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PÜNKÖSD
(ApCsel 2,1-4 )
Az első Szentlélekvárás forró imádságban történik: a tanítványok az aszszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt: ”Egy szívvel, egy
lélekkel állhatatosan imádkoztak”. A Szentlélek az
imádkozó Egyházra szállt le.
Különösen a szentáldozások után fokozódik fel bennem a Szentlélek várása. Amikor közeledben vagyok, a legégetőbb a szomjúságom az igazság és a szeretet Lelke után.
A szélvész elviszi a régi, megáporodott
levegőt, újat, frisset hoz helyére. Az emberi
hazugságok és gyűlölködések helyére az
örökké friss isteni igazságot és szeretetet a
pünkösd Lelke hozta. A Szentlélek szele az
isteni változások és az istenivé változások
örök vihara.
Különösen a Szentlélek tevékenységének
kell tulajdonítanunk, amikor a kenyér átváltozik szent Testeddé és a bor imádandó Véreddé. A Szentlélek tüze az, amely fölégeti a
kenyér és a bor legbelsőbb mivoltát és szent
Testeddé és Véreddé változtatja.
Megtestesülésedet a Szűz ölén különösen
az Ő tevékenységének kell tulajdonítanunk
(Lk 1,35), ugyanígy megjelenésedet az Egyház ölén a szentségi színek alatt.
Ugyanez a tűz kapcsolja bele az áldozók
lelkét legszentebb áldozatodba. De ott kell
lebegnie a Szentléleknek a szentmisén jelenlévők lelke fölött
A. Liégé: Tanúim lesztek)

A magyarországi ferencesek
Magyarországon 1224 körül jelentek meg
az első ferencesek. A korábban alakult rendekkel szemben a városokban és falvakban
telepedtek le. Első kolostoruk Esztergomban
épült. 1233-ban már önálló rendtartományt
alkottak. Terjedésüket a királyi család tagjai
támogatták. IV. Béla király feleségével
együtt korán a ferences harmadik rend tagjainak sorába lépett. Nővére Árpád-házi Szt.
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Erzsébet szintén közvetlen munkatársainak
tekintette a ferenceseket. IV. Béla leányai
közül Boldog Kinga és Boldog Jolánta, mint
klarissza apácák fejezték be életüket. A király bizalmi embereit, gyóntatóit, diplomatáit
gyakran a ferencesek közül választotta. Ő
építette a győri, a margitszigeti és az esztergomi ferences templomot. Utóbbiban temették el feleségével együtt.
A Rend eredeti karizmájának megfelelően, a magyar ferencesek két évszázadon keresztül folytattak missziós munkát. Az utolsó
Árpádok, majd az Anjou királyok idejében
17 missziós állomást hoztak létre a tatárok
között. Tevékenységük Moldvára és a Balkán
más területeire is kiterjedt.
A XIV. században sokat tettek a magyar
anyanyelvi kultúra megteremtéséért. Az
Ómagyar Mária Siralom valószínűleg ferences szerzetes alkotása. Ismeretlen testvér
örökítette meg a rendalapító életrajzát (Jókai
kódex). A kézírásos kódexek nagy része ferences íróműhelyekből került ki. Temesvári
Pelbárt (+1504) a budai ferences teológiai főiskola tanára két olyan PrédikációGyűjteményt is megjelentetett (Stellárium,
Pomerium), amely az ország határain túl is,
ismertté vált. „Rosarium” című teológiai
munkája a kor skolasztikus tudósainak a sorába emelte őt
A török veszedelem a XV. század elejétől
sajátos feladat elé állította a magyar ferenceseket. A hódító pogány elleni harc megszervezése a keresztes hadjáratok szellemében
történt. A népfelkelő hadak tagjait a vallásos
lelkesedés is vezette. Toborzásukra, lelkesítésükre az obszerváns atyák vállalkoztak.
