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Újpest Kertvárosi
Szent István Plébánia
Missziós programja:
15. szombat, 18 – 24 óráig
Nyitott templomok éjszakája
16. vasárnap, 10-18 óráig
Az újpesti plébániák közös napja
Helyszín: az újpesti Katolikus
Iskolák udvara 1043 Tanoda tér 6.
17. Hétfő, Filmvetítés 18-20 óráig
(Bíbor és fekete c. film)
Beszélgetés a látottakról 20-21h-ig
18. Kedd, Baba-Mama Klub
10-12h-ig
Sportdélután 17-20h-ig
19. Szerda, Szentségimádás
8-19h
Imaóra 19-20h-ig
20. Csütörtök, 19-20,30
Orgonakoncert
Kemenes András
Bach műveket játszik
21. Péntek, Budapesti fáklyás
felvonulás 19h –tól
22. Szombat, Kerti mulatságok
a plébánián 15-20h-ig
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Programjaink vasárnap
10-től 18 óráig (közös napon)
- Sport fiataloknak
- Meghallgatlak sátor
- Láthatatlan színház
- Beszélgetés párkapcsolatokról
- Baba-mama klub
- Játszóház
- Gitározás gyerekeknek
- Gitározás ifjaknak
- Karitász sátor
- Elmélkedő sarok
- Könyvárusítás
- Információs pont
- Gyónási lehetőség
- Lelki tanácsadás
- és még sok meglepetés☺☺☺

Színpadi programjaink
délelőtt 10 órától:
- Mai hangszerelésű zenék
- Bűvészmutatvány
- Jelenetek múltból, jelenből,
és a jövőből

Délután 13 órától:
Az Imperfectum együttes,
újpesti katolikus kispapok,
Csókay András agysebész és
Eperjes Károly színművész tapasztalatainak megosztása a mindennapokból, kórházból, utcáról.

17:00 vasárnapi szentmise
Bíró László püspök atyával
Plébániánk közössége
szeretettel vár mindenkit
missziós programjaira!
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Az Örömhír továbbadása
„A Lélek megnyilvánulásait mindenki
azért kapja, hogy használjon vele... Isten
határozta meg minden egyes tag feladatát
a testben, tetszése szerint... A szem nem
mondhatja a kéznek ‘nincs rád szükségem’, vagy a fej a lábnak: ‘Nincs rád
szükségem’... Ti Krisztusnak Teste vagytok, és egyenként tagjai.” (1Kor 12,7. 18.
21. 27)
Az Egyház által hirdetett Örömhír, az
Evangélium a következő rövid pontokban
foglalható össze. Legyen ez tanúságtételeink vázlata:
1. Isten ma Szeret Téged!
A mennyei Atya örök szeretettel szeret,
akkor is, ha elfordultál Tőle...
2. A bűn elválaszt Isten szeretetétől.
Bűneid választanak el szeretete és kegyelme teljességétől
3. Jézus már megváltott Téged!
Jézus feláldozta magát érted, és ezzel elhárította az akadályt
4. Higgy és térj meg Jézus Krisztushoz!
Jézus melletti döntésed és bűnbánatod
visszavezet téged az Atyához
5. Fogadd be Isten szeretetét a Szentlélek által!
Engedd, hogy Atyád szeretete átalakítsa
életedet
6. Jöjj, és légy tagja a keresztény közösségnek!
Megmaradásod és kiteljesedésed helye az
Egyház
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Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje
A budapesti Városmisszió alkalmából
hazánkba érkezik Lisieux-i Kis Szent Teréz, a missziók társvédőszentjének ereklyéje. Mielőtt a Városmisszióra megérkezne, több egyházmegyében, leróhatják
a hívek tiszteletüket
a szent ereklyéje
előtt. Lisieux-i Szent
Teréz a missziók
társvédőszentje, Isten beteljesítette ezt
a vágyát is: egy és
egyetlen misszió nem
elégítene ki engem,
én egyszerre szeretném az Evangéliumot
hirdetni mind az öt világrészben egészen
a legeldugottabb kis szigetekig… én
nemcsak néhány évig szeretnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől
az idők végezetéig.
Kis Szent Teréz előre megmondta,
hogy teste elporlad. Különben nem hinnék el, hogy a szürke hétköznapok rendes lelki gyermekségében is szentté lehet
válni. Mégis megmaradt néhány csontdarab, amelyet három ereklyetartóban őriznek a lisieux-i kármel oldalkápolnájában.
Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében szeptember 13-án délutántól a
Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánián, szeptember 14-én délutántól a
Huba utcai kármelita templomban, szeptember15-én az este 9 órai szentmise
kezdetétől a Budai Ciszterci Szent Imretemplomban lesznek az ereklyék
Kis Szent Teréz ereklyéi eddig kb. 50
országban voltak, minden földrészen. A
missziók Védőszentje ereklyéivel mindenütt az új evangélizációt mozdítja elő.
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ANGOLKISASSZONYOK
Angliában, a XVIII. század első éveiben a
katolikus egyház és híveinek kegyetlen, véres
üldözése folyt. Erzsébet királynő (1558-1603)
elmozdította a katolikus püspököket (11-en
börtönben haltak meg), súlyos bírságot fizetett, aki katolikus misén vett részt, s aki az
anglikán istentiszteletet elmulasztotta.
Katolikus hitükhöz hívek maradók közé
tartozott Ward Mária és családja. Szülei papokat rejtegettek, s nagyanyja, hite miatt tizennégy évet szenvedett börtönben. Az Isten és
az Egyház szolgálatára nevelt Mária (15851645) huszonegy évesen menekülni kényszerült hazájából. A flandriai St. Omerben Klarissza apácák zárdájába lépett. Onnan fogadalomtétel előtt kilépett. A németalföldi partvidéken, a szintén menekült angol nőket elkezdte szervezni. Ők, honfitársaik katolikus
hitét akarták megmenteni, elsősorban az angol leánygyermekeket kívánták a hit szellemében nevelni. Az említett cél érdekében alakították meg a Szűz Mária társaságot. Ward
Mária alapítónő példaképe Loyolai St. Ignác
volt, s ezért a jezsuita rend jelmondatát választotta: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére.” Az alapítóval együtt kolostori életet élő
nyolc angol lányt a nép ANGOLKISASSZONYOK-nak nevezte.
A kontinensen töltött évek után, ahol a tagok száma és munkájuk egyre növekedett,
Mária visszatért Londonba, hogy Istenhez
visszavezesse az embereket. Munkája nem
maradt titok, s magas díjat tűztek ki fejére. A
centerbury-i érsek szerint:- többet ártott, mint
sok pap, és hat-hét jezsuitát is elcserélne érte.- További, kontinensen töltött ideje nagy
részében, munkája egyházi jóváhagyásáért
harcolt. Sem V. Pál, sem XV. Gergely pápa
nem engedélyezték a rend működését. VIII.
Orbán pápa pedig (1631) bezáratta a közösség
intézeteit, Ward Máriát, mint eretneket fogságba vetették. Mire őt szabadon engedték, s
a rend ellen hozott intézkedéseket megszüntették, a korábban létesített tíz ház megsemmisült, s a kb. 300-as létszámú tagság szétszóródott. Mária, újraszervezte a rendi életet
Münchenben.

