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2006. évi hálaadás és
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
Lelki események:
Szentségek kiszolgáltatása:
KERESZTELŐ:
2006-ban18; (2005-ben 32);
ESKÜVŐ: 2006-ban:15-en jelentkeztek,
ebből 11-en tartották nálunk;(2005-ben11)
TEMETÉS: Ez évben 99. Ebből sajnos
csak 18-an részesültek a szent kenet szentségében. (2005-ben 107 volt, ebből 31 volt
ellátva szentségekkel).
SZENTGYÓNÁS: Hála Istennek sokan
keresik a kiengesztelődést a szentmisék
előtt. Az Úr Jézus óriási ajándéka, hogy
megszabadulhatunk a bűn láncától.
SZENTÁLDOZÁS:
2006-ban
kb.
20.000-en járultak e szentséghez. Ebben
benne vannak a Katolikus Iskola közösségi szentmiséi és az engedélyezett másodszori áldozások is.
ELSŐ SZENTÁLDOZÁS: 36 gyermek
volt májusban elsőáldozó. (2005-ben 36)
BETEGLÁTOGATÁS: Minden hónap
első péntekén 12 betegnek visszük el az
Oltáriszentséget. A Betegek kenetét február 11-én ünnepélyesen az esti szentmisén
7 idős és beteg testvérünk vette fel.
További események:
ZSOLOZSMA: az ifjúság kezdemé-nyezésére 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. 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.
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Június 30-áról július 1-re virradó éjszaka
szentségimádást tartottunk a Magyar Hazáért.
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Ocsovai Gábor Grácián ferences atya tartotta
(március 31- ápr.2-ig) sokunk lelki épülésére.

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 professzorok tartanak. Az előadásokon a hívek nagy számban vesznek részt és érdeklődnek a folytatás iránt is.
KERTVÁROSI KRÓNIKA A havonta
megjelenő plébániai újság, a liturgikus
események mellett bemutatja egyházközségünk életét, és hírt ad a közösségi programokról is. Köszönjük a szervezés és
szerkesztés áldozatos munkáját!
IDŐSEBBEK TEADÉLUTÁNJA
minden hónap utolsó szombatján van du.
fél négykor.
IFJÚSÁGI FÓRUM. Minden héten hétfőn este összejövetel van az ifjúság számára Ferenc atya vezetésével.
BABA-MAMA KLUB is indult, ahol az
édesanyák megosztják örömüket és gondjaikat a hit fényében minden második
szerdán 10-12-ig a plébánián.
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.
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PLÉBÁNIAI KÖZÖS NAGYTÁBOR
szervezése már februárban elkezdődött.
Szurdokpüspökiben, augusztus 3-6 között.
Csodálatosan sikerült. Minden nap külön
élmény volt Isten dicsőségére és a résztvevők örömére.
A MINISTRÁNSTÁBOR
Mátraderecskén volt és nagyon szépen sikerült. A tábor második felét Szurdokpüspökiben a plébániai nagytáborral kapcsoltuk össze.
KARITÁSZ: A Csoport megújultan működik plébániánkon. Bácskai gyerekek fogadását szervezte és valósította meg augusztus közepén. A gyerekek sok lelki élménnyel tértek haza. Az áldozatkészséget
ezúttal is köszönjük. November 19-én
megleptek minket a szentelt kenyér osztásával. Szent Erzsébet segítse munkájukat,
és köszönjük fáradozásukat!
TEMPLOMUNK BÚCSÚJÁN, augusztus 20-án a szentmisét és szentbeszédet
Bíró László püspök atya mondta.
ORGONASZENTELÉS, régen várt ünnepünk szeptember 24-én volt. A nyolcévi
élőkészület és gyűjtés után elkészült orgonánkat főpásztorunk, Erdő Péter bíboros
érsek szentelte meg. Sok jóakaratú ember
összefogásával szeretetben ünnepeltünk.
ALTEMPLOM. Sokan látogatják szeretteiket az altemplomunkban. Fontos terv,
hogy a kriptarend megváltozik: név eltakarás, polcépítés és váza elhelyezés tiltott
lesz.
ADVENTI KIADVÁNY: 250 példányban fogyott el. Buzgón és sokan vettek
részt a hajnali szentmiséken. Istennek legyen hála!

