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P Ü N K Ö S D
Húsvét ünneplése nem ér véget
Urunk feltámadásának megünneplésével, valójában pünkösdig tart, és pünkösd vasárnapjával zárul.
Jézus feltámadása után negyven napon át
többször is megjelent tanítványainak. A
negyvenedik napon felment a mennybe. Az
egyház áldozócsütörtökön emlékezik meg
erről az eseményről. (Az áldozócsütörtök
elnevezés onnan ered, hogy ez volt a húsvéti kötelező szentáldozás határnapja. Később az elsőáldozósok napja lett.) Ezen a
napon ígérte meg tanítványainak, hogy hamarosan új közbenjárót küld: a Szentlelket.
Az apostolok félelemmel és szorongással teli
szívvel várták az ígéret teljesítését. Várakozásuk tizedig napján – ez éppen Jézus feltámadásának ötvenedik napjára esett –
megérkezett a Szentlélek.
Az apostoli hagyomány szerint számtalan
csodás esemény kísérte a Szentlélek eljövetelét. Eltöltötte erejével az apostolokat, szívük
félelmét eloszlatta, megvilágosította értelmüket, megkapták a nyelveken szólás adományát. A Szentlélek — azaz a harmadik isteni
személy — tette őket alkalmassá a krisztusi
parancs teljesítésére: Menjetek, tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek (Mt
28,16-22).
A keresztény ember csak a Szentlélek kegyelme által képes betölteni Istentől kapott hivatását. (Kovács A.)
Baricz Lajos: Áradj, Lélek!
Pünkösd napján ha kiárad / lelkemben
a Lélek, / új erővel tölt el engem, /
többé már nem félek.
Erős leszek, bátor én is, / szentlelkes
tanítvány; / átváltozik minden bennem, /
ami gyenge, hitvány.
Áradj, Lélek, áradj újra, / erősíts meg engem:
szavammal és tetteimmel /
dicsőséged zengjem.
Áradj, Lélek, egyházunkban – új Pünkösdre
várunk, / hogy lángodtól megújuljon /
közömbös világunk!

