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Imaév meghirdetése
a nemzet lelki megújulásáért
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért a 2006-os esztendőre.
(részletet közlünk a körlevélből)

„Imádkozzunk hát ebben az évben egyénileg és közösségileg is a magyarság lelki
megújulásáért. Kérjük a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását családjainkért,
hogy nagylelkű szeretettel fogadják a gyermekeket, és mindnyájan áldozatkész segítői
legyünk azoknak, akik bármilyen körülmények között elfogadják a születendő emberi
életet. A Boldogságos Szűz járjon közben
értünk, hogy figyelmes szeretettel forduljunk az idősek és a betegek felé, hogy senkinek ne kelljen egy végigdolgozott élet
után vagy betegsége terhét hordozva magányt és szükséget szenvednie. Aki az időseket megbecsüli, saját méltóságát és jövőjét becsüli meg. Szűz Mária mint a Betegek
Gyógyítója járjon közben betegeinkért és
mindazokért, akik gyógyításukért és ápolásukért fáradoznak. Szűz Mária mint a Bölcsesség Széke pártfogója az iskoláknak és
az oktatásnak is. Kérjük támogatását, hogy
hazai oktatásunk és nevelésünk minél több
fiatalt elvezessen az igazság megismerésére
és az igaz emberségre. Ezért vállal Egyházunk minden áldozatot, hogy katolikus szellemű iskolákat tartson fenn. Mindnyájunk
kötelessége, hogy Krisztus hitében az evangéliumi erkölcs szerint teljes emberségre
neveljük a fiatalokat.
Az ember ugyanis nem puszta termelő
vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a
társadalom működésének, hanem egyetlen
igazi célja. Ezért kell minden közös igyekezetnek és tervezésnek az ember igazi és teljes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy
ügynek az előmozdításában vegyük ki a részünket imádságunkkal, de egyéni és közösségi tevékenységünkkel is.”
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ÉVFORDULÓ!
Pályi László plébánosunk
kinevezésének tizedik évfordulója:
1996. január 4-én a Bíboros atya aláírta
a kinevezésemet az Újpest-Kertvárosi Szent
István plébániára. Kis izgalommal jöttem,
hogy a régi feladatok után kiket és mit bízott rám a jó Isten. Nagy tiszteletet és szeretetet találtam Molnár János atya iránt, akit
a jó Isten korán elszólított. Akkor arra gondoltam, vajon mennyi időt enged az Úr,
hogy munkálkodjam az Ő ügyében? Azóta
tíz esztendő telt el, hála neked Uram a sok
kegyelemért és a Kedves Hívek együttműködő szeretetéért!
1997-ben sikerült megvalósítanunk a
Templomunk teljes belső megújulását és
festését. A siker öröme nagyobb lelkesedést
adott, hogy az egyházközségi képviselők és
hitoktatók együttműködésével a lelkiélet fejlődésén munkálkodjunk. Az elmúlt tíz esztendő közös munkájának talán egyik legörömtelibb bíztatása Jézus Krisztustól, hogy
két kispapunk készül a nagy hivatásra az
Esztergomi Szemináriumban.
Az Isten Házának további gazdagításán
fáradozva, reméljük az idei évben egy régi
álom is megvalósul: a 23 regiszteres valódi
sípos orgona. Lelki közös munkánknak még
látható jele hogy a püspökség ránk bízta a
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola alapítását, majd a Szent Anna Katolikus Óvoda alapítását. Istennek legyen hála ennek mi megfeleltünk! Köszönet még a
hívek buzgó imájának és áldozatkészségének.
A tíz esztendő derekán a jó Isten ajándékaként Ferenc atya segítségét kaptuk, papi
munkáját igénybe véve tudjuk ezt leginkább
megköszönni Istennek.
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Úgy érzem Isten Országának építésében
ez csak egy pislákoló mécs és még igen sokat kell tennünk. De ahogyan az a két kis
pislákoló villany a templom előkertjében,
ami régen sötét volt és bozótos, most láthatóvá teszi az Isten Házát, úgy ez a kis fény is
eligazít minket. Az óra a torony tetején is világit, hogy egy percet se mulasszunk el jót
tenni.
Ahogy ezen az évfordulón nekem ezek jutottak eszembe, a teljesség igénye nélkül,
úgy nagyon remélem, hogy egyházközségünk minden tagja kivétel nélkül, talál saját
lelkében és a közös nagy családunk életében
eseményt, amiért hálát tud adni szívből Istennek.
A hálaadás mindig egy kicsit a jövő felé
tekintés és elhatározás. Bízzunk Istenben és
bízzunk egymásban, hogy a jövőben a keresztény értékek lesznek életünk és döntéseink irányítói, és akkor biztosan remélhetjük,
hogy Isten kezében lesz az egész Magyar
Haza és benne a mi kis plébániánk is.
Pályi László plébános

Gratulálunk!
Születésnapi jókívánságainkat
küldjük a 70. életévét ünneplő
László atyának.
Isten áldása legyen további életén!

