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LECKE MAGYARSÁGBÓL
ÉS KERESZTÉNYSÉGBŐL
Nagy örömmel üdvözölhettük a Szent István- napi ünnepi szentmise celebránsát, főtisztelendő Berszán Lajos kanonok atyát
Erdélyből, aki a Csángó Magyar Szent Erzsébet Iskola alapító igazgatója. Élmény volt
hallgatni lelkes szavait, mellyel az " Anyaország" magyarjait próbálta megerősíteni és felrázni egyre kuszább és zavarosabb világunkban. Kanonok atya szavai szerint a mai globalizált világ támadásai nemcsak az Egyház és a
család ellen folynak, hanem már
az alapvető emberi értékek - melyek egyben
keresztény értékek is - ellen, sőt emberségünk
és kereszténységünk gyökerei kerültek veszélybe. Ezért a gyökerek megerősítését tűzte
ki elsőrendű célnak a prédikáció vezérfonala.
Példaként a magyar történelem egén tündöklő Árpádházi szent királyokat, királynékat
és királylányokat említette az erdélyi kanonok
atya, aki külön kiemelte, hogy nagyon büszkének kellene lennünk magyarságunkra, mert
a világtörténelem egyetlen uralkodó családja
az Árpád-ház, amely ilyen sok szentet adott
az egyetemes Egyháznak és a világnak.
Szent István királyunk állam - és egyházalapítása és megszervezése a Kárpát-medencében örök példaként kell hogy lebegjen minden magyar egyházi és állami vezető előtt.
Köszönjük Főtisztelendő atyának a reményt és lelkierőt adó szavait országunk e nehéz korszakában!
Faragó István dr.

Magyar Sydney, 2008. Eger
Az idén nyáron július 17-20. között rendezte
meg az Egri Főegyházmegye a Sydneyben
megrendezett Világ Ifjúsági Találkozóval párhuzamosan a Magyar Sydney-t. Lehetőséget
adott ezzel arra, hogy aki pénzszűke miatt
nem vehetett részt a Szentatya által vezetett
találkozón, mégis valami módon kapcsolódhasson ehhez a világméretű katolikus ifjúsági
megmozduláshoz.
Eger gyönyörű városába közel 2000 fiatal jött
néhány napra. A mindennapi Szentmisék
szentbeszédei mellett, a püspök atyák elmélkedésre késztető katekézisei segítettek ben-
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nünket az elmélyülésben. Ezen kívül lehetőség nyílott fakultatív előadásokon és aktív
részvételt kívánó műhely munkákon keresztül
egyházunk sokszínű lelkiségének megismerésére. Az előadók közül kiemelném Böjte Csaba atya és Kerényi Lajos atya fiatalos lendületű, humorral fűszerezett, de ugyanakkor mély
lelki tartalmú előadását. (Itt szeretném tolmácsolni Lajos atya üzenetét: „Jövőre lesz
Egerszalók a megszokott időben! Gyertek minél többen!”)
Meghatóan szép volt a péntek délutáni Szentlélek útja és a kiengesztelődési este. A Szentlélek útján
énekelve, imádkozva vonultunk a Körcsarnoktól, hét állomáson keresztül, fel a várba. Ezáltal is tanúságot tettünk hitünkről nem csak
Eger város lakói, de a világ előtt is.
A kiengesztelődési estén lehetőség volt a
Szentgyónás elvégzésére, miközben a jelenlévők tezéi énekeket énekelve imádkoztak. Az
este végére sok égő mécses jelezte, hogy hányan részesültek a bűnbocsánat szentségében.
Szombaton az általunk már jól ismert Városmisszióhoz hasonló programok közül válogathattunk: koncertek, lelkiségi mozgalmak sátrai, szentségimádás, nyitott templomok éjszakája...
Ezen kívül többször alkalmunk volt a technika segítségével képi és hang kapcsolatba kerülni a Sydnyben lévő magyarokkal, valamint
láthattuk élőben (az időeltolódás miatt 02.00kor) a Világtalálkozó záró szentmiséjét, amelyet a Szentatya a fiatalokkal átvirrasztott éjszaka
után
mutatott
be.
A Magyar Sydney vasárnap az Erdő Péter bíboros úr és a jelenlévő atyák által közösen bemutatott szentmisével zárult, amelynek végén
útjára bocsátotta a bíboros úr a következő világtalálkozó helyszínével megjelölt hatalmas
Földgömböt, amit a résztvevők hangos tapssal és énekszóval fogadtak.
Mindenkit szeretnék bíztatni a hasonló találkozókon való részvételre, aki hitében fáradtnak, kedvét vesztettnek érzi magát, mert itt
megtapasztalhatja, hogy az Egyház sokszínű,
él és mindig fiatal. (Október 4-én Nagymarosi
Ifjúsági Találkozó lesz!)
Kármán Veronika
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KARMELITA NŐVÉREK ÚJPESTEN