Anyagi dolgok:
Elsősorban szeretném megköszönni a
kedves hívek egész évi adakozását és áldozatkészségét. Ebben az évben a legnagyobb esemény, hogy hivatalosan átvettük
templomunk új orgonáját, amely 48 millió
forintba került. Saját anyagi erőfeszítésünk
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és a jóakaratú segítők jóvoltából valósult
meg. Az orgonaépítéssel kapcsolatban
megújult a templom villámvédelme és így
a toronysisak kijavítása is létrejött. Április
18-án tették fel az újonnan aranyozott,
csillogó keresztet, hogy egész Újpest felnézhessen rá és bízzon Krisztusban.
A mozgássérült és gyermekkocsi feljáró
nagy körültekintéssel és anyagi beru-házással 3 millió forintért készült el.
A templomkert meglévő kerítésének
felújítása 600 ezer forint volt, miközben
kiderült a csatorna teljes eldugulása, aminek a kicserélése 400 ezer forintba került.
Apró dolgokat a teljesség igénye nélkül
említve: A kórus berendezéséhez szük-séges dobogó és parketta 588 ezer forint, de
még nincsenek a munkálatok befejezve.
Továbbra is megtartjuk az első-vasárnapi gyűjtéseket, amire szeretettel kérjük a
testvéreket, mert vannak még terveink: a
templom bejárati lépcsőjének megújítása,
a templomkert teljes be-kerítése, stb.
Az Orgona Alapítvány megmarad, mert
a karbantartási kiadások és a hang-versenyek szervezése évente komoly összegbe
kerül. Az alapítványt az 1% adókedvezménnyel továbbra is lehet támogatni, és
erre kérjük is a híveket.
Az első nagy hangversenyt április 14én, szombaton, a szentmise után tervezzük, amelyet Baróti István, az Esztergomi
Bazilika orgonaművésze fog tartani. Ő
szakértette az egész orgonaépítést összesen 1 üveg pezsgőért, pedig több százezer
forintot kérhetett volna.
A részletes anyagi zárszámadást és a
2007. évi költségvetést január második felében terjesztjük a képviselő testület elé és
a gyűlés után mindenki személyesen is érdeklődhet.
A JÓ ISTENTŐL SOK KEGYELMET
KÍVÁNOK AZ ÚJESZTENDŐBEN!
KEZDJÜK MINDNYÁJAN SZENT-MISÉVEL ÉS ÖRÖMMEL AZ ÚJ ÉVET!
Pályi László plébános
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szelídség, türelem és az emberek iránti áldoS ZALÉ Z IAK
zatos szeretet volt, számos kiváló egyháztudományi munka szerzője.
A Szalézi Társaságot Don
1862-ben, a társaság első fogadalomtételéBosco (1815-1888) olasz pap
nek a napján, Don Boscoval együtt 23-man
alapította. Szegény paraszti csaszentelték életüket a veszélyeztetett fiúk neveládból származott, maga erejéből,
lésére. A Szalézi Társaság létszáma évről-évre
megkésve tudta középiskolai és
növekedett. A rendi szabályzat végleges jóvápapi tanulmányait elvégezni. Tohagyása 1874-ben történt meg. A szalézi rend
rinóban börtönlelkész. A gyárvátagjai szegénységi fogadalmat tesznek, de jorossá lett nagyvárosban tapasztalta, hogy
guk van birtoklásra is, kolostorban laknak, de
mennyi elhagyott gyerek lézeng az utcákon,
ha hivatásuk úgy kívánja, bármikor elhagymíg a szülők 10-12 órát a gyárakban dolgozhatják.
nak. Elhatározta, hogy segít a nehézsorsú, elDon Bosco atya által megfogalmazott nehagyott fiatalokon. Elkeserítette: „hogy mivelési
módszer minden vonatkozását a szerelyen nagy a gonoszság és az emberi nyomorútet hatja át. „A gyerekek ne csak részesedjeság. Borzalom töltött el, amikor 12-18 év könek a szeretetből, hanem érezzék is, hogy
zötti izmos, egészséges és tehetséges ifjaknak
szeretjük őket!” A nevelés másik pillére a biegész seregét láttam, akik tétlenül ténferegtek
zalom. „Lehetetlen jól nevelni a fiúkat, ha
testi és lelki táplálék után éhezve.”
azok nem bíznak elöljáróikban.”
1841-ben egy csavargó kamasz fiú állított
Szívek fölötti hatalmát szemlélteti: 1855
be a fiatal káplán, Don Bosco atya sekrestyéhúsvétján
az állami javítóintézet 300 lakójájébe. Alamizsna reményében jelentkezett minak lelkigyakorlatot tartott. Szinte valamenynistrálni. A jósszívű lelkész házába fogadta, s
nyien a szentségekhez járultak. Jó magavisetanítani kezdte. Egy hét múltán másik öt srácletüket egész napos kirándulással kívánta jucal, három hónap múlva harmincan, s egyre
talmazni. A miniszteri hozzájárulást, hogy
többen jöttek az atyához, ahol Bosco atya miőrök nélkül rendezze a kirándulást, nagy erőséje után hitoktatást hallgattak, beszélgettek,
feszítések árán kapta meg. A 300 rab gyerek
énekeltek, játszottak. Közösen jártak kiránközül egy sem szökött meg.
dulni, s mesterséget tanultak. A fiatal paphoz
Az iskolába nem járók részére, az első tanlelkésztársak is csatlakoztak. Együttléteiket
műhelyeket
1853-ban állították fel. A követoratóriumnak nevezték. Külön kis kápolnát is
kező évben nyomdát rendeztek be, majd megrendbe hoztak a maguk részére, melyet 1844nyitották az első szalézi gimnáziumot is. Don
ben szenteltek fel Szalézi Szent Ferenc tiszteBosco felismerte a sajtó jelentőségét, 1877letére. Innen kapta a későbbi társaság a „szaben megalapította a „Szalézi Értesítőt”, mely
léziánus” nevet. A közösség tagjainak a létnapjainkban 14 nyelven jelenik meg.
száma 1846-ra már ötszáz volt.
A missziós munkába is bekapcsolódtak.
Don Bosco nemcsak betűvetésre és hittanra
1875-ben
Dél-Amerikában kezdték a hithirdetanította fiait, érdekeiket munkaadóikkal
tést, ott ma kb. 4 500 szaléziánus működik. A
szemben is képviselte. Szorgalmazta munkaXX. század elején Ázsia felé fordultak, ahol
szerződések kötését az inasokkal és segédekjelenleg 2 400-an tevékenykednek. Napjainkkel. Nevéhez fűződik az esti iskolák felállítában, Afrikában igyekeznek gyökeret verni. A
sa. Növendékei számára tanműhelyeket renmissziós területeken is elsősorban a gyermedezett be.
kekkel és az ifjúsággal foglalkoznak.