2008. május-június

ÚRNAPJA
Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön, Úrnapján az Oltáriszentségben közöttünk élő Jézus Krisztust ünnepeljük. Az
ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza.
1209-ben Belgiumban Szent Julianna lüttichi apáca különös kinyilatkoztatásnak volt a
részese. Imádság közben látta a csodálatos
fényben tündöklő Holdat, amelyből hiányzott egy darabka. A fénylő Hold az egyházi
évet jelenti, amelyben megváltásunk eseményeit ünnepeljük. Egyházi évünk azonban
nem teljes az Oltáriszentség ünnepe nélkül.
Ezt jelenti a Hold hiányzó darabkája.
Szent Julianna csak több évtized után merte elmondani különös látomását gyóntatójának, aki ezt közölte Pantelon Jakab lüttichi
püspökkel is.
Pantelon Jakab püspök néhány év múlva
IV. Orbán pápa néven a pápai trónra került.
Bevezethette volna az egész egyházba az Oltáriszentség ünnepét, ám ő halogatta.
1264. július 19-én egy Rómába
tartó cseh pap érkezett Bolsena
városába, és szentmisét mutatott
be a Szent Krisztina-templomban.
Az írásos dokumentumokban csak
Prágai Péterként emlegetett papot,
misézés közben kétségek gyötörték afelől, hogy a kezében tartott ostya valóban átváltozik-e Krisztus testévé. Az átváltoztatás pillanatában azonban megdöbbenve tapasztalta, hogy az átváltoztatott és megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra, az
oltárra, sőt, a márványpadozat néhány köve is
véres lett. A hívők a vércseppektől pirosló oltárkendőt körmenetben vitték a pápához, aki
éppen a közeli Orvietóban nyaralt.
IV. Orbánt a csoda most már arra bírta,
hogy az Úr-napja megünneplését az egész
egyházban elrendelje. 1264. augusztus 11-én
hivatalos eljárás keretében meggyőződött a
csoda hitelességéről, majd szeptember 8-i dátummal bullát adott ki, amellyel elrendelte
Corpus Domini, azaz az Úrnapja ünnepét.
Ugyanakkor megbízta Aquinói Szent Tamást,
hogy az ünnep számára saját liturgikus szövegeket szerkesszen. Így született meg a nagy
Lauda Sion…(Dicsérd Sion…) kezdetű szekvencia (Kovács András)
(Faragó I.)
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CISZTERCI APÁCÁK
Az első női ciszterci apácamonostort
Harding (István) apát alapította Tart-ban (Dijon mellett) 1125 körül. Később, az említett
mellett, a legjelentősebb a burgosi Santa Maria la Real apátság volt. A két apátság több
monostort is alapított Az apátságok általában
városokban létesültek. Az apácák nem jártak
dolgozni, ezért csak „hozománnyal” léphettek kolostorba. Apátnőknek is rendszerint királyi hercegnőket választottak. Az első apátság alapítása után száz évvel, már ezer körül
járt a női ciszterci apátságok száma.
A háborúk, s a protestantizmus terjedése
monostorok pusztulását eredményezte. Akik
városokba költöztek, betegápolást, tanítást
vállaltak, árvákat neveltek. A francia forradalom, majd a szekularizációt túlélők tevékenysége kiterjedt a mezőgazdaságra, kertészetre,
kézműves és művészi alkotásokra is.
A ciszterci apácák néhány ismertebb
szentje: a flamand misztikus, Szt. Ludgárdis
(+1246), Szt.Sancia (+1229), a stigmatizált
Boldog Ida (+1300), a francia forradalom
vértanúi
Boldog Mária és Magdolna
(+1794).
1995-ben az öt világrész kilencvenkét monostorában 1606 apáca volt.
Magyarföldi női ciszterci apátságok létesültek: Pozsony, Veszprémvölgy, Körmend,
Ivanics (zágrábi egyházmegyében), Szávaligeten. A magyar királyok (II. Béla, IV:
Béla), illetve a férfi apátságok által létrehozott női monostorok a török idők, a mohácsi
vész vagy más okból, pár száz év alatt elnéptelenedtek, megszűntek, a kihalt épületekbe
esetenként más szerzetes közösségek költöztek.
Regina Mundi apátság. A női ciszterci
szerzetesi élet, 300 évvel az utolsó magyar
női ciszterci monostor kihalása után, 1945-.ben Nagyesztergáron éledt ujjá, a Bakony
rengetegében. Mindszenty József, akkor még
püspök, jóváhagyásával, s a földosztáskor kapott 50 hold föld művelésével kezdték közös
életüket .A romos istállóból alakított monostorukat Bakony-boldogasszonynak nevezték.
Hasonló mezei monostort alapítottak Toldipuszta határában,1949-ben, ahol 25 hold födet műveltek. Épületüket Somogy-boldogasz-
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szonynak nevezték. 1950-ben 22 örökfogadalmas ciszterci nővér kényszerült elhagyni e
két alapítást. Közös, szemlélődő, munkás életüket, csendben Érden folytatták. Fizetésükből szerény házat építettek, dolgoztak kertjükben is, s terményeiket eladták. 1965-ben a
Regina Mundi a ciszterci rend tagja lett, s
1971-ben, a kis családi ház zárt ajtaja mögött,
Gemma nővért apátnővé avatták. 1993-ban
avatták fel új monostorukat és új templomukat, új jelentkező tagokkal bővülve. Kapcsolatukat a környékkel hittan,- zene,- nyelvtanítás és lelkigyakorlatok szervezésével tartják.
Ciszterci nővérek Boldogasszony Háza,
monostora. Kismaros. A szerzetesi élet 1955ben kezdődött. Életformájuk apostoli, a középkori monostorok módján. Nagy figyelmet
fordítanak a liturgia minél ünnepélyesebb
végzésére. A zsolozsmát magyarul mondják.
Saját munkájukból élnek. Teológiai tanulmányaikat kenyérkereső munkára való képesítés
után végzik el. Kismarosi alapítványukon keresztül egészségügyi és művelődésügyi szolgáltatásokat biztosítanak.
„…mert nem ismerheti meg az Atyát teljesen, aki nem szereti tökéletesen.”
(Szent Bernát a ciszterci rend alapítója)
Gántiné Paulus Noémi