tovább folytatják az évszázaddal ezelőtt megkezdett áldozatos munkát. Óvodát indítanak
újra a korszerűen felújított rendházukban.
Köszöntésül Krónikánkban felidézzük az első
negyedszázadról Kovács Ferenc zárdalelkész
beszámolóját a Katholikus Élet folyóiratból.
A Karmelita Nővérek 25 éves jubileuma
„25 évvel ezelőtt, 1907. szept. 7-én Tisztelendő Mária Terézia Tauscher N. d. Bosch, Jézus
Isteni Szívéről nevezett Karmelita alapító és
még ma is élő generális főnöknő, elhozta Újpestre, a munkások közé leányait, hogy dolgozzanak Isten művén, az Egyház érdekében;
hogy a munkások lelkében, akiket a mai idők
demagóg jelszavaival Istennek, Egyháznak ellenségeivé tettek a lelketlen kufárok, újra
visszaültessék a hitet s feltámadjon bennük
Krisztus. Nagyon szegényen jöttek, szegény
munkások közé, senki sem ismerte őket. A Jó
Isten volt támaszuk, igaz, hogy a leghatalmasabb. De minden nehézségen áttörtek. Az
imádság, Istenben való elmerülés a legnagyobb áldozatra ragadta őket.

Először gyermekeket kerestek. Összeszedték
az utcán játszadozó gyermekeket, minden
szépre-jóra tanítgatták, amiről sem otthon,
sem az utcán nem hallottak: Isten, lélek,
Anyaszentegyház, templom . . . csakhamar a
kis gyermeklélek középpontja lett. Mikor a
munkából hazatértek a fáradt szülők, kisgyermekük hozzájuk sompolygott s lelkesedéssel
beszélt szüleinek Istenről, Jézuskáról stb.,
amit a kedves Nővérektől hallott. Eleinte nem
szívesen hallgatták a szülők gyermekük „fecsegését”, később azonban már belátták, hogy
a jó Nővérek igazán jóra tanítják kisgyermeküket: örömmel vitték már maguk a szülők
hozzájuk gyermekeiket, hiszen ott, míg dolgoznak jó helyen vannak: a kedves Nővérek a
leggondosabb anyai szeretettel őrködnek
gyermekük testi-lelki épsége felett.