Zsigmond király 1437-ben ferenceseket
kért Marchiai Szent Jakabtól a törökellenes
harchoz. A várnai csatában (1444) számos ferences áldozta életét. Az 1456. évi hadjárat
toborzását Kapisztrán Szent János és társai
végezték. A nándorfehérvári győzelem után
Kapisztrán Szt. János Hunyadi Jánossal
együtt járvány áldozata lett. II. Lajos király
az esztergomi ferences kolostorból rendelte
Tomori Pált a török elleni harc élére, aki
1526-ban számos társával halt hősi halált a
mohácsi csatamezőn.
A hódító török két ferences tartományt
talált Magyarországon, kb. száz kolostorban
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kétezer rendtaggal. Sok testvér és rendház
vált erőszakos cselekedetek áldozatává. Az
ezerhatszázas évek elejére a virágzó ferences
életnek csak nyomai maradtak. A megmaradt
öt kolostorból kettő esett török hódoltsági területre. Szerepük sorsdöntő volt az alföldi
magyarság vallási és nemzeti megmaradásában. Mivel a törökök csak ferences papokat
tűrtek meg, a terület lelkipásztori gondját ők
látták el, s nekik köszönhető, hogy az ottani
nép megmaradt katolikusnak és magyarnak.
Végleg összekötötték sorsukat a sokat szenvedett magyar néppel. A szegény nép ekkortájt nevezte el őket „barát”-nak, a nép barátjának.
A XVI. században résztvettek az újjáépítés munkájába: két kezükkel, tollukkal és reményt hirdető szavukkal buzdítottak a
talpraállásra. A megújhodott ferences életben
új rendházak keletkeztek, s nőtt a rendtagok
száma. Az ország szellemi életébe is bekapcsolódtak. A királyok, főpapok és főurak ismét alapítványokkal, adományokkal támogatták a rendet. Ebben a korban alakultak ki a
hagyományos búcsújáró helyek, (Andocs,
Máriagyüd, Máriaadna, Csíksomlyó, Mátraverebély-szentkút, Sümeg, Búcsúszentlászló
Segesd, Szeged) a ferencesek gondozása alatt
fejlődött és vált népszerűvé. A népies vallásosság keretében terjesztették a keresztútjárást, a szentolvasó imádságot, vallásos társulatok szervezését.
A XVIII. század utolsó negyedében a
szerzetesrendek békés fejlődését Magyarországon is megakasztotta a felvilágosodás vallás-és szerzetesellenes szelleme. A feloszlatást ugyan elkerülte a rend, de a császári (II.
József) rendelet következtében elvesztette
házainak és templomainak nagy részét. A létszámot korlátozták, s megszüntették a rendi
stúdiumot és a noviciátust. A körmeneteket
és a búcsújáróhelyeket betiltották, a vallási
társulatokat feloszlatták, vagyonukat elkobozták.
II. József halála után a szerzetesi élet tovább lazult, a rend elvilágiasodott, a szerzetesek jelentős része világi papként működött
tovább. XIII. Leó pápa 1897-ben bullát adott
ki a ferencesek megreformálására. A reform
nyomán a rend ismét nagy figyelmet szentelt
a lelkipásztori ellátásnak és tökéletesítették a
tagok tudományos képzését. Ezek nyomán
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újra felvirágoztak a népies szónoklatok és új
rendházak alakultak. A XX. századi tevékenységük fő területei, zárt lelkigyakorlatok,
népmissziók,
kórházés
börtönpasztoráció, nevelés, harmadik rend
szervezése, szegénygondozás, a világháború
idején az üldözöttek és menekültek testi-lelki
gondozása.
Az 1900-as években a ferences rendnek
két tartománya volt Magyarországon. Az
1228-ban létrejött Mariánus nevű provincia
29 házat foglalt magában. Trianon után ebből
15 elveszett. A másik a Kapisztrán provincia
eredete a XIV. századra megy vissza. A világháború kitörésekor 30 kolostoruk volt.
Trianon után ebből 18 maradt.
1950-ben csak a Kapisztrán tartomány
kapott korlátozott működési engedélyt. Esztergomban és Szentendrén mindmáig vezetnek gimnáziumot. A magyar ferences rend, mely elsősorban lelkipásztorkodott,- tanító
rend lett.
