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„Magyar Sydney”
A SZENT PÁL-ÉV MEGNYITÁSA
TARZUSZBAN
XVI. Benedek pápa június 28-án nyitotta meg
ünnepélyesen a 2009. június 29-ig tartó Szent
Pál-évet.
Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység
Elősegítése Pápai Tanácsának elnöke hat nappal korábban, június 22-én mutatta be az emlékévet megnyitó szentmisét Tarzuszban. Erre
az alkalomra a törökországi püspökök pásztorlevelet adtak ki „Pál, a keresztény identitás
tanúja és apostola” címmel.
Az anatóliai apostoli helynök emlékeztetett
rá, hogy Szent Pál születésének kétezredik évfordulója minden keresztény közösség ünnepe, hiszen „Pál az összes tanítvány mestere”
volt. A helynök kiemelte, mennyire hasznosak
azok a levelek, amelyeket a Népek Apostola
írt, hiszen valódi kincsesbányát jelentenek a
kisebbségben élő keresztény közösségek számára.
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, Radio Vaticana munkatársának nyilatkozott az esemény kapcsán. „Az emlékévnek
kettős célja van, ahogy a Szentatya kiemelte:
jobban megismerni és megismertetni Szent
Pál alakját és mérhetetlenül gazdag tanítását,
valamint imádkozni és dolgozni az ökumenéért, vagyis az egységért. Az eseménynek már
eddig is óriási visszhangja van, reméljük,
hogy a Szent Pál-év különösen is az egész keresztény világ javát szolgálja majd – mondta a
bíboros.
A törökországi helyszínek közül két város kap
nagy hangsúlyt a Szent Pál-év során: az egyik
Tarzusz, az apostol szülőhelye, a másik pedig
Antióchia. Tarzuszban ma hivatalosan nem
élnek keresztények és nincsenek működő
templomok sem. Antióchia az a hely, ahol
Krisztus követőit elsőként nevezték keresztényeknek. Itt ma egy kicsiny, mindössze tíz
családból álló katolikus közösség él, valamint
egy arab ajkú népesebb görög ortodox csoport.
Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

Dr. Ternyák Csaba érsek
atya meghívója
a találkozóra
Kedves Barátaim!
2008. július 17. és 20. között Magyar Katolikus Ifjúsági Napokat tartunk Egerben. Ez a találkozó az ausztráliai Sydney-ben megrendezendő nemzetközi találkozóval egy időben,
részben azonos programmal zajlik. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében a magyar fiatalok számára Egerben
rendezzük meg a „Magyar Sydney”-t. Ez az
elegáns, kicsit humoros és persze nagyképű
elnevezésű rendezvény Egert néhány napra a
magyar katolikus fiatalok fővárosává teszi,
azon túl is, hogy a hétköznapokban is fontos
ifjúsági központ vagyunk, hiszen a szeminárium és a késői hivatások szemináriuma mellett
itt van a Líceumban az Eszterházy Károly Főiskola, számos egyházi iskola, középiskola és
kollégium. Eger, mint történelmi város,
egyébként is nagyon attraktív, júliusban pedig
2500-3000 fiatalt várunk az említett találkozóra. Elmarad azonban a szokásos egerszalóki
ifjúsági találkozónk, mert minden energiánkat
erre a rendezvényre összpontosítjuk. A készületek már nagy lendülettel folynak. Megszülettek a legfőbb döntések, a programok, a
helyszínek, az időpontok és a szálláshelyek
tekintetében. Ezekről folyamatosan adunk
nektek információkat, hogy már az előkészület időszakában egyre többen kedvet kapjatok
arra, hogy részt vegyetek ezen a maga nemében páratlan rendezvényen.
A találkozóra szeretettel várom a magyar fiatalokat nemcsak Magyarországról, hanem a
szomszéd országokból is. Azt szeretném, ha
ti, résztvevők, megtapasztalhatnátok a Szentlélek működését a kétezer év óta fiatal egyház
fiatal tagjaiban, vagyis saját magatokban.
Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy
több ifjúsági világtalálkozón is részt vehettem. Ezek közül talán a legemlékezetesebb az
1995-ös manilai találkozó volt. Bizonyára
azért, mert akkor még én is egy kicsit fiatalabb voltam, de főleg azok miatt a fiatalok miatt, akiket ott megismerhettem. Némelyikükkel azóta is tartom a kapcsolatot. Szeretném,
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ha nektek is hasonló élményekben lehetne részetek itt Egerben. Higgyétek el, hogy én magam és szervező munkatársaim is, mindent
meg fogunk tenni azért, hogy ez így legyen most is!
Tehát: viszontlátásra Egerben, július 17-én!
Dr. Ternyák Csaba egri érsek

NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 15-e Szűz Mária
mennybevitelének az ünnepe. A
legősibb Mária-ünnepünk, s az
egyetlen, mely közvetlenül nem
kapcsolódik az Úr egyik ünnepéhez sem. Az 5. században Jeruzsálemben
augusztus 15-én az Istenszülő napjaként ünnepelték.
1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa Mária
mennybevételének dogmáját. Ettől kezdve
Szűz Mária mennybevételének eseménye
az egyház tanításában hitigazságként, azaz
dogmaként szerepel.
Mária halálának időpontját nem tudjuk
meg az első négy-öt század hagyományából.
A hittudósok máig sokat vitatkoztak rajta,
hogy halál után vagy halál nélkül következett-e be a mennybevétel. Ebben a vitában az 1950-es pápai megnyilatkozás sem
foglalt állást.
A hagyomány Máriával kapcsolatban nem
halálról, hanem elszenderedésről beszél.
Ezzel kívánja kifejezni azt, hogy Mária
testét halála után nem az enyészet, hanem
az örök dicsőség várta. Isten ajándékai – az
istenanyaság, a szeplőtelen fogantatás, a szűzi
anyaság, a bűntelen élet –, kivonták őt a bűn
hatalma alól, sőt mentesítették a bűnre való
hajlamtól is. Ezért teste a halál pillanatában
megdicsőült állapotba került. Nem tudjuk,
mindez hogyan történt.
Mennybemenetel és mennybevitel különböző fogalmak: Jézus egyszemélyben Isten és ember, ezért halálát követő harmadik napon saját erejéből támadt fel, és ment
fel a mennybe. Mária istenszülő ugyan, de
nem Isten, ezért őt halála után Isten feltámasztotta, és felvitte a mennybe. Tehát nem
felment, hanem felvették a mennybe!
Kovács A.
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Kuminetz Géza: Hatalom és
tekintély katolikus szemmel
Kuminetz atya a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jogi Karát vezeti. Másodszor tartott
előadást plébániánkon azóta, hogy megkezdtük a felnőtt katekézis címen tartott sorozatot.
Jó humorú, kissé fricskázó stílusa első alkalommal is tetszett a megjelenteknek, most is
ötvözte a mély mondanivalót a könnyed és
érthető előadásmóddal.
Az emberiségnek kezdettől fogva szüksége
volt és van hiteles, pozitív célt képviselő vezetőkre, akik irányt mutatnak a többség számára.
Korunkban azonban központilag el akarják hitetni az emberekkel, hogy nincsen szükség
sem hatalomra, sem tekintélyre a modern,
„szabad” ember társadalmában: a hatalom és
a tekintély válságát éljük meg. Paradox módon ezt egy más értékrendet képviselő hatalmi
vezető réteg mondja, amely a hatalom megszerzéséért és megtartásáért minden eszközt
bevet:
A cél a társadalom bomlasztása, az egyén tömegemberré csenevészesítése – mindez a társadalom démonizálásához vezet. A tekintély
fogalmával hamis módon társítják a vele való
visszaélés fogalmát, hogy az emberekben a
szó azonnali elutasító magatartást váltson ki.
A tekintély szó a „tekintet”- ből ered, ami jól
kifejezi, hogy a felnőtt ember belső világa a
tekintetéből sugárzik. Tud hatni a vele kapcsolatba kerülő viselkedésére. A környezetére
pozitív normaként hat a véleménye, viselkedése.
A hatalom szó az „erő”- t jelenti, amivel a
környezetére erőhatást kifejtő ember rendelkezik.
A mai vezetés azt ülteti a fejünkbe, hogy az
erő és a hatalom negatív, szükségtelen. Eközben pedig ezek az emberek a hatalom és a tekintély igazi mániákusai.
A katolikus felfogás szerint Isten a tekintély
és a hatalom teljessége. Ez megmutatkozik a
teremtésben, a megváltásban és a Szentlélek
eljövetelében.
Az ember közösségi lény. Szüksége van a vallási erkölcsi törvényekre, hogy találkozhasson
az igazi eszményekkel. Ezáltal lesz a követke-
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ző nemzedék számára az isteni tekintély hasonmására annak hordozója.
A tekintély igazi szerepe, hogy összekapcsolja az embert az eszményekkel. A belső indítást az emberek csak kemény munkával, az
eszmények megélésével tudják kifejleszteni
és továbbadni.
Számunkra az egyetlen mérce Krisztus, akinek életét és döntéseit tanulmányozva megtalálhatjuk azt az életeszményt, amelyet követve valódi, belső világukból fakadó tekintélyre
tehetünk szert. Ennek alapja a krisztusi alázat
és szeretet, amely át kell itassa keresztény hivatástudatunkat is.
Horváthné Kati
Első előadás a következő tanévben:
Időpont: 2008. szeptember 18. / 18 óra
Előadó: Dr. Sallai János keresztény pszichológus Téma: „A család és a társadalom”

