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PÜNKÖSD AZ EGYHÁZ
SZÜLETÉSNAPJA
Nem lehet tagadni, hogy Jézus valóban alapítani akart egy olyan közösséget – egyházat
(ekklézia) – amely az Úr eljöveteléig jelen
van a világban és Jézus jelenlétét közvetíti, az
Ő művét folytatja.
Másrészt viszont nem lehet azt mondani,
hogy Jézus kifejezetten olyan Egyházat alapított, amilyen a mostani egyház, a maga sajátos
intézményeivel. Vagyis hangsúlyozni kell az
egyház folytonosságát Izraellel: az egyház az
újszövetség választott népe
Az Isten népe kifejezés magában foglalja
Izrael múltját (Jézus maga is zsidó volt), Jézus egyházát és az eljövendő Országot is. Jézus az Isten népének történetét nyilatkoztatja
ki. Jézus élő Igéje köré akarta gyűjteni a hívőket. De tovább látott ennél: az Ő uralma
ugyanis nemcsak az Egyház hívő tagjaira vonatkozik, hanem a hitetlen nemzetekre (pogányokra)/ is.
A „mennyország kulcsai” Péter tekintélyét
jelképezik. Mivel lelki hatalmat kapott az „oldásra” és „kötésre”, megbízatása van nemcsak
a tanításra, hanem a kormányzásra és ítélkezésre is. Ez e lelki joghatóság mindenekelőtt a
bűnbocsánatra vonatkozik.
Jézus tehát Péternek és az apostoloknak
hatalmat és küldetést adott: így akar jelen lenni övéi körében, így valósítja meg az időben
Isten Országát. Ez a közösség (ekklézia) az
üldöztetések ellenére is mindvégig megmarad,
mert végső alapja Jézus (Szabó Ferenc S.J.)
Szerk.: Faragó I.

MAG YAR O R S Z Á G I
PIAR I STÁ K
Magyar földön 1642-ben, Podolinban, a
Poprád folyó mellett, került sor, az első piarista iskola megnyitására. A kegyes népiskolában: német, lengyel, szlovák és magyar gyermekek tanultak. Az iskola mellett rendház és
templom is épült. Az alapító oklevélben meghatározott művelődési és missziós cél: az ifjúság vallásos nevelő oktatása és a Szepességben élő lutheri protestánsok visszatérítése
volt.
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Rómában, ahol a rend akkor megszűnni
látszott, a magyarországi telepítés feltűnést
keltett. A századfordulóig összesen 3 helyen
épült piarista iskola a Felvidéken. A török elől
menekült főurak szegények voltak, s szívesen
támogatták a szerény igényű kegyes atyákat,
akik ott telepítettek iskolákat, ahol számítani
lehetett a protestánsok visszatérítésére. 1701ben, Nyitrán alapított kollégiumot Vak Botytyán János és Mattyasovszky László nyitrai
püspök. E magyarlakta vidékről származtak
azok a piaristák, akik később, a török kiűzése
után benépesítették Magyarországon alapított
rendházaikat. A töröktől
felszabadult 5 városban
(Vác, Veszprém, stb.)
alapított kollégiumuk,
12 rendházzal, 1721-ben
önálló magyar rendtartománnyá alakultak, 82
szerzetessel.
További alapítások (10. helyen) és 1773ban, a jezsuita rend feloszlatása után rájuk bízott iskolákban a kegyes atyák magyar nyelven tanítottak és nem latinul. A XIII. századi
fejlődés során a rend magyarországi tevékenységében az alsó fokúról egyre inkább a
középfokú oktatásra helyeződött a hangsúly.
Felsőfokú közgazdasági iskolát is indítottak.
A filozófiaoktatást is ők honosították meg
Magyarországon. Bajtay Antalt pedig a királynő választotta II. József nevelőjéül. A
XVIII. század végén 26 piarista iskola működött Magyarországon.
II. József megtiltotta a koldusdiákok felvételét, és bevezette a kötelező tandíjfizetést. I.
Ferenc biztosította a rend zavartalan működését és fejlesztését, javadalmi birtokok adományozásával további három iskolát vállalhattak.
