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ÚJÉVI GONDOLATOK:
LEHET ÚJRA KEZDENI
Nem csupán a tanévkezdés, az újév ünnepe
is figyelmeztet: lehet újra kezdeni!
Hitünk megalapozza ezt a reményt: bízhatunk Istenben és magunkban. Ez azért fontos,
mert akárhányszor erőt vehet valakin a csüggedés. Úgy érzi, hogy megváltoztathatatlan az
a helyzet, amiben van, beidegződött tulajdonságai, szokásai.
Földi létünk nagy ajándéka a változás, a
megújulás lehetősége. Élni kell a földi élet
nagy lehetőségeivel. Ám a változás nem öncélú, a változás célja minősíti a változás fo-lyamatát: a végső cél, az örök üdvösség szempontjából szervezzük meg földi életünket.
„Qui non proficit, deficit”- aki nem előre halad, az visszamarad. Ne a világtól várjam az
újrakezdést és újjászületést, hanem magamon
kezdjem. S akkor majd a „Lélek erejében”
megújul a Föld színe.

Vízkereszttől Hamvazószerdáig
A karácsonyi és vízkereszti ünnepkör egyszóban foglalható össze: epifánia (megmutatkozás, megnyilvánulás). Karácsonykor megmutatkozik szegénységében, vízkeresztkor dicsőségében és Jézus megkeresztelkedésének
ünnepén szerénységben.
Jézus nyilvános működésének kezdete egybeesik Keresztelő Szt. János bűnbánati mozgalmával. Jézus is szerényen beáll a bűnbánat
keresztségét felvevők sorába. Az Ő keresztsége nem csupán külsődlegesen és jelképesen,
hanem valóságosan elveszi a bűnt.
Ezért az év kezdetén újra emlékeznünk kell
keresztségünkre, melyben Isten gyermekei
lettünk. Teremtettségéből adódóan minden
ember Isten képmása. De ez a képmás az áteredő bűn következtében eltorzult. Ezt a torzulást emberi természetünkkel örököljük.
Krisztus a mi gyógyító orvosunk, aki a
megváltás által visszahelyez bennünket eredeti jogainkba: Isten gyermekei lehetünk. A keresztség megtisztít az áteredő bűntől és minden személyes bűntől. A keresztség által az
egyház tagjai lettünk, amely a Krisztusban hívők egyetemes közössége: lelki-kegyelmi közösség. A Krisztushoz tartozás összeköt ben-
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nünket a világ minden népével, sőt a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel és az üdvözültek
sokaságával is.
A keresztségben megkapjuk a megszentelő
kegyelmet, amely az isteni élet részeseivé tesz
minket Krisztus megváltó érdemeire való tekintettel. Ezt az ajándékot csak súlyos bűn által veszíthetjük el. A bűnbánat szentségében
visszanyerhetjük keresztségi ártatlanságunkat
és újjáélednek bennünk a természetfeletti erények. Csak az keresztelkedhet meg, aki bűnbánatot tart, és nyíltan megvallja Jézus Krisztust személyes megváltójának.
Elsőáldozáskor, bérmálkozáskor és nagyszombaton újra letesszük a keresztségi hitvallást, emlékezünk keresztségünkre, amely eltörölhetetlen jelet hagy a lélekben. Hamvazószerdán emlékezünk arra, hogy „porból vétettünk és porrá leszünk”, de arra is emlékeznünk kell, hogy a keresztségben új életre születtünk.
Szerk. Dr.Bolberitz Pál nyomán Faragó I.

Nagyböjti idő

Hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a Szentmise megkezdéséig
tart. Célja; húsvét ünneplésének előkészítése.
A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére, mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás
különféle fokozatai által, mind a hívőket is,
akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Jézus példáját követjük, aki
negyven napig a pusztában imádkozott és böjtölt. Legnagyobb értünk vállalt bűnbánati cselekménye keresztútja és halála volt. Ezért tartunk a nagyböjtben hetenként keresztúti ájtatosságot. Az imára, böjtre és a szolgáló szeretet cselekedeteire nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk.