2005. ÉVI HÁLAADÁS ÉS
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
Lelki események:
Szentségek kiszolgáltatása:
KERESZTELŐ:
2005-ben 32; 2004-ben:33;
ESKÜVŐ:

2005-ben 11; 2004-ben:16;
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TEMETÉS: Ebben az évben 107; ebből 31
volt ellátva szentségekkel. 2004-ben 92
volt. Ebből sajnos csak 13-an részesültek a
szent kenet szentségében.
SZENTGYÓNÁS: Hála Istennek sokan
keresik a kiengesztelődést a szentmisék
előtt. Az Úr Jézus óriási ajándéka, hogy
megszabadulhatunk a bűn láncától.
SZENTÁLDOZÁS: 2005-ben kb. 20.000en járultak e szentséghez. Ebben benne
vannak a Katolikus Iskola közösségi szentmiséi és az engedélyezett másodszori áldozások is.
ELSŐ SZENTÁLDOZÁS: 36 gyermek
volt májusban elsőáldozó. (2004-ben 26)
BETEGLÁTOGATÁS: Minden hónap első péntekén 12 betegnek visszük el az Oltáriszentséget. A Betegek kenetét október 22én ünnepélyesen az esti szentmisén 20 idős
és beteg testvérünk vette fel.
További események:
ZSOLOZSMA: az ifjúság kezdeményezésére minden szombaton az esti szentmise
után Zsolozsmát tartunk. Isten kegyelméből
egyre többen maradnak a szentmise után,
hogy az Egyház nagy közös imájában részt
vegyenek.
SZENTSÉGIMÁDÁS van templomunkban minden hónap 3. szerdáján este 7 órakor. Istennek hála sokan igénylik és jönnek
Jézustól erőt meríteni. Bíboros atya szándéka szerint felújítjuk az állandó szentségimádást az Egyházmegyében, ezért a mi templomunkban január 26-án és augusztus 8-án
lesz még szentségimádás.
HITOKTATÁS: A Szentatya szándéka
szerint nem lehet befejezni a hittantanulást,
hanem még felnőtt korban is szükség van
katekézisre. Szomorú, hogy a gyermekeknél
legtöbben a különórák utolsójának tekintik
a hittant!
FELNŐTT KATEKÉZIS van minden hónapban, melyet meghívott teológus profeszszorok tartanak. Az előadásokon a hívek
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nagy számban vesznek részt és érdeklődnek a folytatás iránt is.

vashatunk a hirdető táblán egész évi munkájukról. Köszönjük fáradozásukat!

KERTVÁROSI KRÓNIKA tizedik évfolyamát ünnepelhettük! A havonta megjelenő plébániai újság, a liturgikus események
mellett bemutatja egyházközségünk életét,
és hírt ad a közösségi programokról is. Köszönjük a szerkesztők áldozatos munkáját!

ALTEMPLOM. Sokan látogatják szeretteiket az altemplomunkban. Augusztusban ez
is felújításra került.

CSALÁDAKADÉMIA: Havonta, gyarapodó létszámban működik. Az előadók segítségével a családi élet problémáit és örömeit igyekszünk közösen értékelni.
IDŐSEBBEK TEADÉLUTÁNJA minden
hónap utolsó szombatján van du. fél négykor.
IFJÚSÁGI FÓRUM. Minden héten hétfőn
este összejövetel van az ifjúság számára Ferenc atya vezetésével.
A LAUDATE KÓRUS nemcsak a nagy
ünnepeken, hanem minden hónap 3. vasárnapján teszi ünnepélyesebbé a szentmisét.
A GITÁROS IFJÚSÁGI ÉNEKKAR
minden hónap 2. vasárnapján az esti szentmisét teszi bensőségesebbé.
SZKÓLA éneklésben résztvevő lányok a
kilenc órai szentmisét teszik ünnepélyesebbé. Várnak még jelentkezőket.
TÁBOROK:
A ministránstábor Mátraszentimrén, a hittanos tábor Kosdon volt. A felavatott ministránsok hála Istennek egyre többen vannak.
Kérjük a szülőket, hogy ők is biztassák
gyermekeiket erre a szolgálatra.
NAGYBÖTI LELKIGYAKORLAT
Papp Tihamér ferences atya (Szécsényből)
tartotta (március 4-6-ig) sokunk lelki épülésére.
MISSZIÓS HÉT: Április 24-től május 1-ig
volt plébániánkon. A Bíboros atya kívánságának megfelelően hoztuk létre. Köszönet a
szervezőknek a sikeres, tartalmas programokért.
KARITÁSZ: A Csoport megújultan működik plébániánkon. Külön beszámolót ol-