2008. szeptember-október

1909-ben már arra is kellett gondolni, hogy
lesznek árva gyermekek is, akiket nem simogat az anyai szeretet, nem áll őrt a gondos
apai védelem, mert már ők nincsenek. Megvették tehát a mai zárda középső részét alkotó
ú.n. elátkozott kastélyt, amely egy francia
báró tulajdona volt s az előtte levő lóistállót,
amelyet gondosan átalakítottak Jézus Szíve
Kápolnájává. Nemsokára felépülhetett a kastély folytatásaként a szárny, amely 50-60
gyermeknek nyújtott menedéket: internátus és
napközi otthon.
Ekkor kapcsolódik Újpest város nemes gondolkozású vezetősége is a zárda segítésébe
pénzbeli támogatásával, míg Gróf Károlyi
László természetbeni hozzájárulással igyekezett a nélkülöző Nővérek és a szűkölködő
gyermekek segítségére lenni. 1926 márc. 19én 10 kg cementtel, félkocsi mésszel és 2000
db téglával a Váci Megyéspüspök Úr Őnagyméltósága által letétetett az új épületszárny
alapköve. Néhány hónapra rá a város nagyobb
szubvenciót adott az építés folytatására, de a
nagy épület és kápolna építéséhez nem volt
elegendő. Mind össze egy szárny s a kápolna
épült fel. Az első szárny felépítésre vár.
Igen hosszú volna a jó Nővérek 25 évi áldozatos, földi jutalomra nem számító munkáját
írásba foglalni. Tudja a jó Isten, aki ide irányította őket, érzik a gyermekek, akik mennek
az életbe, hálás szívvel köszönik a szülők,
akik valami családi ok folytán ide adják gyermekeiket. „Te Deum” fog felharsanni szept.
7-én az ünnepélyes szentmisében ama sok-sok
kegyelemért, amelyet 25 év alatt Istentől
nyertek, azért a sok áldozatért, amit Isten kezéből szívesen vettek, de az a nap új erőforrást is fakaszt a további küzdelmükhöz, melynek célja: mindent megújítani Krisztusban.”
Az Úr áldását kérjük mi is az újabb évszázad
kezdetén, az Istent és a gyermekeket, szeretettel szolgáló nővérek munkájára.
Gerber Alajos dr.
A nővérek jelmondata:
„Mindenkiben Istent látni,
Mindenkiben Istent szolgálni,
Mindenkiben Istent szeretni.”
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Ministránstábor
Ministránsaink szokásos éves táborozásuk
hat napját a Zemplénben található Pálházán
töltötték augusztus 4. és 9. között. Idén az eddigieknél is több, összesen huszonnégy ministráns vett részt a táborban, bár volt, aki elfoglaltsága miatt később érkezett, vagy korábban ment haza.
A tábornak idén is különleges hangulatot
adott, hogy a tábor lebonyolításából mindenki
lehetőségeinek mérten kivette a részét a takarítástól a bevásárlásig. A programok szervezésében nagy segítség volt kispapjaink jelenléte,
akiktől a lelki hozzávalókat kaptuk. De sokat
jelentett, hogy egyikünk a család autóját hozta
el, megkönnyítve ezzel a csomagszállítást
vagy a nagybevásárlást. Volt, aki a Mária Rádió önkéntes munkatársaként rövid élő bejelentkezést is lehetővé tett a rádióban, és volt,
aki a szabadságából áldozott, hogy néhány napig a ministránsokkal legyen. A táborvezető
pedig egyenesen friss házasként vállalta a teendők koordinálását.
Ez a sokféle áldozatvállalás volt az, ami
László atyát is csütörtöki látogatása során
örömmel töltötte el, és ezt a közös szentmisében is kiemelte. Az atyát a táborlakók bográcsban készült paprikás krumplival vendégelték meg, és a vacsora közben az atya értesült a tábor addigi eseményeiről is. Hírt kapott
így a Pálházától a Zemplén festői hegyei között kanyargó erdei vasútról, a Hollóházi porcelángyárban és a Füzéri várban tett látogatásról és a fiatalokat különböző szellemi és
ügyességi feladatok elé állító akadályversenyről is. A tábor programját a pénteki sárospataki látnivalókat érintő tájékozódási csapatverseny és a Megyer-hegyi Tengerszemnél tett
látogatás tette teljessé. Szombaton azt hiszem
mindannyian ugyan kicsit fáradtan a sétáktól,
foci- és kosármeccsektől, de élményekben
gazdagodva tértünk haza a plébániára, hogy a
tábort közös szentmisével zárjuk.
Arnold Ákos
Az idei ministránstábor különlegesen jól
sikerült, egyházmegyei szinten is a legjobbak
közé sorolható. Gazdag volt lelki, kulturális,
fizikai értelemben egyaránt. Hálával tartozunk
érte Istennek, és mindazoknak is, akik áldozatos lélekkel előkészítették azt: Arnold Ákos-
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nak, Csambalik Lászlónak (vagyis Csalának),
Kovách Sándornak, Szlatényi Miklósnak,
Vágvölgyi Gergőnek. Köszönjünk mindnyájatoknak, hogy a ti kisebb közösségetek egy nagyobb kovászává lett, Isten dicsőségére és sok
táborozó örömére!
Csépányi Gábor