Trianon után az elszakított területeken a
kegyes iskolák megszűntek, vagy más rendtartományokhoz kerültek. A háború után is
csak 10 gimnáziumban tanítottak.
1948-ban a piarista gimnáziumokat és diákotthonokat államosították, 1950-ben a rendházakat is felszámolták, a szerzetestanárokat
deportálták. A püspöki kar és az állam közötti
megállapodás lehetővé tette, hogy két gimnáziumban meghatározott létszámú tanárral és
korlátozott utánpótlási lehetőséggel tovább taníthassanak. A kereten kívül maradtak na-
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gyobb része egyházmegyei lelkipásztori szolgálatot vállalt, kisebb része tanárként helyezkedett el vagy más munkát vállalt.
Jelenleg Budapesten, Kecskeméten, Szegeden és Vácott működik piarista gimnázium.
Gödön szakmunkásképző iskolát vezetnek.
Nevezetes magyarországi piaristák. CÖRVER JÁNOS (+1773) tanár, tartományfőnök.
Reformtervet készített a hazai közoktatás korszerűsítésére, mely különösen a magyar nyelv
és történelem tanítására terjedt ki.
HORÁNYI ELEK (+1809) irodalomtörténet-író, tanár. 1145 magyar író életrajzát tartalmazó lexikon tervezetéből, az első megjelent kötet: 407 írói életrajzot tartalmaz. Ennek
megírására a külföldi tudósok magyar irodalmat lebecsülő véleménye indította. Számos filozófiai, történelmi és hittudományi műve jelent meg. RÉVAI MIKLÓS (+1807) a legnagyobb magyar nyelvész. Pozsonyban az első
magyar nyelvű újság szerkesztője: Magyar
Hírmondó. Szóelemző eljárását követi a mai
magyar helyesírás is. DUGONICS ANDRÁS
(+1818) a magyar matematikai szaknyelvről
írt könyvet. Rendelet ellenére magyarul tanított. Az Árpád korban játszódó – valójában II.
József rendszerét támadó – Etelka c. könyve
az első magyar regény. SCHÜTZ ANTAL hittudós professzor, a magyar teológiai szaknyelv kialakítója, az első magyar dogmatika
szerzője. Ő rendezte sajtó alá Prohászka Ottokár műveit. Népszerű műve a négykötetes
Szentek élete. A diákoknak szánt „SíkSchütz” Imádságos könyv 1945 után is keresett „agyonimádkozott” könyv maradt. SÍK
SÁNDOR (+1963) költő, irodalomtudós.
1911-ben megalapította a magyar cserkészmozgalmat. A háború után a Vigília szerkesztőségének meghatározó tagja. 1946-ban az
MTA tagja, de 1949-ben kizárták. 1948-tól
haláláig a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. Számos verseskötete és irodalomtudományi munkája jelent meg. ÖVEGES
JÓZSEF (+1963) a háború után utat mutatott,
hogy lehet egyszerű eszközökkel, megértést
elősegítő kísérleteket bemutatni Könyvei a
természet jelenségeire egyszerű magyarázatot
adótól, a legmodernebb fizikai fogalmak megismertetésével foglalkoznak. A természettudományos ismeretterjesztő irodalomban egyedülállóan sok könyvet írt. Televíziós szereplé-
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seivel közismert egyéniség lett, ő a fizika
Nagy Varázslója.
Nagy magyarok, akik piarista diákok voltak. Széchenyi István, Deák Ferenc, Teleki
Pál, Mészáros Lázár, Vörösmarty Mihály, Ady
Endre, Juhász Gyula, Vajda János, Krúdy
Gyula, Tömörkény István stb.
„Úgy imádkozzál mindennap, s úgy élj,
Hogy el ne törd előre gyenge szárnyát
A végső órán felsíró imádnak.”
(Sík Sándor. Imádság jó halálért.)
Gántiné, Paulus Noémi

Sík Sándor:

Imádság humorért

Csorgattál hitet fejemre,
(Vajha frissen őrzeném!)
Koszorúztál kegyelemmel
(Volna fogytig bár enyém!)