VIII. Orbán pápa pedig, (talán jóvá akarta tenni korábbi tettét) 1633-ban letelepítette
az angolkisasszonyokat Rómában. Rohamos
fejlődésnek indult a rend. A hivatalos egyházi jóváhagyás csak 1703-ban született meg.
Addigra az alapító meghalt.(1645.jan).
Még Ward Mária életében, 1627-ben Pázmány Péter bíboros prímás hívására jöttek
Magyarországra a nővérek. Mivel letelepedésük nem volt maradandó, végleg Mária
Terézia telepítette magyarhonba az angolkisasszonyokat.(1769). Pesttől, Kecskeméten át Klotildligetig (1937), összesen nyolc
helyen létesített zárdáikat oktatási intézményekkel kapcsolták össze. (Tanítóképzők,
tanárképzők, diákotthonok, lelkipásztori
munka, kórházi munka stb.)
A szerzetesrendek feloszlatásakor kb. 450
angolkisasszony búcsúzott 6000 tanítványától. A szerzetesnőket egy éjjel, teherautókra
rakták, s a máriabesnyői szalvátor nővérek
házába internálták. Néhány nap múlva, miközben senki sem gondoskodott róluk, egy
„bizottság” egyenként próbálta meggyőzni
őket, hogy lépjenek ki rendjükből. A kilépési nyilatkozatot, az összezsúfolt nővérek közül senki sem írta alá.
„Az angolkisasszonyok Boldogságos
Szűz Mária intézete” alapítójának, Ward
Mária apostoli munkájának jelentőségét XII.
Pius pápa, 1951-ben, a világkongresszuson,
így méltatta: „arra a felejthetetlen nőalakra,
akit a katolikus Anglia legsötétebb és legvéresebb óráiban ajándékozott az Egyháznak.”
Ward Mária mondásaiból:-„Aki túlságosan bízik önmagában, gyakran fog hibázni.
A gőgösök időnként elesnek, hogy így önismeretre jussanak.”. –„Olyat mondani, amit
nem érzünk, ravaszság. Mindent elmondani,
amit érzünk: ostobaság!…”- „Akit Isten jó
természettel, tehetséggel áldott meg, ne fojtsa el, csak jó célra irányítsa.” – „Minden
könnyű annak, aki szeret….”
Gántiné Paulus Noémi
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Lánytábor 2007.
Az idén először indult ezen a néven
tábor a plébánián augusztus 8-11-ig.
10 leányzó jött össze, akiket Kiss Mónika szociális nővér, Gerber Zsuzsa és
jómagam kísértünk a Kunfehértón lévő
ifjúsági táborba. A tábor leginkább hivatástisztázó lelkigyakorlat céllal indult,
amit a lelkes és szakszerű foglalkozások
biztosítottak.
Mónika nővér az imákat irányította és
a saját meghívását beszélte el. Zsuzsa,
jól kamatoztatta azt a szaktudást, amire
kapcsolódó főiskolai tanulmányai és
gyakorlata során tett szert. Mindketten
nagyon jól felkészültek a rájuk váró nem
kis feladatra. Ezúton is köszönetet mondok azért az önzetlen segítségért, amit az
egész program során nyújtottak.
Köszönet illeti még az imaóra szervezőit (Tücsök és Horváth Enikő), valamint a gitárosokat (Horváth Anna, Gerber Krisztina), akik jó hangulatot vittek a
közös - programokba. Reméljük, a felfedezett rejtett tehetségek továbbra is szorgoskodnak kis közösségünkben.
A hangulatról szólva leginkább az fogott meg, ez alatt a pár nap alatt, amit a
kissé zárkózottabb lányoknál tapasztaltam: felszabadultan és igazán jókedvűen
tudtak egymással beszélgetni, játszani.
Ez a tapasztalat és a foglalkozások témái, jellege, erősített meg abban a véleményben, amit eddig is hangoztattam:
szükség van a mai lányoknak is a saját
hivatásukkal kapcsolatos keresztény tanácsokra, önvizsgálatra és az életre való
felkészítésre.
Mindez, a jó párkapcsolat alapja is:
tudjak a szó nemes értelmében vett Nő
és emellett jó Társ és Anya is lenni.
Mindezek mellett persze elfér az "ön-
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megvalósítás" szó is, de a fontossági
sorrendet be kell tartani... Most csak a
szárnyainkat próbálgattuk, de ha Isten
is akarja, belejövünk.
Ez még nem a jegyesekkel való foglalkozás, de szeretném, ha idővel talán
méltó bevezetője lenne a későbbi konkrét oktatásnak is. Persze mindez játékosan, kirándulással és stranddal fűszerezve.
Sajnos, ez a téma nem megszokott a
mai időkben, ezért páran nem tudják elképzelni, hogy miért kell néha "fiú
mentes övezetben", cenzúra nélküli beszélgetéseket tartani. A válasz: így az
emberek valóban önmagukat adják, és
nem akarnak senkinek megfelelni. Nyitottabb, meghittebb és főként őszintébb
beszélgetés alakul ki, ha nincs a láthatáron pár, meghódítandó férfiú... Nem
számít az öltözet, a külső máz, csak a
belső. És főleg: valóban a másik Emberrel és nem a párkereséssel vannak
elfoglalva.
Minden táborba szeretnék meghívni
egy talpra esett apácát is, aki lelkületével és hivatás tudatával képes azoknak
is példát adni, akik még nem gondolkodtak el életcéljukról, vagy bátortalanok és megerősítésre vágynak.
Szóval a tábort jövőre is folytatjuk,
valószínűleg július második felében,
Egerszalók előtt. Egyhetesre tervezem,
mert az idei 4 napot mindenki kevesellte. Mindenkit szeretettel várunk, aki elmúlt 12 éves és szeretne pár napot Istennel és a többiekkel kicsit közvetlenebb kapcsolatban eltölteni. A konkrétumokat időben tudatni fogom.
Horváthné Kati
Tel.: 389-4810/ este
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Kedves szülők!
Az új tanév kezdetén, ismét felajánljuk
segítségünket, hogy a hitoktatás által tovább gazdagítsuk gyermekeiket tudásban,
ismeretben,
emberségben.
Az
egyetemes emberi
kultúrához tartozó
értékek átadásán túl
szeretnénk
őket
megismertetni Jézus
Krisztussal és az Ő
evangéliumának örömével, továbbá egy
olyan közösséggel, ahol a tagok törekednek az Istentől kapott szabadságnak
megfelelően egymást szeretve és szolgálva élni.
Ezért szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeiket a hitoktatásra és közösségünkbe. Ugyanígy várjuk Önöket, szülőket is,
hogy vegyenek részt plébániánk életében. Programjainkról a Kertvárosi Krónikában rendszeresen tájékoztatjuk a
Kedves Híveket.
Isten áldása segítse az új tanévben is
családjainkat.
László atya és a hitoktatók