Az „oratórium”, azaz napközi otthon, hétDon Bosco működése idején Olaszországköznap és vasárnap is nyitott kapukkal várta a
ban
egyházellenes szellem uralkodott. Az álfiúkat. A három torinói oratórium hangos volt
lam
harcban
állott a papsággal, több kolostort
a játékoktól és jókedvtől. A kis közösség tagfeloszlattak. A hatóságok Bosco atya munkájai 1854-ben vették fel a „szalézi” nevet, anját is megnehezítették. Vállalta, és eredménak kifejezéséül, hogy Szalézi Szent Ferenc
nyes volt a kormányzónál tett látogatása.
(1567-1622) útmutatásai szerint rendezik be
Megnyerő lénye miatt meghódította, barátjává
életüket. Szalézi Szent Ferenc genfi püspök,
tette a minisztert. A kormányzattal való jó
egyéniségének legfőbb jellemzője a
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viszonya miatt IX. Pius és XIII. Leó pápák
Betlehemi láng templomunkban
nehéz küldetéseket bíztak rá.
Olaszország mellett Francia és SpanyolorAz éjféli szentmise előtt vette át László
szágban létesítettek ifjúsági otthonokat, tanatya az Újpesti Kolping Család különös ajánműhelyeket és templomokat, s fokozatosan
dékát, egy kis lámpában hozott lángot. Hoszmeghonosodtak Európa más országaiban is.
szú úton jött hozzánk. A betlehemi Születés
Élete utolsó éveiben közel 1 000 szaléziánus
Bazilika a világ egyik legrégibb temploma. A
foglalkozott az ifjúság nevelésével, s több
bazilika történelmi és vallási szempontból
mint 300 novícius készült hivatására. A Szalélegjelentősebb része a Születés Barlang. E
zi Társaság az egyház egyik legnagyobb létszűk márványborítású helység őrzi Krisztus
számú szerzetes rendje lett, amely több mint
születésének oltárát és az örökmécsest. Tizen17 000 tagot számlál.
öt különböző keresztény közösséget szimboliA rendalapító utolsó éveiben szembetegzáló ezüstözött lámpa világítja meg az ezüst
ség, fej-és hátfájás, álmatlanság kínozta. Testi
csillagot, mely Jézus születésének pontos heerejét az Isten és az ifjúság szeretetéből fakalyét jelöl. A barlangban még másik két oltár
dó fáradhatatlan munka emésztette föl.
látható: a Jászol Oltár, amelynek helyére a kis
„A jótettekhez szükséges egy kis bátorság
Jézust fektették megszületése után. Szemközt
és készség minden megaláztatás elviselésére,
helyezkedik el a Háromkirályok Oltára, azon
de mi soha meg ne alázzunk mást, hanem kea helyen, ahol a három király ált, amikor tiszzeljünk mindenkit szeretettel.” (Bosco Szent
teletüket tették az újszülött Jézusnál.
János)
Osztrák cserkészek húsz év óta hozzák és
Gántiné Paulus Noémi
osztják szét Európába a lángot, mint a béke és
szeretet szimbólumát.
A szüntelen égő mécses lángját, egy héttel
korábban, repülővel hozták Bécsbe, majd onnan egy ünnepi szentmisét követően a KolIdősebbek teadélutánja
ping Családok Budapestre.
Adja Isten, hogy az újesztendőben is plébáDecember 16-án délután tartottuk összejöniai közösségünk a béke és szolgáló szeretet
vetelünket adventi-karácsonyi hangulatban.
fényét és melegét sugározza a köröttünk élők
Imánkban hálát adtunk Istennek az egész
felé.
évért. Ezután megnéztük az UKTV által kéGerber Alajos dr.
szített filmet templomunk orgonájának fela Kolping Család elnöke
szenteléséről. A szentmisét dr. Erdő Péter bíboros úr celebrálta.
Mindnyájunk nagy örömére Jakabné Márti
Plébániánk minden
és Parizánné Klári karácsonyi verses és énekes műsort adott elő. Végül apró ajándékokkedves híve figyelmébe.
kal leptük meg egymást.
Áldott Ünnepeket kívánva búcsúztunk.
Az Újpest- Kertvárosi Plébánia honlapjának
(http://ujpestkertvaros.plebania.net) szerMihály Péter
kesztőjeként szeretném a kedves hívek figyelmébe ajánlani a több mint 2 éve létező plébániai honlapot. A mai modern világban elenA MAI NAP
gedhetetlen, hogy a Katolikus Egyház, a katolikus sajtó és a plébániák is képviseltessék
Egy bölcs mondta: A tegnap már a múlté,
magukat az interneten. Erre szolgál a Molnár
már csak álom. A holnap remény és jövő.
Miklós által életre hívott és Szentirmay SánDe ha a mai napot jól felhasználod, Isten didor technikai segítségével üzemelő honlap,
csőségére és az emberek javára, akkor a
amely a jelenlegi webszerkesztő legjobb igyetegnap egy szép álom lesz, a holnap pedig
kezete szerint napra kész a hírek tekintetében,
reményteljes boldog jövő!
és értékőrző a képek, dokumentumok, hangSzenthelyi Molnár I.
felvételek vonat-
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kozásában. A honlap betekintést ad minden
érdeklődőnek a plébánia múltjába és jelenébe,
ismerteti a miserendet az aktuális változásokkal, a rendszeres és egyszeri programokat,
azok időpontját, helyszínét, és képes élménybeszámolókkal is szolgál a kedves hívek segítségével. Az atyák által a misén felolvasott
vasárnapi hirdetések már általában szombat
este olvashatóak a kezdőoldalon. A honlap jelenlegi formájában kiterjedt képgalériával
rendelkezik a 2003-as évtől kezdve, hangtárában a Laudate kórus összes cd-je letölthető,
valamint egy gitáros mise hanganyaga is helyet kapott. A Kertvárosi Krónika legfrissebb
és 2005-ig visszamenőlegesen minden száma
elektromos formában is olvasható. A lapon
külön rész foglalkozik a kórusokkal, a ministránsokkal és a plébániai Karitász csoporttal.
Mára kialakult az oldal rendszeres látogató
közönsége, tehát sokan innen tájékozódnak a
plébánia életét illetően. Ezért kérem azokat a
kedves híveket, akik programokat szerveznek,
hogy vegyék számításba a plébániai honlap
látogatóit is és e-mail formájában értesítsenek
engem, hogy feltehessem a honlapra a híreket.
Szívesen fogadok képeket és hanganyagokat
is. Köszönettel:
Csambalik László webszerkesztő
laszlo.csambalik@gmail.com