Hetven éves fiatalnak
Még valami kellene:
Humort, humort önts szívembe,
Meghallgatás Istene!
……………………………….
Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,
Ha csak egy hüvelyknyinek,
Semmi más, csak szentnek lenni,
Ha csak egy babszemnyinek.
Uram, egy babszemnyi lélek
küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajkára
Öregeid humorát.
(Részlet)

Idősebbek teadélutánja
Május 27-én délután jöttünk össze.
Sajnos társaságunkból többen kórházban vannak, ezért imánkat gyógyulásukért ajánlottuk fel. Ezután Urunk mennybemenetele ünnepéről, Pünkösdről és Szűz Mária májusi tiszteletéről beszélgettünk. A Szűzanya szeretetével kell Krisztushoz közelednünk. A 2003. évi csiksomlyói búcsúról bemutatott videofilm is ezt a lelkületet érzékeltette. A májusi, dunántúli kirándulás kiegészítéseként pedig Vas megye nevezetességeit
(Körmend, Sárvár, Kőszeg) láthattuk videón.
Bár a nyári hónapokban nem jövünk össze, de
a szentmisék után és az augusztusi templombúcsún mindig akad lehetőség a kapcsolattartásra a szeptemberi újrakezdés reményében.
Mihály Péter
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FELNŐTT KATEKÉZIS
Dr. Stella Leontin:
Az isteni gondviselés
Leontin atya balassagyarmati kanonok plébános, aki először szerepelt plébániánkon és
akit a jövőben is mindenképpen szeretnénk
még meghívni. Előadása felért egy lelki gyakorlattal, talán nem is tudtuk hirtelen feldolgozni mindazt a bölcsességet, amivel elárasztotta hallgatóit.
(Az előadás letölthető és meghallgatható:
http://plebania.net/kephangtar)
A valódi keresztény élet megvalósításához
Isten és ember összefogása szükséges. Akkor
gyümölcsöző az életem, ha Isten Országának
építésében megteszem a tőlem elvárható legnagyobb erőfeszítést és hálásan elfogadom Istennek az erre adott áldását és segítségét.
Számíthat- e ránk, támaszkodhat- e ránk Isten? Érdemes elgondolkodnunk ezen…
Ha megteszek minden tőlem telhetőt, akkor
Isten „gondomat viseli”. A Szentírásban 365
ígéret szerepel, amelyekkel Isten vígasztal,
buzdít minket. Ígéretét pedig be is váltja, bár
nem siet és nem késik. Sokszor türelmetlenül
siettetjük és nem tudjuk, hogyan dolgozzuk
fel számunkra érthetetlen gondolatmenetét, de
Szent Pál szerint: „Az Istent szeretőknek minden javára válik.”
Ebben benne van, hogy a siker nem biztosan siker, a veszteség nem biztosan veszteség.
Isten nem a mi logikánk szerint működik. Életünkben sokszor ott kapjuk a legnagyobb áldást, ahol elkeseredettségünkben már nem tudunk semmi jót várni.
Istenhez és ezáltal a gondviseléshez a legközelebb az ima által juthatunk. Az ember
igazi méltóságát és szépségét az ima adja függetlenül attól, milyen nagy világvalláshoz tartozik. Minden imádkozó ember túlmutat önmagán, túlnő a földi kereteken. Bár szép ez a
világ, nekünk kevés ez a világ. A hívő ember
több a magát ateistának nevező embernél azáltal, hogy vallja: többek vagyunk egy lónál,
kutyánál. Ember voltunk által lelkületet hordozunk. Tudatosítanunk kell önmagunkban,
hogy Isten képmására teremtettünk – ez adja
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az ember méltóságát. Mindenkin az uralkodik,
akinek az uralma alá veti magát. Aki Istent
szolgálja, az az Istené. Aki a világot (pénz,
hatalom, érzékiség, stb.) szolgálja, az a világtól kapja jutalmát, ameddig és ahogyan
kapja… Az által vagyok értékes, Akié, vagy
amié vagyok.
Az imához alázat, leborulás kell. El kell ismernem teremtett voltomat és Istentől való
függésemet.