Felnőtt Katekézis Dr. Székely János:
Jákob útja és a mi utunk
Székely János püspök atya nem ismeretlen
plébániánk hívei számára, mivel már járt nálunk - igen tartalmas három napos lelkigyakorlatot tartott egyik évben templomunkban.
Mostani előadását is a tőle megszokott igényesség, nagy tárgyi tudás, a rá jellemző szerénység, belső béke és határozottság jellemezte. Érezni lehetett, hogy fiatal kora ellenére
valódi bölcsesség, emberszeretet, közvetlenség, alázat, az Istennel átszőtt hiteles élet
mondatja vele azokat a gondolatokat, amelyek
által sokat épülhettünk ezen az estén.
Az Istent szemlélő ember arcán meglátszanak a Vele átszőtt élet jellemzői. Minden felnőtt ember felelős az arcvonásaiért. Rávésődnek azok a belső tulajdonságok, amelyek jellemzik őt. A Biblia nagy alakjai Istent szemlélve, az Ő akaratát keresve éltek és formálód-
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tak át, egyre közelebb kerültek Hozzá. Engedték, hogy Isten felvésse rájuk az arcvonásokat
- sokszor igen fájdalmas módon - mégis ezek
által egyre inkább hasonlítottak Rá.
Az előadásból megismerhettük a zsidó nép
életútjának főbb állomásait attól kezdve, hogy
Izsák feleségének, Rebekkának szíve alatt
ikertestvérekként megfogantak a későbbi két
nép ősatyái: Ézsau és Jákob. Mindkettő életútját ismerjük (?), azonban a fő mondani való az
emberi szempont: életútjukat átgondolva fel
kell ismernünk azt is, hogy Isten a mi életünket ugyanígy formálja, egyre közelebb kerülünk ahhoz az „Emberhez”, akinek Ő kigondolt minket.
Jákob kezdetben nem volt semmivel sem
különb nálunk, ugyanolyan ügyeskedő, a
maga javát kereső emberként élt, mint a mai
emberek nagy többsége. Lenézve kissé ügyefogyott testvérét kicsalta tőle az elsőszülöttségi jogot egy tál lencséért, mivel kihasználta,
hogy Ézsau együgyűbb lévén nem érti, mit jelent a ravaszul felajánlott egyezség. Jákob
egész életét átszőtte az ügyeskedés, a kétszínűség. Ézsau neve jelentése: „szőrös”, ami faragatlanabb voltát jelképezi. Jelent „vöröset”
is, mivel bőre vörös volt, utalva ezzel a későbbi népre, amely Edomban lakott, innen
ered az edomiták (vörösek) név is. Jákob neve
„csalót, ravaszt, álnokot” jelent. Megtudjuk,
hogy bőre sima volt, ez a mézes - mázos beszédű, veszélyes embert jelképezi. A zsoltár
szerint:„Beszéde lágyabb, mint a vaj, de szíve
merő háborúság.”Jákob később Istentől az Izrael nevet kapja: tőle erednek az izraeliták.
Tehát a Biblia mindjárt két jellemet fest
meg, nem csak két gyermek születését. A történet a babiloni fogság alatt fogalmazódik
meg végső formájában. A babiloniakat Izrael
leigázásában segítve az edomiták elfoglalják a
kitelepítések miatt üresen maradt földeket –
Krisztus korára Izrael déli része teljesen az ő
uralmuk alá kerül.
A mi számunkra a fő mondanivaló az,
hogy Isten a mi életünket ugyanúgy formálja,
ahogy Jákobét, aki a sorozatos csapások által
tanulja meg az alázatot. Megtanulja szeretni
bátyját, akit becsapott, megtanul alázatosan
bocsánatot kérni. Valójában ekkor válik igaz
emberré. Addig Isten törvényét kijátszva
ügyeskedett - akkor alakult át Isten emberévé,
válik méltóvá arra, hogy a pátriárkák között
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említsék, amikor belátva bűnét, amivel ellopta
az apai áldást, bocsánatot kér Ézsautól.
A mi életünk is akkor lesz Isten békéjével
teljes, ha tanulunk hibáinkból, bűneinkből és
megtanulunk bocsánatot kérni és megbocsátani.
A mások bűneként felrótt dolgoknak legtöbbször mi is okozói vagyunk. Házasságunkban, kapcsolatainkban a kialakult helyzeteknek mi is kiváltó okai lehetünk - sokszor vagyunk is, bár ezt nem ismerjük el… A mások
bűne sokszor csak következménye egy általunk is korábban, esetleg hosszú időn keresztül megélt élethelyzetnek: jónak vélt farizeusi
viselkedésnek, kétszínűségnek, hiteltelenségnek, egoizmusnak, empátia hiánynak, strucc
politikának… (Következmény pl. elhidegülés, a házastárs hűtlensége, válás, alkoholizmus, a gyermek házasság nélküli nemi és
egyéb káros kapcsolatai, a családban a vallásos élet elvetése, stb.). Ennek beismeréséhez
azonban nagyon sok erő kell. Azonban ha tudunk Istenhez fordulni, alázatosan beismerni,
hogy mi a saját bűnünk a dolgok ilyetén alakulásában, valamint a másiknak valóban megbocsátani, őt szeretni, akkor Isten segítsége
nem marad el.
Adja Isten, hogy a mi ráncos arcunkban is
tudjon egykor gyönyörködni, mert az mutatja
a bennünk lakó hitet, ebből fakadó bizalmat,
békét, kiegyensúlyozottságot, igaz lelkiismeretet, szeretetet, az általa nekünk szánt élet beteljesítését.
Horváthné Kati