Plébániai hittanórák:
Hétfő: 17h 5. és 6.
18 h 7. és 8. osztályosok,
(Mihály Péter)
h
19 Ifjúsági Fórum
(Ferenc atya)
Kedd: 17:30 h Óvodások
(Horváthné Kati)
h
Péntek: 17 Elsőáldozók
(Rovács Júlia)
(A hittanórák rendje a plébániai és iskolai hirdetőtáblán olvasható)
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OKTATÁS VAGY NEVELÉS
A szülők, nagyobb gyermeküket hitoktatásra küldik. Gondoskodnak elsőáldozásról, bérmálkozásról, de ezek után
miért szakad meg a kapcsolat a templommal?
Erre természetesen nem lehel egy
mondattal válaszolni. Sok összetevője
van az életnek, sok indítéka van egy elhatározásnak. Egy dolog mindenesetre
igen nagymértékben befolyásolja a felnövő gyermekek vallásosságát: vallásos nevelésről vagy csak hitoktatásról
gondoskodnak-e a szülők?
Hát a kettő nem egy és ugyanaz? Bizony nagyon különböznek egymástól.
Íme néhány példa:
–„Fiam, vasárnap szentmisére kell
menned!”– ez hitoktatás –„Fiam, jöjj,
menjünk szentmisére!” – ez vallásos
nevelés. –„Lányom, imádkoznod kell!”
– ez hitoktatás – „Lányom, imádkozzunk együtt!” – ez vallásos nevelés. –
„Gyermekek, a szülőket, az embereket
tisztelni kell!” – ez hitoktatás a szülők
gondoskodnak a nagyszülőkről, tisztelettel beszélnek az emberekről – ez vallásos nevelés.
Röviden:
A hitoktatás ezt jelenti: „Megtanítom, mit kell hinni és tenni”; A vallásos
nevelés pedig ezt jelenti: „Megvallom
hitemet, és megmutatom, hogyan kell
tenni.”
A tanítás elhangzik csupán, de a példa vonz. Ez lényeges mozzanat a nevelés terén. A gyermek nem csak a külső
hasonlóságot örökli a szülőktől, hanem
modorukat, példájukat is követi.
Dr. Szenthelyi-Molnár István
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FELNŐTT KATEKÉZIS
Az előző években indult katekézis sikerére tekintettel, a sorozatot az idei tanévben is folytatjuk.
Az első előadás:
időpont: 2006. szept. 13.
csütörtök 18 óra
előadó: Beöthy Tamás jezsuita atya
téma:
„Szavakkal verve”, avagy
a kapcsolatteremtés buktatói.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(Az előadások rövid kivonata, továbbra
is olvasható lesz a Krónikában.)
Horváthné Kati

BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel köszöntjük közösségünk új tagját, Bogos Levente Istvánt, aki idén augusztus 7-én 4 kg-mal és 60cm-rel látta
meg a napvilágot Tímea és István gyermekeként! Isten éltesse!
A baba-mama klub nevében szeretettel
megköszönjük mindazoknak az igyekezetét, akik lelkesen vittek komatálat közösségünk új tagjának!
Pimpa

Kis fejtörő: Missziós parancs
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Könyvismertető:
125 ÉVES
AZ ÚJPESTI
FŐPLÉBÁNIA
- TEMPLOM
Az Újpesti Városvédő Egyesület által a
közelmúltban meg-jelent kötet dokumentumgyűjtemény, memoár és emlékkönyv egyben. A kiadvány szerkesztője Kadlecovits Géza
Újpestért-díjas, kitűnő helytörténet-kutató.
A templom története mellett, a katolikus társadalom tevékeny közösségi
életéről, az itt szolgáló lelkipásztorokról olvashatunk tanulmányokat.
A könyvben, nem csak a régmúlt, hanem a közelmúlt plébániai történésekről, eseményekről is kaphatunk információt.
Mindenképpen olvasóink szíves figyelmébe ajánlom.

ÚJPEST
A SZÁZÉVES
VÁROS
1007 – 2007
Augusztus hónapban ünnepelte Újpest
a várossá alakulásának centenáriumát.
Ez alkalomból, díszes kötetben, 44
szerző értékes tanulmánya olvasható
városunk múltjáról. A művet, dr. Estók
János történész szerkesztette. Plébániai
közösségünk tagjai is megtalálhatók a
szerzők között. Érdemes kézbe venni és
olvasgatni ezt a szép és kitűnő művet.
Gerber Alajos
A könyvek, az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben kaphatók.
(Bp. IV. Berda József utca 48. tel.: 370-0652)