A mai ember legnagyobb baja az, hogy túlzott egoizmusában és önmegvalósításában
nem tud leborulni. Ezáltal „kiborul”. Az ember akkor a legnagyobb, amikor le tud térdelni, akkor a legerősebb, amikor imára tudja
kulcsolni a kezét. A világ pörgésében, ha nem
tesszük rendbe saját lelkünket, Isten- kapcsolatunkat, nem csendesedünk el, óhatatlanul elsodródunk. Isten nem ígért könnyű életet, de
végül „aki hisz, üdvözül”. Az ima segít feldolgozni a bennünk ért napi hatásokat, segít
megértenünk életünk értelmét: a valódi értékekre világít rá. Isten nem csodákat és könnyű
életet ígért, hanem gondviselése által minden
napunkban tevékenyen részt vesz. Ezeket, az
apró jelzéseket csak akkor vehetjük észre, ha
az ima által élő kapcsolatunk van Vele. Ha elfogadom a gondviselést, Isten tevékeny részvételét az életemben, akkor Rá merek hagyatkozni, bízom Benne. Erőt kapok a további tanúságtevő élethez. Az ember legnagyobb értéke a józanság, ez kell áthassa az imánkat is.
Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna. Lehet, hogy nincs azonnali hatása,
vagy nem úgy adja a jót, ahogyan azt mi elképzeltük, de biztosan annak és akkor adja a
kegyelmet, akinek és amikor szüksége van rá.
A Katolikus Anyaszentegyház 2000 éves
hite, tapasztalata, bölcsessége, szentségei és
gondoskodása minden ember előtt nyitva áll.
Sokan próbálták már eltaposni, fojtogatni, de
az egyház él és élni is fog az idők végezetéig.
Mivel Isten Szent Lelke vezeti, ezért senki,
még saját gyarló tagjai sem tudják elpusztítani. Minden családban vannak súrlódások, hibák, fekete bárányok, de a család ettől még
összetartó szeretetközösség. Merjük Isten kezébe helyezni az életünket és imádkozni azokért is, akikért felelősek vagyunk: egyedül
senki sem üdvözül...
Horváthné Kati
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Dunántúli kirándulás
Az Újpesti Kolping Család Egyesület szervezésében, buszos kiránduláson vett részt az
Újpest, Kertvárosi Szent István Plébánia híveinek egy csoportja május 13-án, szombaton.
Autóbuszunk reggel 7-kor indult a lelkes csapattal, és még Budapesten haladtunk, amikor
felcsendült az ima, az ének, Ferenc atya vezetésével.
Útközben rózsafűzért mondtunk, énekeltünk, kellemes hangulat uralkodott a buszon,
hiszen tudtuk, hogy a Jóisten velünk van, és
az itthonmaradottak is imádkoznak értünk.
Több mint négy óra utazás után érkeztünk
meg úti célunk első állomására, Jákra. Itt misén vettünk részt, amit Ferenc atya tartott, három velünk kiránduló ministráns segítségével,
így, „otthon” éreztük magunkat. Mise után
megtekintettük a templomot, amelynek építése Jáki Márton nevéhez fűződik. Az 1241-es
alapítás után másfél évtizedig, három szakaszban zajlott az építkezés, amelyhez a köveket
többek között a szombathelyi római romokból
szerezték be. Az ünnepélyes felszentelésre
1256-ban került sor. Leghíresebb és legszebb
része a nyugati (a bejárattól balra levő) homlokzat, illetve a két torony által körülzárt kapu. A templombelső, különösen a nyári napfény után, jó pár percig meghökkentően sötétnek hatott, s ha eddig az észak fal kapcsán
nem tűnt volna fel, ekkor végképp ráébredtünk, hogy az épületen alig van ablak. Miután
szemünk hozzászokott a sötéthez, alaposabban szemügyre vettük a háromhajós, kereszthajó nélküli, bazilikális jellegű teret.