Nagyböjti lelkigyakorlatot
tart templomunkban
Ft. Kurdics József a Dunakeszi
Szent Mihály templom plébánosa
március 14. péntek, 15 szombat és
16. vasárnap 18h – kor
17 órától gyóntatás van.
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Az Isteni Üdvözítő Nővérei
Szalvátor Nővérek
A társulatot alapító német Jordán Ferenc
(1848-1918), a női rend alapítása előtt, 1881ben hozta létre az Isteni Üdvözítő Társaságot
Rómában, szándéka szerint a világi papság támogatására a lelkipásztori munkában.
A Társulat női ágát 1888-ban alapította
Jordán páter Mária anya (Wüllenweber Terézia német bárónő) segítségével. A „Szalvátor
Nővérek” mindenek előtt a leányifjúság nevelésével foglalkoztak, de vállaltak kórházi és
otthoni betegápolást, s egyházi intézményekben háztartás vezetését is. Céljuk: Krisztus, „a
világ Üdvözítőjének” követése. Szolgálatuk
módját a hely és az idő követelményei döntik
el.
A közösség létrejötte után elsősorban Németországból, Ausztriából, Svájcból és Lengyelországból jöttek Rómába új jelentkezők.
1895-ben, már megtelepedtek az Egyesült Államokban is. A kezdettől fogva nemzetközi
társaság tagjai, Mária anya halálának (1907)
az évében már három világrészen működtek.
1926-ban szervezték meg a tartományokat.
Ezt megelőző évben eljutottak Kínába is.
Magyarországon 1899-ben telepedtek le.
Angyalföldön kezdték munkájukat. A nővérek
emberfeletti munkával és nélkülözések közben tanítottak és tanulták a magyar nyelvet.
Mária nővér, az alapító meglátogatta őket, s a
szegénység láttán javasolta, hogy térjenek
vissza Rómába. A megszeretett szerzetesnők
a szegénységben is maradtak. Több nővérrel
kiegészülve, közös munkájukkal annyi pénzt
gyűjtöttek, hogy telket vásárolhattak. A Huba
utcai telken megépült az első Szalvátor zárda.
Itt már lelkigyakorlatot is tarthattak.
Évek múltán egyre több magyar nővér
szerzett tanítónői oklevelet a megnyílt elemi
iskolában már világi tanár nélkül működhettek. Rövidesen polgári iskolát is nyitottak.
Máriabesnyői házukban noviciátusképzést indítottak.
Betegápoló nővérek dolgoztak a Pestújhelyi, később az Uzsoki utcai, majd az Irgalmas
Rendi és Magdolna kórházakban egyre nagyobb létszámban. Képesített nővérek vezettek kereskedelmi szakiskolát, máshol, egyházi
iskolákban (Gödöllőn, Budapesten, Szegeden,
Kecskeméten) Premontrei illetve Piarista is-
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kolákban és rendházakban házvezetést vállaltak. Alapítottak kereskedelmi főiskolát és tanítóképzőket is.
A II. Világháború idején a Szalvátor Intézet légópincéje segélyhelyként működött, ahol
a hajléktalan menekülteken kívül német és
orosz katonákat is ápoltak. Áldozatos munkájukhoz az Actio Catholicán keresztül kaptak
anyagi támogatást.
Az államosítás során a nővéreknek el kellett hagyniuk a Szalvátor Intézetet, s a többi
iskolát. Hasonlóképpen elhagyták kórházaikat
is. A szerzetesrendek 1950-ben végrehajtott
feloszlatása során 21 intézményt 242 szalvátor nővér hagyott el. 22 fogadalmas nővér és
15 tanítójelölt világi pedagógusként dolgoztak
ezután, mivel szerzetesként nem tehették. Az
örökfogadalmasok kántori, pasztorációs, háztartási, gyári munkát vállaltak. Többeket viszszahívtak, mint civil ápolókat, korábbi kórházaikba.
1989-től a többi szerzetesrenddel együtt,
újra elkezdték működésüket a Szalvátor Nővérek is. 1990-ben Máriabesnyőn, egyik viszszakapott kis házukban megalapították a
„Szent József Rendházat.” A besnyői, illetve