1990-ben három plébánia vezetését vállalták
a
kárpátaljai
Nagyszöllősön
Mátraverebély-Szentkúton és Szegeden.
Szécsényben kolostoruk nyílt.
A Mariánus ferencesek 1990-től Szombathelyen, Zalaegerszegen, Sümegen és Búcsú-szentlászlón működtek ismét.
Az erdélyi ferencesek jóllehet kevés
rendtagot vehettek fel, ma is működnek. A
sorompókkal leválasztott kisebbségben élő
magyarság körében a vallás és a nemzettudat
megőrzésén munkálkodnak.
A külföldi missziók sem maradtak ki vállalásaik közül 1929-ben Kínába mentek téríteni, melyet 1949-ben kénytelenek voltak elhagyni. A rendtagok részben visszajöttek
Magyarországra, részben az Egyesült Államokba mentek. Utóbbiak a kivándorolt honfitársak gondozására plébániák vezetését vették át, melyek 1932-től egységes etnikai alapon működő ferences közösséggé szerveződtek.
Miközben szegény sorsú betegeket ápolt és Krisztust látta bennük - így szólt. ”Mily jó
sorsunk van, hogy Urunkat így fürdethetjük
és megágyazhatunk neki.” (Árpád-házi Szt.
Erzsébet)
G-né Paulus Noémi
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PLÉBÁNIÁNK MISSZIÓS HETE VOLT
(2005. április 24 - május 1.)
Köszönet illeti a kitűnő szervezésért
dr. Gerber Gábort és Zsuzsát!

Néhány vélemény a héten történtekről:
Hétfőn a Filmklub esten bemutatásra került AZ ARANYMŰVES BOLTJA című film,
mely II. János Pál pápa – még püspök korában, álnéven írt – színművéből készült. E mű
alcíme: „Elmélkedés a házasság szentségéről,
olykor drámai fordulatokkal”. Az olasz koprodukciós játékfilm – a maga szimbólum,
jelkép világával –, valóban elgondolkoztatta
a nézőket.
A filmvetítés után, a mai házasságokról, a
megélt szeretetkapcsolatokról vagy azok hiányáról elmélkedtünk.
A házastársi szeretet lényegéhez tartozik
– amint Ratzinger bíboros, a jelenlegi XVI.
Benedek pápa mondja –, hogy tudjunk igent
mondani a szeretett személyre: jó hogy vagy,
örülök, hogy vagy. Általad én is értékesebbé,
boldogabbá válok. Biztonságot csak az egész
életünket átölelő és igenlő szeretet ad. A
krisztusi szeretetben megélt házassággal példát kell adnunk a fiataloknak. Nekik viszont
készülniük kell, hogy – miként a példabeszédben szereplő „okos szüzeknek az olajuk
–, úgy nekik se fogyjon el a szolgáló szeretetük.
Dr. Gerber Alajos
A kedd este a sporté volt. Enyhén felhős
az ég, 20 fok. Persze, ez nem riasztotta vissza
a mozgásra vágyókat, akik felsorakoztak a
plébánián. A focizni készülők, amint megtalálták a labdát, máris csapatokba rendeződtek
és vígan futottak, hogy a nem kis ellenállást
leküzdve, a hálóba behelyezzék a labdát. A
füves tér lehetőséget adott tollasozásra, futkározásra is. A hittanterem sem maradt üres,
mert ott a ping-pongozók gyűltek össze és
forgatták serényen ütőiket, mások pedig Attila által készített "célba-találós" játék örömeivel töltötték az időt. A végén zsíros és sonkás
kenyerek koronázták meg a sportnapot.
Faragó Ákos
A csütörtöki estén Nemeshegyi Péter jezsuita atya látogatott el hozzánk. A 82 évnyi
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élettapasztalattal rendelkező atya sok éven át
működött misszionáriusként Japánban. A keleti kultúrában töltött 37 esztendő során alkalma volt bepillantást nyernie a különböző
vallásokba. Ezért előadásának ezt a címet adta: "Világnézetek és istenképek a mai világban".