A templom nyugati főbejáratával szemben
a Szent Jakab-kápolna látható. Valamikor a
13. század második felében építették, valószínűleg a célból, hogy a község plébániatemplomaként szolgáljon, mivel a szerzetestemplomokban nem lehetett plébánosi teendőket ellátni. A szakértők azt feltételezik, hogy
ugyanaz a kőfaragóműhely építette a kétszintes kápolnát, mint a templomot. A boltozatot
rokokó festés borítja, a főoltár 1770 körül
épült és Szent Jakab megdicsőülését ábrázolja.
A bencés apátsági templom megcsodálása
után Szombathely fele vettük az irányt, ahol a
Gödör nevű vendéglőben elfogyasztottuk a
bőséges ebédet, na meg megkóstoltuk a ízletes ,,meglepetést”,vagyis a finom italokat.
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Sajnos időhiány miatt elmaradt a kőszegi
Jurisics vár megtekintése, de kárpótolt a fertődi kastély, ami egyben az utolsó állomását is
jelentette a kirándulásunknak.
Fertődön, az egykori Eszterházán található
Magyarország legjelentősebb barokk-rokokó
kastélya. A török kiűzése után az ország leggazdagabb főúri családjai közé emelkedett Esterházyak 1720-1766 között építtették át a
XVII.
századi
kastélyt
a
"magyar
Versailles"-já. A kastély varázslatos termeit
végigjáró látogató míves bútorokban, az európai és távol-keleti porcelánművészet remekeiben, és a kastély eredeti kályháiban gyönyör-

ködhet.
A "magyar Versailles" udvari homlokzata
A világhírű zeneszerző, Joseph Haydn, az
Eszterházy-család szolgálatában 30 éven át itt
alkotta halhatatlan műveit. Zenéjének varázsa,
a csillárok üveglapjain megtörő fények, a műtárgyak, visszaidézték a 18. század főúri életének világát.
Az épület 1959-től működik múzeumként
A kastély megcsodálása után Budapest felé
vettük utunkat, amikor ismét felcsendült az
ének, a népdaltól, a Székely Himnusztól az
operettig minden műfaj képviseltette magát,
és mivel kórusunk számos tagja is velünk
volt, nagyon színvonalas előadásokat is hallhattunk.
Este fél tízre érkeztünk haza, újabb terveket szővén, ami a következő kirándulás színhelyét illeti, és lelkileg feltöltődve, Isten közelségét érezvén búcsúztunk el egymástól.
Már harmadszor veszek részt kis családommal kiránduláson, amit a Plébániánk szervez, és egyre jobban érzem a közösségünk
összeszetartó erejét, és mindenkit bíztatok,
hogy tartson legközelebb velünk, mert biztos
gazdag élményekkel fog hazatérni, és nem
fogja megbánni, hogy csatlakozott hozzánk.
Köszönet a kiváló szervezőknek, minden közreműködőnek e csodálatos napért!
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„A rózsafüzér Bíborosa, Mindszenty
– pillanatképek”
A Szent Gellért Kiadó a rózsafüzér évében,
Mészáros István történész professzor tollából,
a címben idézett könyvet jelentette meg.
A címadó fejezet híven mutatja be a Bíboros fiúi odaadását a Szűzanya iránt. A rózsafüzér imádkozása kicsi gyermekkora óta mindennapi szükséglete. Egész életével tanúságot
tett a Szentolvasó fontossága mellett, az egyes
emberek, családok, közösségek imaéletében.
Szinte minden prédikációjában buzdított
imádkozására: „Az én vágyam egymillió katolikus magyar család térdreereszkedése és rózsalánca Mária felé, a határokon innen, határokon túl” Mennyire aktuális napjainkban is
az imádságos lelkület, a magyarok Nagyaszszonyának mélységes tisztelete iránti törekvés, a családokat, közösségeket összetartó közös ima! Megható és szívfájdító, amikor letartóztatása után elveszik rózsafüzérét, s ő a
drasztikus vallatások közepette is megpróbálja az ujjain elimádkozni a Szentolvasót. Hitvallása szerint az egyszerű falusi parasztaszszonyok imaeszköze így válhat országos feladatok, tragikus emberi helyzetek hatékony
segítő eszközévé.
A kötet a továbbiakban a Bíboros életéből
villant fel talán kevésbé ismert pillanatképeket.