Május 4. Anyáknapja.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az édesanyákat és
nagymamákat.
Isten áldása kísérje áldozatos életüket!
Égi Édesanyánkat is köszöntjük imádságos
szeretettel minden májusi estén 18 órakor a
templomi litániákon. Vegyünk rész minél többen ezeken a szép ájtatosságokon!
Szerkesztőség
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ajánlani? (Szív. 1950. XI. 25.)

Élő rózsafüzér
zarándoklat
A Katolikus Egyház tavalyi
Városmissziójának
folytatásaként 2008. május
17-én öt helyszínről, egyszerre kilenc irányba indult el a főváros körüli gyalogos zarándoklatunk, melynek fő célja a közös ima Budapestért. Az évről évre megrendezésre kerülő
zarándoklat lehetőséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére,
valamint a környék kegyhelyeinek felkeresésére is.
Az Élő rózsafüzér színes lelki programjai
és szakaszai közül mindenki kiválaszthatja a
kedvének, teherbírásának megfelelőt. Budapest és környéke a mi földi otthonunk, az itt
megtett zarándokút segít találkozni egymással
és Krisztussal.
A 2007 évi zarándoknapunk minden várakozást felülmúlóan sikerült - hála az égieknek, a szervezőknek és segítőknek, s a
résztvevőknek. A 9 szakaszon együttvéve
4-5000 zarándok vett részt valamilyen formában, továbbá sokan csatlakoztak lélekben,
imáikkal, s a rádiót hallgatva. Csodálatos volt
ez a nap, csakúgy mint maga a Városmisszió!
Továbbra is imádkozzunk együtt Budapestért!

TANÍT AZ ÉLET
Súlyos operáció után a főorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy súlyos
fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham jelentkezik azonnal
csillapítót.
Az éjszaka csönd volt. A főorvos meglepődötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan
telt az éjszaka. Köszönöm főorvos úr, - volt a
felelet -, eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? Volt - mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És, mintegy magyarázatképpen megmozdította kezében a rózsafüzért. A főorvos egy pillanatig elgondolkozott, majd a többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette:
Nos kolléga urak? Ehelyett mit tudnánk