Leánytábor 2008. július 21-24.
Az idei tábort Mátraverebély- Szentkúton
szerveztük, ahol a ferences rendházhoz tartozó zarándokszálláson szálltunk meg. A kegyhely igen kultúrált, felújított állapotban várt
minket. Aki volt már Szentkúton, tudja, hogy
az egész környék, az erdő széli Lourdes- i
barlanggal, a kiépített parkkal nagyon szép.
Mivel összesen négy napot voltunk együtt, az
elsődleges szempont a közösség építés volt,
ami remélem, végül is sikerült. Első napon az
utat megszakítottuk és megnéztük a Salgótarjáni Üveggyárat, ahol a Magyarországon még
létező, de egyik utolsó kézi- és gépiüveg
gyártást mutatták be nekünk. Mint megtudtuk,
már ezt a gyárat (is…) eladták a szlovákoknak, akik fokozatosan leépítik. Ismerős, ugye?
Ezután megnéztük Somoskőújfaluban Somlyókő várát, ami Salgótarjántól pár km- re
van. A vár szintén szlovák, a hozzá tartozó
magyar falutól elválasztva vágták ki a határvonallal a faluból…
Nagyon szép, mindenkinek ajánlom, hogy
nézze meg, ha arra jár.
Bár végig rossz időt jósoltak, ezen a napon is
verőfényes napsütésünk volt, összesen másfél
napot esett, de ekkor sem unatkoztunk. Nagy
segítségemre volt Gerber Zsuzsa, aki a fiataloknak önismereti és személyiségfejlesztő
foglalkozásokat tartott. Bár ez igen nagy terület, ez kis ízelítő belefért a pár napba. Azt hiszem, ez a téma egyébként is mindenkinek jól
jönne, legyen az idősebb, vagy fiatalabb ke-
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resztény. Talán sikerült kicsit nyitni egymás
felé, de ez csak a kezdetre volt elég. Meglátjuk, lesz- e igény folytatásra az év folyamán.
Remélem…
Utolsó előtti napon eljött László atya is, aki
misézett nekünk, majd a templomban még gitároztunk egy kicsit Istennek és magunknak.
Vacsora előtt pedig atyával beszélgettünk kicsit a fiúkról…
Szóval minden nap volt valami új, végül pedig Molnár Beáék mátrai telkére mentünk át,
akinél a közös gulyásfőzés és egy kis játék
után hazaindultunk.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek, aki segített, hogy ez a pár nap nagyobb gond nélkül
lefusson. Külön köszönet a foglalkozásokért
és a nagyvonalú fuvarért Zsuzsának, a többi
fuvarért, (mivel 3 személyautóba éppen befértünk 14-en) mindannyiunk szuper sekrestyésének, aki szintén két fordulót vállalt, valamint Gersei Katinak és Horváth Róbertnek,
akik bokros teendőik mellől szakadtak el,
hogy segítsenek. További köszönet Molnár
Beának, amiért eltűrte, hogy elárasszuk a telkét és Orsinak, aki halálra rémítette azokat,
akik hagyták… Továbbá Pimpának, aki beszerezte a gulyásnak valót és csak azért nem
jött velünk, mert lebetegedett. Kár…
Beleveszem még a sokkos állapotig szorgos
két gitárosunkat, akik állandóan a lebőgéstől
féltek, pedig szuperek voltak: Horváth Enikő
és Horváth Anna.
Jövőre is lesz tábor, ahol a megbeszéltek szerint 8-kor kelünk, de akkor kelünk… És közös
hurrával veszünk részt a közös programokon
– mert ugye ezt beszéltük meg?
Mindenkit várunk jövőre is, sőt azokat is, akik
most nem tudtak jönni!
Horváthné Kati

a világörökség része, s egykor teljesen Magyarországhoz tartozott.

Nyári kórus-kirándulás

Kirándulásunkat Győrben folytattuk, ahol a
vár és a székesegyház megtekintése után Apor
Vilmos győri püspök vértanúságának helyszinét kerestük fel. A Szent püspök vértanúságának helyszínét úgy hagyták, ahogy 60 évvel
ezelőtt volt, hogy a mai modern ember számára idézni tudja azt az embertelen korszakot
tanulságul. Rövid városnézés után élményekkel tele értünk haza kirándulásunkról.