ADVENTI KIADVÁNY: 250 példányban
fogyott el. Buzgón és sokan vettek részt a
hajnali szentmiséken. Istennek legyen hála!
Anyagi dolgok:
Teljes képet nem tudunk adni, nem csak
az idő rövidsége miatt de az utolsó hónap
könyvelése sincs még készen. Elsősorban
szeretném megköszönni a kedves hívek
egész évi adakozását és áldozatkészségét.
Ebben az évben készült el a templom főhajója feletti szigetelés. A megerősített kórus
festése is ebben az évben történt. Sikerült az
egész templomkertet egységesen a plébánia
tulajdonává átíratni. Gyűjtések és támogatások, úgy látszik, mind az orgonára összpontosítanak. Mellette még kész kell lenni a
mozgássérült feljárónak és a lépcsőjavításnak is. A reméljük, hogy az orgona építése
templomunk kórusán március második felében megkezdődik. Szeretném azért külön
megköszönni az elsővasárnapi gyűjtéseket.
Ez egész évben l.922.320 Ft. volt, melyet a
templomunk továbbfejlesztésére fordítottunk. Az orgonára támogatásként az adó
visszatérítéséből 773.250 Ft-ot, az Önkormányzattól 2.000.000 Ft-ot és 15 millió forintot egy magánszemélytől kaptunk. Így
lehetségessé válik a márciusi építés kezdete
(bár még kb. 9 millió forint hiányzik) A
Képviselőtestület az év elején részletesen
átnézi majd a könyvelést. A képviselőknél
és a plébánosnál bármikor lehet érdeklődni.
A JÓ ISTENTŐL SOK KEGYELMET KÍVÁNOK AZ ÚJESZTENDŐBEN! KEZDJÜK MINDNYÁJAN SZENTMISÉVEL
ÉS ÖRÖMMEL AZ ÚJ ÉVET!
Pályi László plébános