A KÉT VÁNDOR
.
Két férfi haladt előre a göröngyös úton. Jeges széllel dacoltak. Fergeteges idő volt. A
sziklák rései is megteltek ónos esővel. Nehezen haladtak előre. Tisztában voltak vele, ha
nem érik el időben a menedékházat, elvesztek.
Egy szakadék széle mellett haladlak. Ez is
veszélyes volt. Elég lett volna egy rossz lépés
és lezuhannak. Nyöszörgést hallottak a mélységből. A hang elárulta, hogy valaki lezuhant és segítséget kér.
Az egyik utas így szólt: – Ez a végzet. Az
a szerencsétlen a halál fia. Siessünk, különben
mi is az ő sorsára jutunk. Dacolva a jeges
széllel – meggyorsította lépteit.
A másik nem hallgatott rá, megszánta a
szerencsétlen utast. A csúszós parton igyekezett közelébe férkőzni. Vállára vette a sebesült utast és lihegve felcipelte a szakadékból.
Megállás nélkül sietett vele előre az úton.
Esteledett. A sötétség még bizonytalanabbá tette az utat. Alig tudtak már vánszorogni,
amikor végre felcsillant a menedékház lámpása. Biztatta a sebesültet tartson még ki egy kicsit. Váratlanul belebotlott valamibe, ami keresztben feküdt az úton. Lenézett és rémület
fogta el. Útitársa feküdt holtan előtte. Egyedül
nem bírta az utat és megfagyott.
Valószínűleg reá is ez a sors várt volna, ha
nem veszi vállára azt a szegény embert, akit a
szakadék mélyéből mentett ki. A beteg testének melege és saját erőfeszítése tette lehetővé,
hogy életben maradt.
Rossz kedvében volt egy leányka. Bárki
szólt hozzá, idegesítette. Úgy érezte magát
mint egy sündisznó, akit a kutya megugat.
Rengeteg leckéje volt. Sokszor feleltették és
keveset tudott. Édesanyja is állandóan csak
prédikált neki. Százszor elmondta a megszokott szöveget.
A leány még rosszabbul érezte magát. Ránézett anyjára és így szólt: – Unom már a
sok figyelmeztetést. Miért nem veszel inkább
karjaidba és ölelsz magadhoz szorosan? Ezt a
leghatékonyabb tanács sem múlja felül.
Az édesanya ámulva hallgatta leányát.
Erősen szemébe nézett és elállt a lélegzete,
hogy a leány ölelésre vár. Csaknem elsírta
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magát és így szólt: – Azt akarod, hogy megöleljelek? Tudod, nekem is az a legnagyobb
vágyam, hogy te is megöleljél! Magához
ölelte leányát, mintha még gyerek lett volna.
A kor nem számít. A hetvenévesnek is szüksége van, hogy vigasztalják és megöleljék.
Arra vágyunk, hogy valaki megszorítson és
szeressen. Sokszor féltékenyek vagyunk, nem
tudjuk kimutatni a szeretetünket. Ezért rejtőzünk el egy rideg álarc mögé. Félünk, hogy
valaki észreveszi gyengeségünket.
Korunk hideg légköréből csak testvéreink
meleg ölelése szabadíthat ki bennünket.
(Bruno Ferraro)

LAUDATE KÓRUS HÍREI:
Lelkigyakorlaton vettünk részt. Nagyon
ránk fért! Lojzi bácsi vezetésével Húsvét titkáról beszélgettünk. Egy kicsit átgondoltuk a
kórus feladatát, a közösséghez, egymáshoz
való kapcsolatunkat. És a legfontosabb:
mennyire engedjük be Jézust a próbákra.
Az esti szentmisét Ferenc atya értünk ajánlotta fel, utána pedig Ő is bekapcsolódott a
beszélgetésbe.
Köszönjük mindkettejüknek a segítő
együttgondolkodást!
Május 18-án az esti szentmisén Schubert
G-dúr miséjét énekeljük a belvárosi templom énekkarával együtt,a Hubay Ifjúsági
Zenekarral, Virágh András vezényletével.
Június harmadik vasárnapján pedig szeretettel várjuk a régi kórustagokat egy jó hangulatú közös éneklésre. Fél 5-től próbálnánk, és
az esti misén énekelnénk, (vagyis kétszeresen
imádkoznánk). A szentmise után kerti összejövetelre várjuk az énekeseket.
Jakabné Kovács Márta

FELNŐTT KATEKÉZIS
8. előadása
2008. május 21. szerda 18,30 h
Előadó: Dr. Kuminetz Géza
Téma: Hatalom és tekintély
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati
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Az Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola és Alapítványa
nevében szeretnénk tájékoztatni Önöket a jelen és az elkövetkezendő időszak kulturális
eseményeiről: - 2008. április 26-án rendeztük a II. Zenede Napot iskolánk Alapítványa javára! Ez egy olyan családi nap, volt,
ahol minden korosztály számára kínáltunk zenei és más művészeti érdekességeket.
Délután 15 órakor az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia Templomban (Szt. István tér)
nyitóhangversenyt tartottunk tanáraink közreműködésével, majd 16 órától a templommal
szemben lévő Katolikus Kör Kultúrházában
kézműves foglalkozások, játszóház mellett növendékeink, növendékeink szülei és iskolánk
együttesei muzsikáltak. Helyet
kaptak továbbá a frissen elkészült CD anyagából, komolyzenei, könnyűzenei valamint jazz
bemutatók is, majd népzenei bemutató és
Táncház zárta Zenedenapi műsorunkat.
- 2008. május 10-én 19 órakor a Fóti
Római Katolikus Műemlék Templomban
adunk jótékonysági hangversenyt Alapítványunk Alapítója Károlyi Erzsébet asszony
szervezésével.
- 2008. május 31. én 19 órai kezdettel iskolánk tanára, kolléganőnk, Petrován Mária Orgonaművésznő ad koncertet az Újpesti Kertvárosi Plébánia
nem régiben felavatott új
orgonáján.
- Tervezzük 2008. június 8-án (vasárnap) 17 órakor az iskolánk Évzáró Díszhangversenyét a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában, a Várban (Szentháromság tér 6.).
Elérhetőségeink: 1042 Szt. István tér 21.
Tel.: 369-4495, Fax: 369-3591, e-mail: ujpestizenede@startadsl.hu Igazgató: Eisenbacher Zoltán Tel.: 06-30/250-9546, Honlapunk: www.zeneiskolaujpest.hu
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Kertvárosi Krónika