Nagyon szép hétvégét töltöttünk el a Laudate
kórussal július utolsó napjaiban Északnyugat
Magyarországon, valamint Pozsonyban és Eisenstadtban (Kismarton). Az időjárás kegyes
volt hozzánk. A győri Apor Vilmos Katolikus
Főiskola adott otthont a kórusnak két éjszakára.
A buszos kirándulás első napján megálltunk a
Fertő-tó osztrák oldalán, és gyönyörködtünk a
festői szépségű tó karnyékében, mely méltán

Ezt követően Kismartonba vitt utunk, ahol rövid városnézés (Eszterházy kastély, Haydn
mauzóleum) után a középkori dómban énekeltünk bemelegítésképpen. Egy finom osztrák
capuccino elfogyasztása után értünk este
Győrbe. Szombaton reggel Pozsonyba indultunk, ahol az előzetes tervek szerint felkerestük a várat, melyet szépen tataroznak, és a
Szent Márton dómot, mely több száz éven át a
magyar királyok koronázási helye volt. Megtekintettük még a híres jezsuita templomot, a
városházát (ahol magyar operettdalokat énekeltek szlovák nyelven népes külföldi vendégsereg előtt), valamint a Szent Mihály templomot. Jó volt látni, milyen becsben tartják és
újítják fel az egykori országgyűléseknek otthont adó Pozsonyt.
Még aznap este felléptünk a győri Szent Imre
plébánia új templomában, ahol a Szentmise
alatt is szerepeltünk, majd azt követően koncertet adott a kórus. Közreműködtek: Jakab
Márta, Csáky Andrea, orgonáltak Márfi Ferenc és Faragó Ákos. A hangversenyt követően megtekintettük a templomot, az altemplomot és a plébániát. Annyira azért nem fáradtunk el, hogy megfeledkezzünk Jakab Feri
születésnapjáról, így késő estébe nyúló vidám
köszöntéssel zártuk a napot.
Vasárnap délelőtt a Pannonhalmi Főapátság
ódon falai között énekeltünk, és próbáltuk a
bencés atyákkal együtt emelni a szentmise liturgikus áhítatát. A Géza fejedelem által alapított apátság megtekintése egy bencés atya
vezetésével felejthetetlen élmény marad. Az
apátság könyvtára a európai hírű, magyarországi viszonylatban pedig páratlan értékű és
gazdagságú.

Faragó István dr.
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TANÍT AZ ÉLET
„.Imádkozzál érettünk, bűnösökért…”
Egy tengeralattjáró legénységének egyik
tagja jegyezte le második-világháborús naplójában:
Békésen kezdődött a nap. Csendes volt a
tenger. Ellenség sehol. Egyszer csak megszólal a vészcsengő. A kapitány azonnal parancsot ad a merülésre: „Ellenség a láthatáron!"
Röviddel ezután hullanak le az első vízibombák. Készültségben ülünk a legénységi
helyiségben. Komoly és sápadt arccal várjuk
az első találatot: Mindegyikünk tudja, hogy az
a vég lenne számunkra. Halljuk a robbanások
dörejét. Hajónk sebesen suhan tova a víz alatt.
Egyszer csak a velem szerben ülő, hosszú
Hein rózsafűzért húz elő a zsebéből. Imádkozik. Először fordul elő, hogy valaki közülünk
imádkozik a többiek előtt ... de senki nem nevet!
– Te, Hein, adj nekem is egy darabot, katolikus vagyok.
Különösnek tűnt, hogy kérges férfikéz
nyúl a rózsafüzérnek egy darabjáért.
Hein letép egy tizednyit belőle és odaadja bajtársának. Kinn tombol tovább a harc.
– Adj nekem is egy darabot!
– Nekem is!...
Hein kezében már csak egy tizednyi maradt
belőle, meg a kereszt. Öt férfi imádkozik... és
senki nem neveti ki őket. – Te, add ide nekem
a keresztet, én evangélikus vagyok! Hein odaadja neki a keresztet.
Öt percre elfelejtettük a harc tombolását. Valamivel több mint egy óra múlva megmenekültünk az ellenségtől.

A

HÁROM SZITA

Egy napon valaki meglehetősen felindulva kereste fel Szokratészt:
—ó, Szokratész, hallottad-e, mit művelt a barátod? Ezt rögtön el kell, hogy mondjam neked.
—Egy pillanat! — szakította őt félbe a bölcs.
—Amit mondani akarsz, átszűrted-e a három szitán? Három szitán? — kérdezte az illető csodálkozva.
−Igen, kedves barátom, három szitán. Lássuk
csak, vajon az, amit el akarsz mesélni, átmegy-e
a három szitán!
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Az első szita az igazság. Meggyőződtél-e arról,
hogy amit el akarsz mondani, az igaz?
Nem, nem, csak mások elmondásából tudom.
Vagy úgy! De a második szitát már biztosan
használtad. Ez pedig a jóság szitája. Vagyis,
az amit el akarsz mondani, ha nem is bizonyosodtál meg róla, hogy igaz, legalább jó?
Az illető tétovázva válaszolta:
— Nem, ellenkezőleg...
—Ahá szólt közbe Szokratész —, akkor használjuk még a harmadik szitát is, és tegyük
fel a kérdést, vajon szükséges-e, hogy elmondd nekem ezt a számodra oly felháborító
dolgot.
— Szükségesnek éppenséggel nem mondható...
—Tehát — mondta a bölcs mosolyogva — ha
az, amit el akarsz mondani sem nem biztos, hogy
igaz, sem nem jó, sem elmondása nem szükséges, akkor felejtsd el az egészet, ne boszszantson az se téged, sem engem!
— Mértéktartó vagyok szavaimban? Mondok
másokról rosszat?