NYÁRI HÍREK A
LAUDATE KÓRUSRÓL
„A zene ott kezdődik, ahol a
nyelv felmondja a szolgálatot”
(E.T.A. Hoffmann)

Május 18-án, az esti szentmisén a Laudate
kórus különleges szolgálatot teljesített: a Belvárosi Templom énekkarával és a Hubay Ifjúsági Zenekarral, Virágh András vezényletével
Schubert G-dúr miséjét énekelte, majd június 8-án, „vendégszereplésüket” viszonozva, a
Belvárosi Templom délelőtti miséjén énekelte
el ugyanezt a művet, itt az énekkar kiegészült
a Szent Margit Gimnázium énekeseivel. Mind
a próbák, mind pedig a miséket követő agapék kiváló alkalmat adtak arra, hogy azonos
céllal – az egyházi zene iránt - elkötelezett
énekesek, zenészek eszmét cseréljenek, – ismerkedjenek, Krisztus szellemében a zene által találjanak közös hangot.
A lelkünket gazdagító élmények, reményeink
szerint a jövőben megismétlődnek.
Június 15-ére az esti misére, valamint az azt
megelőző próbára és a misét követő kerti öszszejövetelre meghívtuk kórusunk régi tagjait.
Nagy örömünkre igen sokan eljöttek közénk,
s a próbán és a szentmisén a régi lelkesedéssel
és természetesen a nagyobb létszámnak megfelelő teltebb hangon szólalt meg a kórus. A
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misét követő estébe nyúló hangulatos, tábortűz melletti találkozón jó volt felidézni régi
emlékeket, régen látott dalostársak életének
folyásával, sorsával megismerkedni. A jól sikerült találkozó ugyancsak ismétlésre méltó
esemény!
Ami a közeljövő terveit illeti: július 20-án
a Kórus koncertet ad templomunkban, 19
órakor, az esti szentmise után. Itt mutatjuk
be azt a műsort, amelyet következő hét végén
az énekkar Győrben, a Szentlélek templomban, illetve Pannonhalmán, az Apátság templomában mutat be. Hagyomány már, hogy egy
hosszú nyári hétvégén felkeressük hazánk,
esetleg a környező országok egy-egy városát. A város egyik templomában koncerttel
bemutatkozunk és eltöltünk néhány kellemes,
élményekben és lelkiekben gazdag napot.
Erre kerül sor július 25- ike és 27-ike között.
A két említett város mellett „bekukkantunk”
környező országokba is: így fürdést tervezünk
a Fertő tó ausztriai oldalán és Pozsonyban látogatást teszünk néhány számunkra fontos történelmi emlékhelyen.
Augusztus 20-án természetesen a szokott
módon szolgálunk Szent István ünnepén,
templomunk búcsúján.
Belakovics Zsóka