gödöllői lakosság körében szociális karitatív
munkával, az óvodában és fogyatékos gyermekek iskolájában hittan tanításával, idős emberek és szegény családok törődésével, szociális otthoni ápoltak látogatásával kezdték
munkájukat A Váci Egyházmegye használatában lévő Lelkigyakorlatos Ház kápolnájában a
sekrestyési munkával, s külföldi vendégek
esetén tolmácsolással segítettek. A kecskeméti közösséghez tartozók folytatták a Piarista
Atyáknál elkezdett munkát. Budapesten egy
családi házban működik a tartományi adminisztrációs központ, ahol az egyedül élő nővérek találkozhatnak ünnepi alkalmakkor.
2000-ben 50 fő volt a magyar tartomány
tagjainak száma, a kilenc Idősek Otthonában
élő nővérrel együtt.
Jordán Ferenc Atya, a rend alapítójának
vallomásaiból:
„Még egyetlen ember is van a Földön, aki
Istent nem ismeri és mindenek fölött, nem
szereti, addig egy pillanatig sem nyughatsz.
Míg Istent nem dicsőítik mindenütt, egy pillanatig sem nyugodhatsz.” „Isten művei csak a
kereszt árnyékában működnek.”
Gántiné Paulus Noémi
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Felnőtt Katekézis. Dr. Jelenits István
piarista atya: Jelenkori problémák
a fiatalok nevelésében
Nekünk, csak Jelenits tanár úr a szó legnemesebb értelmében, mert mindannyian tanultuk, és ittuk a tanító szavait a plébániai előadáson január 24-én. A mindennapok húsbavágó kérdéseiről szólt, jó volt tapasztalni,
hogy van megoldás a mai ember halmozottan
nehéz kérdéseire is.
Megértettük, ma miért nehezebb a nevelés.
A gyors változás, a generációk szétesése, a
kommunikációs zavarok, az iskolai teljesítménykényszer, mind egy irányba mutat: a
CSALÁD, mint szeretetközösség kiemelkedő
szerepére.
Mindent otthon tanulunk meg, nagy a felelősségünk..., mi marad ki, mit erőltetünk, milyen rossz dolgot másolnak a gyerekeink...de
a legfontosabb NEM TANUL MEG SZERETNI A GYERMEK. A bölcsőde és óvoda hátrányai, a folyamatos elvárások, a büszkeség hiánya, a kimondott építő, jó szó, az ÖRÖM hiánya. Minden ember elölről kezdi a fejlődést és
ugyanazt az utat járja végig, mint elődei, hiába a technikai robbanás.
Az iskola szürkesége, unalma, a padagógus
örömtelen teljesítménykényszere, a család némasága a gyerek felé, a tévé egyeduralmi
helyzete, mind megkérdőjelezi a felelősségünket a fiatalok felé.
A keresztény szülők túldimenzionált féltése is káros, ha nincs a bizalom a gyermek
iránt. Nem baj, ha baj történik, akkor is segítek... megtapasztalása, közelebb visz a hit
megismeréséhez. Köszönet Tanár Úr az
őszinteségért és hitelességért! Köszönjük,
hogy megerősített minket szülőket és nevelőket. Igen, összefogással, a gondok megbeszélésével, enyhíthetjük a problémákat, és igazi
szerető segítséggel állhatunk embertársaink
felé.
Kíváncsian várjuk a folytatást is, Dr. Gerber Alajos hitoktató előadását, melyben a hitreneveléssel kapcsolatos kérdésekben segíti a
szülőket eligazodni a mindennapokban.
Köszönet a szervezőknek: Horváthné Katinak és Faragó Istvánnak, hogy lehetővé tették
ezt az igen tartalmas előadást.
Szórádiné Páll Rózsa hitoktató
és gyakorló szülő
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Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
Minden fakul, minden romlik,
Márványtár is összeomlik
Bíbor leplek ronggyá mállnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drága gyöngye.
Égi harmat lankadtaknak, Világosság földi vaknak
Bölcsességnek arany útja:
Boldog aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