Így személyes és lelki találkozásait a szentéletű székesfehérvári püspökkel, Prohászka
Ottokárral, aki 34 évvel idősebb Mindszentynél, s akinek megbecsüléssel és tisztelettel
igyekszik nyomába szegődni. A püspök hazaszeretete, szociális érzékenysége, testi-lelki
tisztasága egész életére példaként szolgált
számára, olyannyira, hogy egy sorba emelte
Pázmánnyal, Zrínyivel és Széchényivel.
Érdekes Márai Sándor véleménye Mindszenty bíborosról. Az írót gyermekkorában a
vallásos értelmiség szokásai szerint katolikus
vezető gimnáziumban nevelik, ám ő maga ír
később az „Egy polgár vallomásai”-ban, a
vallástól való elfordulásának okairól, hitehagyása körülményeiről. 1947-ben tulajdonképpen véletlenül lesz fültanúja Egerben, a Bíboros Nagyboldogasszony ünnepén – amit az író
„valamiféle Mária-búcsúnak” aposztrofál mondott beszédének, s ez is hozzájárult véle-
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ménye megváltozásához. Az 1948-as letartóztatás után már úgy ítéli meg, hogy a zalaegerszegi plébános főszerepet kapott a magyarság
életében, mint az alapvető szabadságjogok, az
emberi méltóság védelmezője.
Megrázó és felkavaró az „Akit érettünk gumibottal megostoroztak” című fejezet, az
ÁVH fogságában elszenvedett kegyetlenségekről, kínzásokról, emberi méltóságában ért
megaláztatásokról. A szent ember mindeközben imádkozik, zsoltárt mond és hálát ad,
hogy a Názáreti Jézussal megoszthatta gyalázatát.
Külön fejezet szól a Máriacell-ben töltött
évekről, ahol a Bíboros a nyugati magyarság
összetartó erejét, vigaszát testesíti meg.
Itt temetik el 1975. május 5-én, majd –
végrendelete értelmében, amikor már nem
volt szovjet katona Magyarországon, 1991.
május 3-án hozzák haza és temetik el az esztergomi Bazilika altemplomában. A grazi püspök így búcsúztatta „Kedves magyar Bíboros!
Steiermark egyháza köszöni neked, hogy vendégünk voltál.” A magyarországi temetés 15.
évfordulóján több százezer hívő zarándokolt
esztergomi sírjához.
Olvasmányos, imádságra, meditációra ösztönző, „egyestés” könyv a „Rózsafüzér Bíborosa”.
Ismertette és érdeklődés esetén kölcsönzi a
Karitász csoport.
Belakovics Ottóné

Haydn módszere
Haydn, a világhírű osztrák zeneszerző soha
nem titkolta mély vallásos érzelmeit.
Egy napon zeneszerző barátai társaságában
volt és arról társalogtak, ki milyen módszert
gyakorol, hogy a munka közben kikapcsolódjon.
–Nincsen jobb, ha ilyenkor megiszunk egy
pohár jó bort – mondta az egyik.
–Amikor nincsen ihletem, félreteszek mindent és barátaim társaságában mindig új lendületet kapok a munkához.
–És te, Francz?– kérdezték Haydnt.
–A Rózsafüzér állandóan nálam van. Rövid
imádság után úgy érzem, hogy testben és lélekben felüdülök
Bruno Ferrero
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Kertvárosi Krónika

„Zakeus, gyere le hamar! Ma a
te házadban szeretnék megszállni!”
Rég volt – gondoljuk. Igen, egyszer rég,
Jézus találkozott valakivel, s betért hozzá. De
vajon nem mindennapos-e ez a csoda, hogy
Jézus odafordul hozzánk s hív minket, fogadjuk be őt?
Az idei tanév szeptemberében harminchat
gyermek hallotta meg az Úr hívó szavát, s
kezdte meg a felkészülést arra, hogy őt hajlékába fogadja. A hosszú, nem kevés kitartást
igénylő készület legfontosabb pillanata akkor
érkezett el, mikor május 20-án a bűnbocsánat
szentségében a gyerekek találkoztak a megbocsátó, irgalmas Istennel. S bár a szentgyónást
megelőző percek telve voltak izgalommal,
többségük számára felemelő, megnyugvást
adó élmény volt az Istennel való kiengesztelődés. Immár tiszta szívvel várhatták a másnapot, mikor a vasárnapi szentmise keretében
Krisztus testét magukhoz vehették.