2008. május-június
Keszthelyi Ágnes és László

MEGHÍVÓ
A PLÉBÁNIAI LEÁNYTÁBORBA
A LEÁNYTÁBORBAN AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOKAT VOLT SZÜKSÉGES VÉGREHAJTANI, részben azért, mert a kórus kirándulással ütközött az időpont, részben az ár
miatt. Kaptunk a plébániától is támogatást még pályázunk is - de az összeg így jelentősen csökkent. Reméljük, így mindenki el tud
jönni, aki akar.
ÚJ PROGRAM:
Időpont: 2008. július 21- 24- ig.
Életkor: 12 éves kortól minden hajadon leányzót szívesen látunk.
Helyszín: Mátraverebély-Szentkút, ferences
rendház épülete.
Programok: Kirándulás, szalonnasütés, gitáros éneklés, kézműves és hivatás tisztázó foglalkozások, imaóra, és ami még belefér.
Szállás: A rendházban rendes ágyon ágyneművel, 2- 5 fős szobákban.
Étkezés: Napi 3x helyben.
Kérjük, hogy a kitett jelentkezési lapot kitöltve szíveskedjetek leadni a sekrestyében a vasárnapi szentmisék után, vagy ügyfélfogadási
időben a plébánián, esetleg nekem.
Részvételi díj: 12.000,- Ft.
Jelentkezéskor az előlegként 5.000,-Ft, a második rész ( 7.000) utazáskor fizetendő.
Jelentkezési határidő: 2008. június 30, de
kérem, hogy ne az utolsó pillanatban jelentkezzetek, mert úgy elég nehéz tervezni.
A többi részletről és a programokról júniusban megbeszélést tartunk, amit hirdetni fogunk.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket !
Üdvözlettel:
Horváthné Kati (06/30-299888)

Pünkösdi előkészületünket
hétfőnként 18 órakor tartjuk
Szeretettel várjuk a régi tagjainkat és az
újonnan jelentkezőket, hogy a keresztút
fájdalma után, együtt legyünk a feltámadt
Jézussal az öröm útján.

BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel és örömmel adunk
hírt mindenkinek újszülötteinkről: Szomor Soma Bernát,
Ditta és Balázs második gyermekeként, március 8-án, valamint Gyöngyvér
és Béla, ugyancsak második gyermekeként:
Debreceni-Droppán Ákos április 16-án megszülettek.
Isten éltesse őket és családjukat, és köszönjük
a koma-tál készítők áldozatos munkáját!
Márfiné Rétfalvi Noémi

Virrasztás lesz templomunkban
júl- 4. péntekről júl. 5. szombatra
virradó éjszaka. Meghívott vendég:
Ft. Csernáth Zoltán atya.
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók!

AUTÓBUSZOS ZARÁNDOKLAT
június 1-én Mezőkövesdre a
Jézus Szíve búcsúra.
Útiköltség: 2 500 Ft.
Jelentkezni lehet a szentmisék után a
hittanteremben vagy a plébánián.

PÁLI SZENT VINCE KATOLIKUS
SZAKISKOLA
A 2008/2009. TANÉVRE,
FELVÉTELT HIRDET
Víz, Gáz, vagy
Központifűtésszerelő
szakmákra, 16-20 éves fiataloknak.
Címünk: 1043-Budapest, IV. ker. Kassai u. 24. Telefon: (06-1) 370-8423,
(06-20) 823-1440 www.pszv.sulinet.hu
E-mail: pszv@pszv.sulinet.hu
Érdeklődni munkaidőben lehet.
GONDOLD MEG ÉS JELENTKEZZ,
MERT SIKER ITT A MÉRTÉK,
KATOLIKUS SZAKEMBER
AZ EU-BAN IS ÉRTÉK!

