró jelenetben tűnik 
fel újra Jézus, mint elítélt. Mindhárman 

söprögetnek, illetve az, akiből építési 
vállakózó lett, henyél, mert úgy 
gondolja, van pénze ügyvédre, akik majd 
kimentik. Jézus szelíden rákérdez, miért 
nem söpröget, erre ő durván válaszol 
neki, és a másik fiú kel Jézus védelmére. 
Eközben mind a hárman lassan vállukra 
veszik a söprűiket, mintegy keresztként, 
és állóképpé merevedve zárul a jelenet. 
És egy hang hallatszik: „Bizony 
mondom neked, még ma velem leszel a 
paradicsomban.” Ekkor derül ki, hogy 
valójában a jobb és bal lator elképzelt 
története elevenedett meg a szemünk 
előtt. Szent kezdet és Szent befejezés. 
Az utolsó ifi jelenet arról szólt, hogy egy 
lány kereste az igazi fényt. Talált 
mindenféle fényt, hírnevet, pénzt, stb., 
de ezeket nem tudta hazavinni a 
családjának. Végül a hitben megtalálta 
azt a fényt, amit magával tudott vinni, és 
továbbadni mindenkinek. Ekkor a hitet 
jelképező lánggal meggyújtották az előre 
kiosztott mécseseket, és mindenki 
tovább adta a fényt. Engem ez a jelenet 
fogott meg a legjobban. Talán azért, 
mert mindenkit belevont a történetbe. 
Bár sok ismeretlen emberrel voltam 
együtt, ezáltal mégis úgy éreztem, hogy 
most itt mindenki egy helyre tartozik, a 
közös „fény”, a hit összeköt minket. 
Ezután következett a szentmise. A 
mécseseket nem oltottuk el, végig égtek 
a szertartás alatt. A találkozó agapéval 
záródott.  Boda Peti 
 
Sziasztok! Meg szeretném osztani 
veletek élményemet az adventi ifjúsági 
találkozóról, amin szerencsésen részt 
vehettem. Mikor megérkeztünk, sok 
ismerőssel találkoztam. Majd egy 
kellemes meglepetés ért. Belépett a 
házba egy lány, aki valahonnan ismerős 
volt. Eszembe jutott, abba a 
gimnáziumba jár, ahova én. Odaléptem 
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hozzá és megkérdeztem, hogy véletlenül 
nem a Kossuthba jár-e. És kiderült, hogy 
igen, sőt évfolyamtársak vagyunk. 
Nagyon megörültünk, mivel nem is 
tudtuk egymásról, hogy mindketten 
járunk templomba. Aztán 
elbeszélgettünk. Niki örült, hogy 
mostantól az egyházi dolgokat is meg 
tudjuk beszélni, mert ő senkivel nem 
tudja megosztani élményeit az 
osztályában, egyedül csak ő vallásos. 
Hihetetlenül boldog voltam! Ha nem 
jövök a találkozóra, talán sose tudom 
meg, hogy ő is vallásos, és nem ismerem 
meg közelebbről. T. Dorka 
 
A demonstrációk igen jól sikerültek. 
Engem legjobban az a jelenet érintett 
meg, amelyben egy keresztény családba 
született, de élete során számtalan rossz 
döntést hozó ifjú, és egy csonka-
családba született, keresztény nevelésben 
egyáltalán nem részesülő, de alapvetően 
nagyon emberséges fiatal sorsát 
jelenítette meg az egyik csapat. 
Mellbevágó felismerés: „Ember! Attól, 
hogy te kereszténynek tartod magad, 
lehet, hogy az az ember, akit te lenézel, 
sokkal többet ér nálad!” F. István 
 
 

Városmisszió 2007 Budapest 

 
       Nyugat-Európa nagyvárosainak, 
szellemi arculata sok hasonlóságot mutat 
a Krisztus előtti pogány nagyvárosokkal. 
Újraélednek a már egyszer meghaladott 
kultikus megnyilvánulások.  Gondoljunk 
csak a nagy tömegvonaglásokra: love 
parádék, melegbüszkeség csinnadrattái, 
vagy az emberi méltóság minden 
kommunikációs csatornán történő 
lealázása. Dollár milliárdokat mozgató 
tudatipari mágusok hirdetik: az élet 

egyedüli értelme a birtoklás és a siker. 
Az emberi történelem során soha nem 
tapasztalt anyagi jólét nem hozta meg az 
ígért boldogságot. Az elkényeztetett 
városlakó immár újra szellemi 
izgalmakra vágyik. A „hülyeség-ipar” 
mára húzóágazattá vált. New age: 
asztrológia, kabbala lájtosítva, mágneses 
lepedő, energia átadás televízión 
keresztül, madárjósok, kávézaccból 
jövőt látók fátyolozzák az amúgy is 
tompa köztudatot. Mintha 
visszamentünk volna az időben 2000 
évet. Mintha Krisztus nem is lett volna 
itt közöttünk! Európa új második 
adventjét éli.  

„Emlékezzünk meg az Egyház számos 
gyermekéről, akik Európa története 
folyamán a családi, hivatásbeli és 
társadalmi élet rejtettségében éltek 
nagylelkű és hiteles, szent életet. Az 
„öreg” kontinensen is széles 
társadalmi és kulturális rétegek 
vannak, melyekben a szó szoros 
értelmében vett pogányokhoz szóló 
missziót kell teljesíteni.” (II. János Pál 
pápa: Ecclesia in Europa) 
 
Itt kell lépnünk nekünk, akik 
keresztényeknek, azaz Krisztus 