Tisztelt szülők!
A november 11-ei ministráns gyűlésen az
Újpest- Kertvárosi ministránsgárdával egyetértésben elfogadtuk a közösség Ministráns alkotmányát. Ebben lefektetjük a további ministrálás alapjait, amelyek szerint a jövőben
az Oltárszolgálatot szeretnénk ellátni. Aláírásunkkal azt vállaltuk, hogy elfogadjuk és betartjuk ezeket a szabályokat.
A ministráns alkotmány megfogalmazására
azért volt szükség, hogy a formálódó ministráns közösség végre nagykorúvá válhasson, a
szabályok betartásával bebizonyítsa, hogy az
Oltárszolgálatot fontos dolognak tartja, olyannak, amiért áldozatokra is képes.
A katolikus egyházban vállalt, illetve végzett mindenfajta szolgálat, minden érte hozott
áldozat, lemondás dicsérendő és támogatandó,
ezért megköszönve eddig is tanúsított segítségüket, kérjük a kedves szülőket, hogy buzdítsák és támogassák gyermeküket a ministráns
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zösség életében való részvételre, amelynek
legfőbb színtere az oltár mellett van, de elengedhetetlen a ministráns találkozókon és az
egyéb ministráns rendezvényeken való részvétel is.
Szeretettel ajánljuk a Ministráns alkotmány
szövegét áttanulmányozásra, amelyet kifüggesztettünk a sekrestyében, de elérhető a honlapról is. Véleményeikkel, kérdéseikkel keressenek minket bizalommal:
Arnold
Ákos, Csambalik László, Szlatényi Miklós,
az Újpest- Kertvárosi Ministráns-gárda vezetői ministransvezetok@gmail.com, valamint
http://ujp.kertvaros.plebania.net /ministransvez.htm