Ekkor érkezett el a pillanat, melyre annyit
készültek, melyet úgy vártak: Jézus szívükbe
költözött. A templom tele volt ünneplő hívekkel, akik a gyerekekkel együtt saját megszólítottságukat is újraélhették.
A kicsik lelkes, ártatlan odaadása, mellyel
énekelték „Én Uram, én Istenem, fogadd el az
életem, hadd legyen egészen a tiéd!”, talán sokunkat megérintett.
Adja meg a Jóisten, hogy kicsik és nagyok
újra és újra megnyissuk szívünket Jézus hívó
szavára, „gyere hamar”, s készek legyünk őt
megtisztult szívvel hajlékunkba fogadni.
Rovács Júlianna
Elsőáldozóink:
Antal Rebeka, Biró Márton, Biró Norbert,
Csűrös Anna, Csűrös Mária, Fiskovics Gábor, Gaják Viktor, Gerber Gordon Alajos, Gerencsér Sebastián, Gergely Krisztián, Hangyás Maja, Huszár Borbála, Kohod Kornél,
Kohod Zsófia, Kovács Júlia, Kulcsár Nikolett,
Molnár Dominika, Molnár Fanni, Nagy Emese, Pálházi Levente, Pintér Marcell, Pokorny
Marcell, Pokorny Patrik, Saphír Ágnes, Szabó Dorottya, Szabó Mercédesz, Szatmári Boldizsár, Szilágyi Róbert, Szűcs Barnabás, Talián Krisztina, Tomasik Benedek, Tomasik
Máté, Urbán Ferenc, Varga-Nagy Álmos, Vincze Kristóf, Zsankó Fanni.

2006 június

A plébániai nagy tábor (aug. 3 - 6-ig)
tervezett programja olvasható a mellékletben,
a hirdetőtáblán, a hittanteremben és a plébánia
honlapján. Jelentkezni a plébánián lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és 3000 Ft előleg
befizetésével. Akik már előzetesen jelezték
részvételi szándékukat, kérjük, fizessék be az
előleget 2006. június 18-ig a plébánián a hivatali időben, vagy a szentmisék után.

A Laudate kórus programja:
Július harmadik vasárnapján (16-án) az esti
misén énekelünk, utána egy kis hangversenyt
adunk. Jótékony célra gyűjtünk: a karitász
szervezésében délvidéki gyerekek jönnek plébániánkra augusztus 20-án, és az ő vendéglátásukhoz szeretnénk hozzájárulni ilyen módon.
Ezek után reméljük, hogy találkozunk a
plébánia nagytáborában is.
Jakabné Kovács Márta
ÚJPESTI PÁLI SZENT VINCE
KATOLIKUS SZAKISKOLA
A 2006/2007. TANÉVRE ,
PÓTFELVÉTELT HIRDET
8. osztályos tanköteles tanulók részére
szakiskolai 9. osztályba és
FELVÉTELT
GÁZVEZETÉK ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ, VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFŰTÉSSZERELŐ szakmákra.
16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább az általános iskola 8. osztályát
elvégezték.
Érettségivel rendelkező, a 20. életévét még be ne m töltött fiatalokat is felveszünk, nappali-tagozatos, térítés me ntes
képzésre. A képzési idő 3 év.
Felnőtteknek, iskolarendszeren kívüli, költségtérítéses képzés is indul.
Cí münk: 1043-Budapest, IV. ker. Kassai
u. 24. Telefon: (06-1) 370-8423, (06-20) 8231440 E-mail: pszv-szki@freemail.hu
Érdeklődni munkaidőben lehet.
GONDOLD MEG ÉS JELENTKEZZ,
MERT SIKER ITT A MÉRTÉK,
KATOLIKUS SZAKEMBER
AZ EU-BAN IS ÉRTÉK!