SÜRGŐS, ÉLETMENTŐ HÍVÓSZÁMOK
a Biblia évében. Figyelem! Ezeket a számokat
személyesen kell hívni! Minden vonal
0-24 óráig hívható. – A BIBLIÁBAN
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége ,
hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél,
hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben,
hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek,
hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban,
hívd a Zsolt 126-ot!
forrás: www.zarandok.hu
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Szent Anna Óvoda
Óvodánk 2002-ben kezdte meg működését.
Ma is a Katolikus Egyház szellemében neveljük a gyerekeket a szülőkkel együtt. A
2004-es tanévtől az óvoda a hitrenevelés
mellett, a hagyományőrzést és művészetre nevelést tekinti fő feladatának.
Ebben a tanévben célunk, hogy az
óvodánknak eddig kialakult belső hagyományai erősödjenek és bővüljenek. A
közös családos tevékenységek érzelemgazdagítóak, közösségformálóak. A
2007-es esztendőben is sok programmal, eseménnyel vártuk az idejáró gyerekeket, szüleiket.
A szeptemberi közös Mária-napi zarándoklaton sok család vett részt. Már a buszon jó
hangulatban utaztunk. A templomlátogatás
utáni szalonnasütés, közös játék, szép emlék
marad.
Október a szüretelés hónapja. Mivel óvodánk hagyományőrző, így már programjaink
közé tartozik a mustkészítés is. Ezen a nyílt
napon a gyerekek, a szüleikkel együtt, szőlőt
szemezhettek. Kipróbálhatták az igazi szőlőprést, szőhettek, fonhattak, majd beleülhettek
az udvaron felállított népi fahintába, amelynek igazán nagy sikere volt.
Novemberben mindig nagy öröm a gyerekek számára a Márton-napi lampionos felvonulás, kezükben azokkal a lampionokkal,
amelyeket szüleikkel együtt közösen készítettek.
Decemberben már hagyománnyá vált,
hogy a gyerekek szüleikkel együtt készítik el
a család adventi koszorúját, amelyet egy közös esti összejövetelen Pályi atya áld meg.
Ezen az estén indítjuk útnak a Szent Család
imakört, amit nagy örömünkre egyre többen
fogadnak be. Minden évben, így karácsony
előtti napokban is, Betlehemes játékkal készülünk az ünnepre.
Farsangi mulatságainkat a télbúcsúztató
Kiszebáb égetésével zárjuk. Tavaszi zarándoklataink egyre népszerűbbek. Már több
ilyen alkalommal volt lehetőségünk átélni a
közös együttlét örömét. Húsvétkor elmaradhatatlan a gyerekek számára az eldugott húsvéti
tojások keresése a plébánia kertjében.
Mivel óvodánkban kiemelkedő feladat a
művészetre nevelés, ezért nagycsoportos
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gyerekeink múzeumba, színházba járnak, közelebbről is megismerkedhettek a fúvós hangszerekkel.
Gyermekeink testi-lelki fejlődése szempontjából nagy jelentősége van a szép és harmonikus mozgásnak. Ennek érdekében
óvodánk minden gyermeke heti egy alkalommal néptánc oktatásban vesz részt,
ahol nem csak a tánclépéseket, mozgást,
hanem viselkedési kultúrát is tanulhatnak.
Ez évtől sakkoktatás is van óvodánkban. Nagy örömünkre, egyre több gyerek
érdeklődik e játék iránt. Már kiscsoportosok is ismerkednek a sakkfigurákkal, azok felállításával és egyszerűbb lépésekkel, míg a
nagyok már egymással sakkoznak.
Óvodánkban a gyerekek minden nap lelki
beszélgetéseken vesznek részt az óvó nénik
vezetésével. Ekkor megismerkednek Jézus
Krisztus tanításával, életével és az egyházi év
fontosabb eseményeivel. Az óvodás gyerek
életében a visszatérő tevékenységek emberi
melegséget, biztonságot sugallnak, állandóságot teremtenek, a hovatartozás állandóságát.
Ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk óvodánkba az érdeklődő családok gyermekeit.
Jelentkezni lehet a 369-0962 telefonszámon vagy személyesen március 25-28 között az óvodában. Címünk Bp. 1047 Liszt
Ferenc u 18.
Bernáth Istvánné óvónő