TRINITÁRIUSOK
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Franciaország Fäucon nevű városában élő,
előkelő Mathai családban, 1160-ban született
János nevű fiúk. Az ifjú gyermekként szétosztotta zsebpénzét a szegények között, a városi kórházban a betegek ápolásában segédkezett, s a tanulásban kiváló eredményeket
mutatott. Teológiai tanulmányait Párizsban
végezte, s oly jeles eredménnyel fejezte be,
hogy az egyháztudomány doktori címét is
megkapta. Első miséje közben – úrfelmutatás
alatt – mennyei látomása volt. Egy fehér ruhát viselő angyal, a ruha mellrészén vörös és
fehér szárú keresztet viselt, két oldalán egyegy vasravert fogoly, az egyik barna bőrű, a
másik fehér ember.
Ebben az időben értek véget a Szentföldért
vívott keresztes hadjáratok. A pusztító harcokban, a járványokban, és a fogságba esés
következtében a keresztes vitézek ezrei vesztek oda. A mohamedánok fogságba vetették,
és rabszolgává tették a szent helyeket felkereső zarándokokat is.
A hazatért és elkeseredett sebesült menekültek rettenetes híreket hoztak a fogságba
kerültek sorsáról. A társadalmi hangulat is
tettekre várt, hogy a szerencsétlen rabok érdekében segítséget nyújtsanak.
János atya, az Úrtól kapott küldetéséről,
egy Valois Félix nevű remetének beszélt, aki
Gandél város közelében egy pusztaságban
élt.(A remete a capeting királyok családjából
származott.)
Miközben egy patak partján üldögéltek, a
legenda szerint, egy szarvas közelített feléjük,
agancsai között kereszt volt, melynek egyik
szára vörös, a másik kék volt.
A két későbbi szent: Mathai Szent János
(+1213) és Valois Szent Félix (+1212), elhatározták, hogy szerzetesrendet alapítanak, s
életüket a fogságban szenvedők kiszabadításának szentelik. Az új rendet III. Ince pápa
hagyta jóvá és az ő kívánsága volt az is, hogy
a Szentháromság tiszteletét a rend különösen
is ápolja. Így lett a rend neve a „Szentháromság Fogolykiváltó Rendje” más néven a
trinitárius rend.
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Az építkezéseket és a szervezést Valois
Félix irányította, ez alatt Mathai János elindult Tuniszba, s ott mintegy száz keresztény
rabot váltott ki, majd egy újabb útján több
mint százhúszat. A rabkiváltó szerzetesek
mindenhol bőkezű pártfogókra találtak. A
rend gyorsan terjedni kezdett Európában.
Tömegesen jelentkeztek a rendbe minden
rendű és rangú ifjak. A foglyokat elsősorban
pénz lefizetésével váltották meg. Így pl. Cervantes spanyol költőt és regényírót (a Don
Quijote íróját) 1580-ban, mai pénzben ki sem
fejezhető összegért váltották ki.
A felkutatott rabokért nemcsak az összegyűjtött aranyaikat ajánlották fel, hanem szabadságukat, sőt életüket is szívesen feláldozták.
A középkor végén a rend közel 800 kolostort számlált. Az 1200-as és 1600-as évek között közel 7200 trinitárius szenvedett mártírhalált. A rend kolostorai mellé kórházakat és
menedékhelyeket építettek a beteg és munkaképtelenné vált kiszabadított foglyok ápolására. A rend tagjai, fennállásuk alatt mintegy
900000 foglyot szabadítottak ki.
Magyar földön a XVIII. században telepedtek meg, 1694 és 1738 között 6 helyen.
Számuk másfélszázra tehető. A magyar
trinitáriusok is sok magyar testvérüket hozták
vissza török fogságból. II. József feloszlatta a
rendet, azzal az indokkal, hogy a pénzt kiviszik az országból, s szedett-vedett csőcseléket
váltanak ki, s a kivitt pénzből a pogány törzsek gazdagodnak. A fogolykiváltó rend ezzel Magyarországon megszűnt.
Ma a trinitáriusok a társadalom peremére
szorultakat szolgálják. A pogány fogság megszűntével az atyák a rabszolga-kereskedelem
felé fordultak. Amikor a XIX. sz. végére
megszűnt a rabszolgaság, a szenvedélyek: az
alkohol és a kábítószerek rabságában szenvedőknek nyújtott kezet a rend.
1989-es adatok szerint a trinitárius szerzetesek száma 96 házban 609.
G-né Paulus Noémi
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Idősebbek teadélutánja
December 17-én délután tartottuk
év végi teadélutánunkat adventikarácsonyi hangulatban. Kezdő imánkat társaságunk élő és elhunyt tagjaiért ajánlottuk
fel. Megköszöntük Istennek, hogy már kilenc éve segíti közösségünket. Nagy várakozással fogadtuk Márfiné Rétfalvi Noémi
betlehemes csapatát, (Csambalik László,
Faragó András, Tajti Péter, Cs. Farkas Katalin és Jakab Viktória) akik ismét új előadással leptek meg bennünket. Játékukat
tapssal és süteménnyel jutalmaztuk. Ezután
– hasonlóan mint a múlt évben – Jakabné,
Márti és Parizánné, Klári énekes verses karácsonyi műsora aratott nagy sikert. Az
éneklésbe mi is bekapcsolódtunk. Beszélgetésre és ajándékosztásra is jutott idő. A kellemesen eltöltött délutánt imával zártuk.
Köszönjük Jézusnak a megváltásunkat, az
egyetlen igazi örömhírt, melynek nyomán
bátran lehetünk „mindig derűsek”, még akkor is, ha a körülöttünk lévő világban a sötétség, a bűn látszik uralkodni. Látszólagos
győzelme az örök kárhozathoz vezet.
Mihály Péter

Egy jól sikerült év receptje
Vegyünk tizenkét hónapot és tisztítsuk
meg a keserűségtől, büszkeségtől, kapzsiságtól, irigységtől, pedánsságtól, félelemtől.
Osszuk fel a hónapokat 30 vagy 31 napra,
így a készletünk elég lesz egy évre.
Minden nap külön lesz készítve egy rész
munkából, egy rész nyugalomból, két rész
vidámságból és humorból. Keverjünk ehhez
három púpozott evőkanál optimizmust, egy
kávéskanál türelmet, egy csipetnyi tapintatot. Ezután az anyagot bőven öntözzük meg
szeretettel.
A kész ételt feldíszítjük egy csokor figyelmességgel. Naponta tálaljuk derűsen
egy csésze frissítő kávéval és határtalan isteni bizalommal.
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„Szeretet nélkül a külső cselekedet semmit
sem ér; viszont mindaz, ami szeretetből történik, bármily csekélység, bármily jelentéktelen dolog: mindenestül termékenynek fog
bizonyulni.”
(Kempis Tamás: Krisztus követése)