Arról beszélt, hogy a vallások két nagy
csoportba sorolhatók. Az első szerint Isten
olyan transzcendens lény, aki felette áll minden teremtménynek, a gonoszt szigorúan
megbünteti, de irgalmas a töredelmes szívűekkel. Nekünk, embereknek az a feladatunk,
hogy leborulva dicsőítsük őt. Ide sorolhatók
legfőképp az izraelita és iszlám vallások. A
másik csoport a másik végletbe esik és azt
mondja: "A végső valóság, Isten bennünk
van és a természet minden apró részletében,
minden rizsszemben. Életünk célja, hogy
múljunk el szépen, csöndesen, eggyé válva a
természettel." Ilyen a budhizmus.
A kereszténység nem más, mint az előző
két alaptípus szintézise: A transzcendens
örök Isten a legbensőbb énemnél is beljebb
van a Szentlélek működése által -- ő az, aki a
szép, a jó, az igaz után vágyakozik bennem.
Péter atya arról is beszélt, hogy a történelem évszázadai során a tudománynak és a
vallásnak egy egymást váltogató hullámzása
figyelhető meg. Jézus a hit szempontjából
egy olyan felfelé ívelő, kereső, vágyakozó
korban érkezett el hozzánk, mint amilyen a
világháborúkat követő mai kor is, amikor a
vallásos irodalom tömegei jelennek meg és a
világ egyharmada, kétmilliárd ember vallja
magát kereszténynek. Sajnos, ők főként a fejlődő országokban élnek. Mivel Európa és
Észak-Amerika missziós területté vált, ezért
tért vissza Péter atya is hazánkba a rendszerváltás után. "A Lélek ott fúj, ahol akar." De
amíg nem fúj erősen a Lélek, addig is evezzünk keményen! -- biztatott bennünket.
Gerber Zsuzsa
A missziós hetünk egyik nagyon szép,
napsütéses napja volt április 30, szombat.
Attila által gyönyörűen lenyírt gyepre állítottuk fel a sátrakat. A reggel a kézműves
foglalkozással indult Gerber Zsófi vezetésével, ahol különféle termésekből: sárgaborsó,
tökmag, napraforgómag, rizs felhasználásával készíthettünk anyák napi ajándékképeket.
A hittanosok szép műsort adtak elő, amiben a
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keresztút állomásait jártuk végig. Nomi néni,
Lojzi bácsi, Rózsa néni és Mihály bácsi vetélkedőt rendeztek a hittanosoknak. Az elevenebbek kiskapus focit játszottak. Dél körül
már nagy volt a készülődés a bogrács körül:
Belakovics Ottóné Zsóka néni, Kozma Nikolett, Parizán Klári néni ízletes paprikás
krumplit készítettek. De a főzésbe Simon
Hajnalka és Szabó Magdi néni is besegítettek. Külön asztalokat állítottunk fel a sok otthonról hozott finomságnak is. A lakoma után
bemutatkoztak ez egyes munka-csoportok,
majd a kórus és a gitárosok csapata derített
minket jókedvre. A Szórádi testvérpáros néhány ropogós magyar tánccal forgatta meg a
sokadalmat. A korban érettebbek az egyik sátor alatt beszélgettek, nótáztak, és az ízletes
nedűt kóstolgatták. Alkonyatkor jó volt látni,
hogy az együttműködés nemcsak a vigalomban, hanem a rendrakásban is megmutatkozott.
Jakab Zsuzsa
Szombatra remek idő köszöntött ránk.