A fáradt kutya
Egy öreg, fáradtnak látszó
kutya sétált be az udvaromba. Jól táplált volt,
és a nyakörvéről is látszott, hogy van gazdája.
Bejött velem a házba, és elaludt a nappali sarkában. Egy órával később odament az ajtóhoz, én meg kiengedtem. Másnap újra megjelent, és megint aludt egy órát a sarokban. Ez
így ment több héten át. Kíváncsiságból tűztem
egy cédulát a nyakörvére:
"Az Ön kutyája minden délután a házamban szundikál".
Másnap a nyakörvre tűzve megérkezett a
válasz:
"Tíz gyerekünk van, azért nem tud a kutya
otthon nyugodtan aludni. Holnap én is eljöhetek vele?"
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KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A minden évben megrendezésre kerülő
pásztorjátékot idén Arnold Ákos és Molnár
Orsolya állította össze és rendezte a lelkes fiatalokkal. A népes, szépen zengő angyalkórust
Pálházi Katalin vezette. A játékot a nézők
nagy örömére kétszer is előadták: december
24-én délután négykor, és az éjféli misét megelőzően is. Köszönjük minden szereplőnek és
rendezőnek ezt a szép, karácsonyi ajándékot!

VÁNDORBETLEHEM 2007.
A plébánia hagyományaihoz híven idén is felkészült
egy lelkes kis csapat, hogy
egy rövid betlehemes játékkal
elvigyék Karácsony örömét elsősorban az elsőpénteki
betegekhez. Csambalik László és Márfiné Noémi szervezésével kelt útra a két angyal: Simon Hajnalka és Tóth Júlia, valamint a három
pásztor: Faragó András, Tajti Dávid és Tajti
Márk. December 22-én, a minden évben meglátogatott családokhoz mentek, hogy a megszülető Kis Jézust dicsőítsék és hirdessék a
békességet az emberek között. Az ajándékozók is részesültek az örömből, látva a családtagok mosolyát és szeretetét. Isten áldja az újesztendőben is a szolgáló szeretetben példamutatókat!
Szerkesztő

HIÚSÁG (Karácsonyi lap)
Osztrák orvosismerősöm mesélte: „Karácsony előtt átnéztem jegyzeteimet, és úgy találtam, hogy többen már nagyon régóta tartoznak nekem. Az ünnep előtti hangulatban úgy
gondoltam, írok nekik, hogy a közelgő karácsonyra való tekintettel elengedem tartozásaikat, mert sajnálom, hogy olyan régen anyagi
nehézségekkel küzdenek, szűkösen élnek és
ezért nem tudnak fizetni. Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívántam, továbbá azt, hogy a jó
Isten segítse meg őket anyagi helyzetük jobbra fordulásával. Úgyszólván minden pénzemet
megkaptam postafordultával!"

2008. január-február

AZ ÚJ NADRÁG
Hideg téli délután Párizsban az egyik Szajna hídnál koldus kéreget. Megáll előtte egy
rongyosruhájú kisfiú, kivesz néhány fillért és
a koldusnak adja. Meglátja ezt egy járókelő és
követi a gyereket. Távolabb egy másik koldus
kéreget. A kisfiú az előtt is megáll, kutatja
zsebeit, majd megtalálja utolsó fillérjét és a
koldusnak adja. Mozdulatával jelzi, hogy több
pénze nincs. A járókelő megszólítja és megkérdezi tőle, hogy miért adta oda az utolsó fillérjét is a koldusnak, amikor az ő ruhája még
rongyosabb, mint a koldusé. A gyermek egyszerűen és természetesen feleli:
“Én ezt egy új nadrágért tettem”.
“Hogy-hogy?” – kérdi a járókelő.
“Hittanórán hallottam, hogy a szegények a
jó Isten megbízottai köztünk, és ha valamit
adunk nekik, akkor elmondják a jó Istennek,
hogy mire van szükségünk. Nekem egy új
nadrágra van szükségem, és most várok.”
“Igazad van kisfiam – szól a járókelő –, a
jó Isten tudja, hogy mire van szükséged.”
Ezzel elvezette a gyereket az első ruhaboltba és megvette neki az óhajtott új nadrágot.
+++++