Idősebbek teadélutánja
Az április 26-i és a május 31-i teadélutánok eseményeinek kései ismertetése részben összefügg a Krónika kéthavonta történő megjelenésével, valamint a lapzárta utáni dátummal. Ez a jövőben
is hasonló lesz. Hála Istennek, társulatunk
tagjai, mindig nagy várakozással és szívesen
jönnek. Így a röpke két óra jó hangulatban és
szeretetteljes légkörben telik el. Ha László és
Ferenc atya ideje engedi, szintén jelen vannak. Az imán és a kötetlen beszélgetésen kívül mindig van vetítés. Áprilisban a „Málta
templomai húsvétkor” című filmet láttuk. Májusban pedig az olaszországi Lorettóról – a
májusi litániák kapcsán – néztünk meg egy érdekfeszítő összeállítást.
Kérjük Istent, segítsen a testi-lelki bajok leküzdésében, hogy szeptemberben újra találkozhassunk.
Mihály Péter
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Ministráns kerékpártúra
Esztergomba
Bringán ülve majdnem minden más: más oldaláról ismerszik meg a város, máshogy látja az ember az elsuhanó fákat,
másfajta kihívást jelent egy erős emelkedő és
másfajta élvezetet a hegyről való leereszkedés. És egy kicsit más oldaláról ismerjük meg
ilyenkor azokat, akiket már ismerünk: barátaink, közösségünk tagjait. Mint minden sport, a
kerékpározás is tud közösségformáló eseménnyé emelkedni, mert amikor nem egyedül
győzöd le a hegyet, a távot és saját gondjaidat, hanem egy csapat tagjaként, az talán még
nagyszerűbb érzés!
Valami ilyesmi kavargott bennem a ministráns kerékpártúra idején is, noha akkor nem
szövegbe rendezve, figyelmesen összegyűjtve
mind, hanem két legyőzendő akadály között,
összevissza. Történt ugyanis, hogy a ministránsvezetők ötlete nyomán a plébániai ministránsgárda vállalkozó kedvű tagjai május első
két napján felkerekedtek, és kerékpártúrával
tették emlékezetessé maguk számára a hosszú
hétvégét. A cél a csodálatos Pilis-hegységen
át Esztergom városa volt – ez képezte az első
napi távot, majd a Felvidék érintésével, Szobon át a Duna festői kanyarulatában haza Budapestre – a második napon, így összesen éppen százötven kilométert teljesítve.
Magam egy kicsit félve vágtam neki az útnak, több ministráns barátommal ellentétben
ugyanis mindaddig nem mondhattam el magamról, hogy aktív kerekező lennék, de hiába
való volt minden előzetes aggódás: nemcsak
az idő telt gyorsan – jó társaságban mindig röpül… - hanem a kilométerek is szépen fogytak az út során, és amikor valaki a holtponthoz jutott, mindig érkezett egy bíztató szó,
vagy egy kellemes lejtő. Esztergomhoz közeledve előkerültek a csomagokból a szőlőcukrok, sikeresen „megmásztuk” az utolsó emelkedőket is, hogy Dobogókő alatt megpihenjünk, majd egy hosszú, majd’ a végállomásig
tartó, kerékpárral igazán élményszámba menő
ereszkedés következzen a Pilis északi oldalán
– ez kárpótolt minket az emelkedők minden
fáradtságáért.
Esztergomban aztán igazi baráti fogadtatás-
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ban részesültünk, az estét pedig gasztronómiai és zenei élményekkel fűszereztük, majd
olyan jót aludtunk, mint amilyet nagyon régen… A második nap már nem a hegyoldalak, inkább a szél okozott néha kellemetlenséget, de utunk ekkor már szinte végig lejtett,
ezért ez sem volt különösebben zavaró ok: a
második napra már igazán összeforrt a csapat,
a táv okozta fáradtságot mindig volt, ami feledtesse.
Említettem, hogy kicsit félve vágtam neki a
túrának, de mikor hazaértem, már hiányzott a
következő szakasz, a „mindig tovább”, noha
néhány napig még gondot okozott a leülés…
Az ilyen túrákon érti meg az ember a sziszifuszi bölcsességet: „úton lenni fontosabb, mint
megérkezni”, s ilyenkor megtanulja jobban
értékelni azt a közösséget, amelynek tagja lehet. A közösség erősítésének folytatása,
ugyan nem két keréken, de folytatódik a nyári
ministránstáborban is, (újabb) kalandra fel!
Vágvölgyi Gergely

MINISTRÁNSAVATÁS
Június 8-án a 9 órai szentmisén ministránsavatást tartottunk, s plébániánk ministránsgárdája négy új ministránssal bővült. Bizonyították, hogy elkötelezettek az oltár szolgálata
iránt, így ezen túl jogosultak a sárga cingulus
viseletére. Az új ministránsok név szerint:
Nagy András, Oroszi Sándor,
Pajor Soma, Tajti Márk.