Komatál
Ennek a szokásnak a család életében a szülést
követő hetekben van jelentősége. A komatál
azt jelenti, hogy a gyermekágyas asszonynak
a rokonok, barátok ebéddel segítenek, hogy az
első néhány hétben a főzéssel ne kelljen foglalkoznia, és így a babára több figyelmet tudjon fordítani, valamint meg tudja szokni az új helyzetet.
Az elmúlt egy évben a plébániánkon több
kisgyermek is született. Eddig Márfiné Rétfalvi Noémi, Tóth Istvánné Rónaszegi Esztella,
Valkócziné Mihály Emese és Marton Mónika
családjának tudott segíteni plébániánk idősebbje-fiatalja az ebédfőzésben.
Minden napot más-más vállalt, ügyelve a
speciális étrend betartására. Ez a jócselekedet
mindkét félnek örömforrás. A közösséghez
tartozásnak, egymásra való odafigyelésnek
egyik lehetséges kifejezési módja. Ezúton is
szeretnénk megköszönni én is és az anyukák
is a résztvevők fáradozását.
Amennyiben bárkinek kérdése van a komatállal kapcsolatban, megkereshet az alábbi telefonszámokon: 379-2009 vagy 0670-23894-78
Jakab Zsuzsanna

FELNŐTT KATEKÉZIS
következő 4. előadása
2007. január 18. csütörtök 18h

Előadó: Gaál Endre nagyprépost
Téma: „Szent Pál útjai”.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati

2007. január

Kertvárosi Krónika

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
január 22. és 27. között
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”
Immár hagyománnyá vált az ökumenikus
imahét a Krisztus-hívők egységéért.
24 -én szerdán 18h a mi templomunkban
lesz a találkozó.
Vegyünk részt minél többen ezen az imanyolcadon! Program a hirdető táblán

Karácsonyi pásztorjáték 2006.
A minden évben megrendezésre kerülő pásztorjátékot idén Kármán Erzsébet és Simon
Hajnalka állította össze és tanította be
a lelkes fiataloknak. A játékot előadták
december 24-én délután négykor, és az
éjféli misét megelőzően

Vándorbetlehem A plébánia hagyományaihoz híven idén is felkészültünk egy
rövid betlehemes játékkal Pimpa segedelmével. December 23-án elsősorban az elsőpénteki betegekhez, valamint a minden évben meglátogatott lakásokba mentünk, hogy a megszülető Kis Jézus örömhírét vigyük nekik. A
legnagyobb ajándék volt az az öröm, amit a
felnőttek és gyerekek szemében láttunk betlehemezésünk során.
Kis fejtörő
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Szent Pál apostol szeretethimnuszának egy mondatát rejtettem el rejtvényünkben. Természetesen
megtalálod, ha a megadott szavakat megkeresed,
áthúzod és a fennmaradó betűket összeolvasod. A
megadott szavak is a szeretethimnuszban találhatók. Megadott szavak: REMÉL, ELVISEL, ELHISZ, IGAZSÁG, TÜRELMES, JÓSÁGOS,
TITOK, VAGYON, ANGYAL, CIMBALOM,
ÉRC, HEGY, HIRDETNI

7

Tanít az élet
KICSINYSÉGEK
Michelangelo egy szent szobrán dolgozott,
amikor egyik barátja beállított hozzá. A nagy
művész büszkén mutatta a már majdnem kész
szobrot barátjának, aki megnézte a gyönyörű
alkotást és rövid idő múlva távozott.
Egy hét múlva ennek a barátnak ismét dolga
volt Michelangelóval. Elment hozzá és a művészt az előző héten látott szobron dolgozva
találta. No, ugyan mivel töltötted a hetet, hiszen egy hét előtt, amikor itt voltam épp ennyi
volt kész a szoborból — szólt a barát.
Pedig nagyon sokat dolgoztam rajta —válaszolta Michelangelo, — Majdnem két napot
töltöttem azzal, hogy a szobor ajkánál néhány
ráncot eltűntettem, hogy mást faragjak bele,
és ezáltal jóságosabbá tegyem az arcát. Azután egy egész napot töltöttem azzal. hogy
hajfürtjeit finomítsam. Az izomcsomókat is
jobban kidolgoztam, mert jegyezd meg barátom, hogy a művészi alkotásoknál a kicsinységek döntik el a munkánk művészi hatását és
ezen kicsinységek kidolgozása bizony nem kicsinység, hanem nehéz dolog.
Bizony a lelki életben is az apró-cseprő hétköznapi önmegtagadások, jócselekedetek és
erénygyakorlatok véghezvitele sokszor nehezebb, mint valami nagy tett. Többször talál az
ember vértanúra, mint nyelvét, érzékeit megfékező tökéletes emberre.
Szenthelyi M.I.

PÁLI SZENT VINCE
KATOLIKUS SZAKISKOLA
Felvételt hirdet
a 8. osztályt idén végző tanulóknak a
2007/2008. tanévre,
szakképzést előkészítő
évfolyamra.
Szakmák: víz-, gáz-, vagy
központifűtés-szerelő
Előzetes tájékoztató beszélgetés:
2007. február 5-én 16 óra
Címünk:1043 - Bp, IV. ker
Kassai u. 24. Telefon: (06-1) 370 8423