Tombolt a tavasz, és ez megalapozta a jó
hangulatot. A templomkertben felállított sátrak között peregtek a programok. Az elmaradhatatlan focizás szinte egész nap tartott,
váltott csapatokkal. Az egyik sátorban kézművesek készítettek szép anyáknapi ajándékokat, a másik sátornál a kis hittanosok mutattak be kedves műsort. Köszönet Nomi néninek és Julcsi néninek! Közben szorgos szakácsok bográcsban főzték a paprikás krumplit, mely nagy sikert aratott az ebédnél. De
emellett rengeteg finomság került még az
asztalokra a résztvevők jóvoltából. (Kiemelkedő volt a rakott krumpli) Az étel után jutott
a finom borokból is. Érdekes volt a plébániai
kiscsoportok bemutatkozása is, kezdve a ministráns csoporttól a kirándulásszervezésen át
a Kolping család mozgalomig, sok-sok érdekeset tudtunk meg egymás munkájáról.
A hittanos vetélkedő nagy sikert aratott
(pedig elég nehéz kérdések voltak…). Nagyszerű volt hallani a gitárosok és egyéb hangszeres “művészek” előadását is. A végén
szabadtéri táncház alakult, melyben maradék
erőinket is beleadtuk! Igazi pezsgő, vidám,
pünkösdváró nap volt ez - olyan, amilyenben
eddig még nem volt részünk.
Szórádi Miklós
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Felnőtt katekézis:
Előadás a globalizációról
Burger Ferenc atyától (április 15-én)
egy nagyon jól összefoglalt, tömör előadást
hallhattunk hétköznapi kereszténységünkről korunk kihívásainak fényében.
A kommunizmus összeomlása után,
1989-től Magyarország is kikerülhetetlenül
belesodródott a globalizációnak nevezett folyamatba. Hívhatjuk ezt amerikanizálódásnak
is, amely az egész világot elárasztja. Két fontos jellemzője e folyamatnak: a szekularizáció és az individualizmus.
Az előadásban hallhattuk, hogy az egész
Földgolyó egy óriási falu, ahol az információ
percek alatt körülfut. Hogyan használja ki a
kereszténység a globalizációt?
Van-e egyáltalán pozitív oldala a
globalizációnak?
Az előadó egyértelműen igennel válaszolt
a kérdésekre. Az Egyháznak meg kell szentelni ezt a világméretű folyamatot a Szentlélek által. A globalizáció adta információs
technológiát (pl. internet) a kereszténység is
kihasználhatja a maga örömhírének a terjesztésére. Az elhunyt nagy pápa, II. János Pál
példát mutatott a világnak, hogyan lehet keresztény módon globalizálni a világot. A keresztény globalizáció az emberiség egységesülését jelenti Krisztus zászlaja alatt a Szentlélek vezetésével.
A másik pozitív oldala a globalizációnak
az emberek egymás iránti szolidaritásának
megmutatkozása. Nagyon jó példa erre a Karácsonykor a Távol-Keleten bekövetkezett
szökőár-katasztrófa nyomán létrejövő világméretű összefogás, segítségnyújtás és szolidaritás, vagy a „nagy” pápa utolsó óráit kísérő világméretű imádkozás és lelki jelenlét a
Szent Péter téren.
Az előadás végkicsengése tehát az, hogy
a globalizáció nem csak kihívás nekünk keresztényeknek, hanem felkínált lehetőség is
Krisztus eszméinek terjesztésére, kibontakoztatására. II. János Pál pápa ezzel a krisztusi
mondattal kezdte szolgálatát az Egyház élén:
„NE FÉLJETEK”.
Faragó István dr
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Tanmesék: KATONAVONAT
A II. Világháború alatt már a fiatal legényeket is elvitték katonának. Az egyik tizennyolc éves fiú is kapott behívót. A családtól
való búcsúzás szívettépő jelenet volt.
A kis városka vasútállomásán ott voltak a
szülők és rokonok a fiatal honvédek mellett.
Fájdalmasan búcsúztak a távozóktól. Érthető
is volt, hiszen sokan nem tértek vissza többé.
Egy édesapa is ott szorongatta fia kezét.
Valami szépet akart mondani búcsúzóul.
Szemei könnyben úsztak. Keze reszketett és
nem sikerült neki egy szót sem szólnia. Nem
is csoda, hiszen egyetlen fiától búcsúzott. Fia
kezét mellére szorítva csak ezt hajtogatta:
- Jánoskám, Jánoskám, ne engedd, hogy
lelőjenek! A vonat lassan megindult. Akik
még lent voltak azok gyorsan felugráltak a
mozgásban lévő kocsikra. A kísérők integettek, és zsebkendőt lobogtattak.