Nyári ministráns tábor Pálházán
Plébániánk ministránscsapata idén Pálházára
megy táborozni. A tábor idõpontja augusztus
4-9, részletek a táborról a honlapon olvashatók. A tábor remek alkalom a ministránsok
közösségének erõsítésére, és hazánk megismerésére, értelmes és hasznos elfoglaltság a
nyári szünidõben. Ezért tartjuk különösen
fontosnak, hogy minden ministráns, aki teheti,
eljöjjön a táborba, barátságokat kössön és élményekben gazdagodva térjen vissza az Oltárhoz.
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Plébániánk Boldog Gizalla Karitászközösségének tájékoztatója
Szeretteim, legyetek az Igének cselekvői
és nem csupán hallgatói. Jak. 1,22
Áprilisban kezdtük szervezni a külhoni
gyermekek fogadását templomunk búcsújával kapcsolatban. Tizenhárom
család jelentkezett szállásadónak reggelit és vacsora adását is vállalva.
A gyermekek augusztus 17-én érkeznek Csíkszentimréről, 21-én utaznak haza.
Az alábbi programokra lehet jelentkezni név,
telefonszám, programmegjelölés felírásával és
a Karitász postaládába történő bedobással
(templombejárattól balra lévő asztalka).
Augusztus 17., vasárnap: délelőtt csoport fogadása a pályaudvaron, plébániára kísérés
majd ebédeltetés a plébánián, séta Újpesten,
találkozás a családokkal 17,45-kor, részvétel a
családokkal az esti misén, csomagokkal indulás a családokhoz a mise után (kb. 19 óra).
Augusztus 18. hétfő 9 órára hozzák a gyermekeket a családok a plébániára. Indulás a
Várba, 14,30: Országház – tisztelet a Szent
Korona előtt, az épület megtekintése; a Szent
István Bazilika megtekintése, ima, Szent Jobb
tisztelete; Margitsziget. Ebéd tarisznyából
(karitász készíti). Érkezés a plébániára 18 órára. Ekkor viszik haza a gyerekeket a fogadó
családok – meleg vacsorát kérünk.
Augusztus 19. kedd 9 órára hozzák a gyerekeket a plébániára. Program: délelőtt műsor
próbája, ebédeltetés a plébánián, ebéd után
Állatkert, Hősök tere, Vajdahunyad vára. Hazaérkezés a plébániára kb. 18 órakor. Ekkor
mennek haza a gyerekek a fogadó családokkal.
Augusztus 20. szerda templomunk búcsúja.
Érkezés a gyermekekkel a plébániára a mise
kezdete előtt fél órával. Ha van a gyerekeknek
„fellépő ruhájuk”, átöltözés, mise, templomkertben rövid előadásuk megtekintése, agapé
a hívekkel közösen. Ebből az alkalomból
meglepetéstervünk, hogy „Plébániánk legjobb
cukrásza” címmel süteménysütési „versenyt”
hirdetünk. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy az eddigi szokáshoz híven 1-1 tál
süteményt hozzanak az agapéra.
Az agapé után a családok otthon ünnepi ebéden látják vendégül a gyerekeket. Este tűzijá-
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ték megtekintése az Árpád-hídról. Ezt a későbbiekben beszéljük meg a családokkal.
Agusztus 21. csütörtök. A későbbiekben
megadott időpontra kell a gyerekeket csomagokkal együtt hozni a plébániára. Búcsúztatás, emlék átadása (a családok egyénileg ne
adjanak a gyerekeknek ajándékot, hogy ne legyen egyik-másik gyerekben rossz érzés), indulás a pályaudvarra.
Minden programra a karitász kísér, segítőket
szeretettel várunk.
Az Országházba 30 főt jelentettünk, ugyanígy
az Állatkerti sétára is. Ez utóbbiba kedvezményes belépő árát a karitászközösség teremti
elő. Aki szeretne a csoporttal jönni, mindezt
ingyen teheti, csak jelentkezzen minél előbb
írásban: program, név, telefonszám leadása a
templomban lévő Karitász postaládába.
Szeretettel várjuk a segítőket
és a programokra jelentkezőket is.
TANÍT AZ ÉLET