A NAGY SEBÉSZ
A neves sebész meghívta író barátját, legyen ott mellette egy nehéz operáció alatt.
Készülődés közben bizakodott, de volt egy
kis feszültség is benne. Majd elkezdett
imádkozni.
Az operáció után az író kifejezte csodálatát, hogy egy világhírű sebész érzi az ima
fontosságát és így szólt:
- Azt gondoltam, hogy jobban bízol tehetségedben.
- A sebész is csak egy emberi lény - válaszolt az orvos. Biztos vagyok, hogy a tudomány nem fejlődött volna annyit, ha valami nem kísérte volna, ami az embernél is
nagyobb. Amikor operálok, olyan közel érzem magam az Istenhez, hogy nem tudom
hol végződik az én szaktudásom és hol
kezdődik az Isten végtelen nagysága.
„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az
alkotásban, megértsük és megszépítsük a Te
kezed munkáját, hogy ez a mi földünk biztos
otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békének”
(Szent-Györgyi Albert)
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
január 15. és 22. között
„Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben:
ott vagyok közöttük”
Immár hagyománnyá vált az ökumenikus
imahét a Krisztus-hívők egységéért.
Vegyünk részt minél többen ezen az
imanyolcadon! Program a hirdető táblán.
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Családakadémia
Mindenkinek BÚÉK!! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra – és természetesen egymásra! Ezért folytassuk beszélgetéseinket!
Évnyitó találkozónk a téves hirdetés ellenére
január 21-én, szombaton
este 7 órakor lesz.
Beszélgetésünk témája:
„Elvárásaink: Álom vagy valóság?”
Szeretettel várunk mindenkit, vendégeket is
hozhattok!
Gerber Gábor és Zsuzsa

Közgyűlési meghívó
Az Egyházközség Képviselő Testülete
2006. január 29-én, vasárnap 19 órakor
tartja évi rendes közgyűlését plébániánk hittantermében. Szeretettel hívunk és várunk
minden tagot a házastársával együtt, mert
László atya 70. születésnapját is ezen az estén fogjuk ünnepelni.
Gerber Gábor dr.
világi elnök

Ilyen még nem volt!
De 2006. augusztusának első hetében
lesz! Hogy mi? Hát a várva várt

plébániai nagy táborunk.
Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek,
családok és egyedülállók, vagyis Kertvárosi
Plébániánk közösségének tagjai együtt élvezhetik a kirándulás, a tábortüzes nótázás,
a sportvetélkedők, a lelki nap és a közös
imák testet-lelket megfrissítő erejét.
Kérjük a testvéreket, hogy jegyezzék ezt
be naptárukba és figyeljék a Kertvárosi
Krónika következő számaiban a Tábori Rovatot.
Sok szeretettel hívunk mindenkit a szervezők nevében:
Gerber Gábor és László atya
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Felnőtt katekézis
Időpont: 2006. február 9. 18 óra
Előadó: Dr. Puskás Attila atya
Téma: Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítő.
FARSANGI MULATSÁG
a Katolikus Kultúrházban
(Bp. 1042 István tér 14)
Február 4-én 19 órától
az Újpest-Kertvárosi
fiatalok szervezésében.
17 órától Gyermekfarsang lesz.
Szeretettel hívunk mindenkit erre a
hangulatos vidám estre! Az estet az
Újpesti Kolping Család Egyesület és
a Déva Vár Kör támogatja.
Jegyek, – mérsékelt áron –,
a helyszínen válthatók.
PÁLI SZENT VINCE
KATOLIKUS SZAKISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
FEBRUÁRI KEZDÉSSEL
16-20 éves fiatalok részére
Felvételi beszélgetés:
2006. január 26.-án 17 óra
A 2006/2007. tanévre, a 8. osztályt
idén végző tanulóknak is hirdetünk felvételt gázvezeték és készülékszerelő;
vízvezeték és központifűtés-szerelő
szakmákra. (9. osztályt indítunk.)
Jelentkezés iskolájukon keresztül
Címünk: 1043-Bp, IV. ker. Kassai u.
24. Telefon: (06-1) 370 8423
Kis fejtörő:
A megoldást a „futólépés” alapján találod meg.