A könnyező édesapa nem tudott mást
csinálni, csak nézte a távozó fiát. Később ő is
elővette zsebkendőjét: megtörölte szemeit és
integetett. Utat nyitott magának a tömegben,
közelebb ment a vonathoz és teljes erővel kiabálta: - Jánoskám, ha lehet, legyél mindig az
ezredes közelében!
Ahol az ezredesek vannak, oda ritkábban
lövöldöznek. A katona édesapja ezzel tisztában volt. Ezt a biztonságot nyújtja az egyház
is: mindig a Vezető mellett lehetünk.
"Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ha valaki bennem marad és én
őbenne, bő termést hoz. Nálam nélkül semmit
sem tehettek" (Jn 15,5)
"Legyél mindig az ezredes közelében!"
JOBBAN, MINT AZ ÉDESAPÁMAT
Az ötéves Sanyikát megkérdezi édesapja:
- Kit szeretsz jobban, mint édesapádat?
- A fiúcska rövid gondolkodás után így szólt:
- Édesanyámat!
"Honnan tudod, hogy a családban minden rendben van?" - kérdezték egyszer egy
kislánytól. "Onnan, hogy a szüleim gyakran
csókolgatják egymást,” Amikor a gyermekek
látják, hogy a szüleik szeretik egymást, megerősödnek bizalmukban irántuk. Észreveszik,
hogy szüleik szeretete az egyedüli erős szikla,
amelyre életüket építhetik.
(Bruno Ferrero)

Virrasztás az Egyházért
A cél: szentté válni!
A cím, az idei virrasztás mottója, mely talán életünk mottója is lehetne.
Idén is lesz virrasztás, mint tavaly volt,
csak most nem a magyarokért, hanem az
Egyházért. Kérjük, tervezd be a nyári programodba, hogy július 1-én (péntekről szombatra) virrasztás lesz templomunkban. Este 9
órakor kezdődik, és a hajnalban (6 órakor)
kezdődő szentmisével zárul.
Sokaknak még igen távolinak tűnik az,
amiről most írok, de mások már a nyári vakációjukat is megtervezték mostanra. A nyár
a szerencsésebbek részére nem jelent mást,
mint pihenést. Ám a katolikus embert legfőbb célja: a szentté válás vágya ilyenkor
sem hagyja nyugodni. Lehet pihenés, lehet
munka, a katolikus ember minden percében
törekszik az életszentségre!
A cél tehát nem más, mint szentté válni.
Az ember hajlamos azt gondolni, hogy a
szent egy kiválasztott valaki, és nem lehet
mindenki azzá „csakúgy”. Nos, igazat kell
adnom ennek az elképzelésnek. A szentek
kiválasztott emberek, és nem lehet mindenki
„csakúgy” szent! Mert Isten minden leendő
szentjét születése előtt átkarolja, megsimogatja, és fülébe súgja titkos tervét: az eszközzé válást. És, igen, a szentek nem „csakúgy”
lesznek szentek, hanem kemény önátadással,
szenvedéssel, vezekléssel, szeretettel és áldozattal válnak azzá. Csak egy helyen tévednek
az előbb említett emberek: „Isten nem személyválogató!” Isten minden embert átkarolt
születése előtt, mindenkit megsimogatott és
mindenkinek fülébe súgta a titkos szavakat:
„Légy az én eszközöm!” Neked is! Nem emlékszel már rá? Márpedig Ő emlékszik!
Amikor ilyenekről írok, eszembe jut egy
rész a Szentírásból (valahogy így hangzik):
„ha nem ismernétek a törvényt, nem lenne
bűnötök, de ti azt mondjátok, hogy ismeritek
a törvényt, ezért megmaradtok bűnötökben!”
Ám a lényeg: az egyház tagjainak szenteknek kell lenniük. Egy szent mellett nem
lehet csakúgy elmenni. Az biztos, hogy minden szent feltűnővé válik a környezete számára!