A DÉLIBÁB
Egy ember eltévedt a sivatagban. Miután vízés élelmiszerkészlete elfogyott, kínlódva vonszolta tovább magát a forró köveken. Egyszerre csak pálmák tűntek fel szeme előtt és
vízcsobogást is hallott.
Méginkább elkeseredve arra gondolt: „Mindez csak délibáb. A fantáziám elém vetíti vágyaimat. A valóságban nincs is itt semmi.”
Minden remény nélkül, képzelődve, eszméletlenül elterült a földön.
Kevéssel később két beduin rátalált. Szegény
már halott volt.
– Érted te ezt? – kérdi az egyik. – Itt van mellette az oázis, két lépésre a víz és a datolyák
majdnem a szájába potyognak! Hogyan történhetett vele ilyesmi?
A másik fejét rázva megjegyezte: – Modern
ember volt.
A technikai korszak imádói, csak azt hajlandók valóságnak elfogadni, amit az értelem
annak ítél. Azt hiszik, hogy tudományos gondolkodásmódjuk szilárd talajon mozog, miközben reménytelenségek és aggodalmak örvényei közt teljes ürességbe merülnek.
Istent és titkait értelmünk nem éri fel. Őt
imádnunk kell.
Bruno Ferrero
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Kertvárosi Krónika

2008. július- augusztus

BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel értesítünk mindenkit, hogy június 14-én megszületett Csepelyi Gergely.
Úgyszintén örömmel tudatjuk, hogy május
20-án Sziráki Lili látta meg a napvilágot!
Isten éltesse őket!

Baba-mama klubunk a nagy
látogatottságra való tekintettel
nem tart nyári szünetet, ezért
várunk mindenkit szeretettel
a hónap 2. és 4. szerda délelőttjén.
Jó idő esetén pancsolást rendezünk. Így történt ez június 11-én is, amikor kb.13 anyuka
kisgyermekkel benépesítette a plébánia udvarát. Remek szórakozást nyújtott az új kismedencénk. Volt móka, kacagás, sikongatás és
sírás is. A legkisebbek egy árnyékos pokrócon
rágcsálhatták csörgőiket, a nagyobbak, nem
törődve a napsütéssel, róhatták köreiket a plébánia udvarán, persze, miután alaposan bekentük őket naptejjel.
Mindenkinek megnyerte tetszését a program.
Ezért ott folytatjuk a következő alkalommal,
ahol abbahagytuk! A pancsolós képek pedig az elkövetkezendőben felkerülnek honlapunkra: www.ujpestkertvaros.hu
Pimpa (Márfiné Rétfalvi Noémi)
-------------------------------------------------------

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik áldozatos
munkájukkal hozzájárultak templomunk nagytakarításához: Arnold Ákosnak, Dodónak, Horváth
Enikőnek, Jakab Vikinek.

PLÉBÁNIAI LEÁNYTÁBOR
lesz Mátraverebély-Szentkúton
2008. július 21-24-ig.
Horváthné Kati (06/30-299888)

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

Örömmel értesítjük plébániaközösségünk kedves tagjait, hogy
2008. július 12-én 16 órakor
Templomunkban
az Úr színe előtt egybekel
Simon Hajnalka és Csambalik László. A jeles eseményre sok szeretettel
várunk mindenkit!
Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt,
hogy plébániánk
szeretett tagja
MÉREY SÁNDOR
életének 86. évében
visszatért Teremtőjéhez.
Magyarországért imádkozunk a
XIII. századi templomromnál
2008. július 31-én,
csütörtökön 18 órától 20 óráig
imádkozunk Magyarországért az
alagimajori templomromnál.
A kijutás útvonaláról térkép a hirdető
táblán lesz kitéve. A közös ima
zsolozsmával kezdődik, majd gitáros
énekekkel kísért imaórával folytatjuk.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Molnár Miklós

VÁLTOZÁSOK
SZAKISKOLÁNKBAN!
Az elmúlt számunkban még felvételt hirdettünk a Páli Szent Vince Katolikus
Szakiskolába. Időközben változás történt:
igazgatónkat, Kővári Lászlót, felkérték a Szalézi Rend által működtetett kazincbarcikai
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium vezetésére. Ő,
elfogadva a megbízatást, a Páli Szent Vince
Szakiskolát is tovább vezeti. A következő
tanévben viszont kezdő osztályokat nem indítunk. Jelenlegi tanulóink a jövő évben mindnyájan szakvizsgáznak.
Gerber Alajos dr.