GYÖKEREK
Botanikus kertben jártam. Gyönyörködtem
a kecses, szép, színes és fűszeres illatú virágokban. Barátom megjegyezte, hogy ez a sok
szépség, amit a virágok föld feletti részében
látunk, mind a növény föld alatti, láthatatlan
részének köszönhető. Ez a rész óriási munkát
végez. A gyökerek adnak tartást a növénynek,
gyűjtik az élelmet, adják az erőt és hordozzák
az élet titkát. Amelyik növény gyökere nem
kapaszkodik erősen a földbe, az elhervad.
Elgondolkodtam ezen, valahogyan így van
ez az embereknél is. Az az igazi érték, amit
nem látunk, ami a lélek mélyén van, az határozza meg magatartásunkat, jóságunkat és sikereinket. Amelyik lélek Istenbe kapaszkodik,
úgy ahogyan a növény gyökere a földbe, az
hozza meg az élet legszebb virágait.
Szenthelyi-Molnár István

Bach: Máté passió

2008. január-február

Kertvárosi Krónika

Ebben a liturgikus évben Máté evangéliuma
alapján követjük Jézus életét és szenvedését.

rendez plébániánk ifjúsága
Február 2-án, szombaton a
Plébánia hittantermében
16-18 óráig jelmezes
Gyermekfarsang
19 órától felnőtt,
jelmezes, táncos
mulatság

2008. március 8-án, szombaton 14 órai
kezdettel szeretném, ha újra együtt meghallgatnánk Johann Sebastian Bach Máté passióját CD felvételről, vetített magyar-német szöveggel a hittanteremben.
A mű több mint 3 óra terjedelmű.
Örömmel várjuk azokat is, akik csak egy részt
tudnak meghallgatni.
Kemenes András

FELNŐTT KATEKÉZIS
4. előadása

2008. január 24. csütörtök 18 h
Előadó: Dr. Jelenits István piarista
Téma: Jelenkori problémák a fiatalok
nevelésében.
5. előadása
2008. február 14. csütörtök 18 h
Előadó: Dr. Gerber Alajos katekéta
Téma: Jelenkori problémák a fiatalok
hitrenevelésében. (Diavetítéssel)
6. előadása
2008. március 5. szerda 18h
Előadó: Dr. Tarjányi Zoltán prof.
Téma: A rabszolgaság kérdése
keresztény szemmel
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati
KÉRJÜK, TÁMOGASSA
EGYHÁZUNKAT adója 1%-ával!
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Újpest –Kertvárosi Orgona Alapítvány:
18090381-1-41
Szeretett Tanítvány Alapítvány:
18097467-1-41
Pénzbeli adományokhoz befizetési csekket
adunk. Az alapítványok közhasznúak.
Minden adományt előre is hálásan
köszönünk. Isten fizesse meg! Ne felejtsük a
borítékot a ragasztásnál aláírni!

Farsangi mulatságot
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címmel könyv jelent meg,
mely a templomunk művészettörténeti leírásán és rövid történeti bemutatásán túl, a templommal kapcsolatos szentek
életét is leírja, több életrajz alapján feldolgozva. Ezeken kívül több száz kép található a
könyvben, mely nem csak a jelenlegi állapotokról ad színes tájékoztatást, hanem az érdekességek mellett még régi képek egész sorát
is tartalmazza.
Szerzője: Molnár Miklós

REJTVÉNY
Húzd ki a megadott szavakat a táblázatból. A
megmaradt betűket összeolvasva kapod a
megfejtést.
Megadott szavak: FARIZEUS, MÓZES,
MÁRK, GYERMEK, FELESÉG, FÉRJ,
SZÍV, HÁZASSÁG, EMBER, EGY, TEST,
MENNYEK, AKI, MERT, IGE,
Megfejtés:………………………………….
Kikről mondja ezt az evangélista? …………
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