Molnár Miklós

2005. május

Kertvárosi Krónika

Nagymarosi találkozó lesz
2005. május 21-én szombaton
9.00 közös reggeli ima; 10.00 előadás; 11.00
fakultációk; 13.00 ebédszünet; 14.00 „Az
Eukarisztia iskolája”; 16.00 szentmise
A Szentatya meghirdette az Eukarisztia
szentévét. Ecclesia de Eucharistia kezdetű
körlevelében így ír: „Hosszú az út, telve
olyan akadályokkal, melyek felülmúlják az
emberi képességeket; de miénk az Eukarisztia, s előtte a szívünk mélyén hallhatjuk
ugyanazokat a szavakat, melyeket Illés próféta hallott: ’Rajta, egyél, mert hosszú út áll
még előtted’ (1Kir 19,7)”.
A Pápa rólunk, fiatalokról is szól a Mane
Nobiscum kezdetű apostoli levelében: „Azt
kívánom, hogy az Eukarisztia legyen az az
élő középpont, amely köré összegyűlnek a fiatalok, erősíteni a hitüket és lelkesedésüket”.
FELNŐTT KATEKÉZIS
A tanév utolsó (8.) előadása:
időpont: május 26. csütörtök 18 óra
előadó: Hollai Antal atya
téma: Eukarisztia és misszió
Helyszín a plébánia hittanterme.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati

Évforduló
Dr. Frányó Tamásné (Zsuzsi néni) halálának ötödik évfordulóján, májusi szentmisében mondtunk hálát a Teremtőnek elhunyt
hitoktatónkért, a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola alapító igazgatójáért, aki
áldozatos szeretetével ajándékozott meg
minket. „Adj Uram örök nyugodalmat neki”.
„Sokat tesz, akiben nagy szeretet lakik.
Sokat tesz, aki amit tesz, jól teszi.
Jól pedig az tesz valamit, aki inkább
A közösség javát keresi, nem a magáét.”
(Kempis Tamás: Krisztus követése)
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DUNÁNTÚLI
KIRÁNDULÁS
Buszos
kirándulást
szervezünk június 4-én szombaton a kedves
kervárosiak részére.
Program: – Nádasladányi kastély és park
megtekintése, – Látogatás Várpalotán a Trianon Múzeumba, – Zirci apátság megtekintése, szentmise a nagytemplomban
Költségek: (utazás, ebéd, belépők)
kb. 3000 Ft ./fő.
Jelentkezni lehet Szórádi Miklósnál
T: 2330 254; 06 30-4204925
Régi kórustagok találkozóját tartjuk
június 19-én 17 órakor a plébánián.
Az esti szentmisén közösen énekelünk.
A találkozót agapé zárja.
Jakab Márta

PÁLI SZENT VINCE KATOLIKUS
SZAKISKOLA ÚJPESTEN
FELVÉTELT HIRDET A
2005/2006. TANÉVRE,
GÁZVEZETÉK ÉS
KÉSZÜLÉKSZERELŐ,
VÍZV EZETÉK ÉS KÖZPONT IFŰTÉSSZERELŐ szakmákra.
16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább az ál talános iskola 8 os ztál yát el végezték.
Szakm ával vagy érettségivel rendelkező, a 20. életévét még be nem töltött
fiatalokat
is
fel veszünk,
nappali tagozatos, térítésmentes képzésre. A
képzési idő 3 év.

Felnőtteknek,
iskolarendszeren
kívüli, költségtérítéses képzés is indul.
Címünk: 1043-Budapest, IV. ker.
Kassai u. 24. Telefon: (06-1) 370 8423,
(06-20) 8231440
E-mail: pszv-szki@freemail.hu
Érdeklődni munkaidőben is lehet.
GONDOLD MEG ÉS JELENTKEZZ,
MERT SIKER ITT A MÉRTÉK,
KATOLIKUS SZAKEMBER

AZ EU-BAN IS ÉRTÉK!