A PUDING
Nicky Cruz, az egykori New York-i gengszter
meséli: Az egyik családban problémák voltak a
tíz éves Mary-Annnel, mert az meg akart nézni
egy bizonyos filmet.
— Mindenki megy a moziba, csak nekem nem
szabad mondta anyjának —, de végül is miért?
Az anya éppen pudingot kevert:
−Mary-Ann — kérdezte leányától —, hol vannak azok a záptojások, melyeket ma reggel találtam a legfelső polcon?
—A szemétvödörben, de miért kérded?
— Hozd ide őket, kérlek!
—Mit akarsz azokkal?
— Beleteszem a pudingba.
—A záptojásokat? Azok csak elrontják a
jó pudingot!
— No és? — mondja az anya
—, ha elrontják a pudingot, azt még mindig kidobhatom, de ha a fejedet tömöd tele szeméttel
— ami ez a film is —, azt már nem dobhatom ki
csak úgy...
Nicky Cruz hozzáfűzi:Szembe kell néznünk
egy ténnyel:A pornográf folyóiratok, filmek és
előadások hozzák a világon a legtöbb nyereséget az érdekelt üzletembereknek.
Fontos a szennymentes légkör az egész ember
számára, mert a méreg a testnek árt, a pornográfia pedig a léleknek.
Pierre Lefèvre (ford. Némedi András)
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A rózsafüzér imádságról
Karol Wojtyla két héttel pápaválasztása után
az Úrangyalát követő rövid beszédében bensőséges szavakkal szólt a rózsafüzér imádságról, és új szolgálatát a rózsafüzér-imádság
napi ritmusába állította bele. 2002. október
16-án, pápasága 25. évének kezdetén pedig —
időközben megöregedve és törékennyé válva
—
apostoli
levelében,
nagyon személyes szavakkal ajánlotta még egyszer a rózsafüzért. Ebből az alkalomból egészítette ki az örömteli, fájdalmas és dicsőséges titkokat a Jézus nyilvános életéből vett
további öt titokkal, amelyeket a világosság
titkainak nevezett. Jézus, aki: 1. a Jordán vizében megkeresztelkedett; - 2. Kánában megmutatta isteni erejét; 3. meghirdette Isten országát; 4. a Tábor hegyén megmutatta isteni
dicsőségét; 5. az Eukarisztiában nekünk adta
magát.
Piet van Breemen SJ.

Mérey Sanyi bácsi hazatért
2008. 08. 01-jén vettünk végső búcsút Tőle
altemplomunkban. Egyházközségünk életében
mindig tevékenyen részt vett. Az idősebbek
teadélutánjának alapító tagja volt. Feleségével, Marika nénivel tavaly ősszel ünnepelték
60. házassági évfordulójukat. Az ünnepi
szentmisén közösségünk apraja-nagyja együtt
imádkozva kérte a jó Isten áldását hűséges
családi életükre. Példamutató hitét, életkedvét
a betegség sem törte meg. 86 éves
volt. Emléke szívünkben örökké él.
Mihály Péter
Hanzel Flóriánné, Jolánka, a Rózsafüzér
Társulatunk oszlopos tagja is itt hagyott minket. Templomunk fennállása óta a szentmisék
és a litániák állandó résztvevője volt. Fia, évekig volt a Képviselőtestület tagja.
Júliusban, 80 éves korában szólította magához
az Úr. Imádságos életével példát mutatott a
közösségnek.
Uram, adj nekik üdvösséget, melyet irgalmasságodtól remélünk!
Gerberné Márta

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 szeptember 15-től:
17h 4. és 5. osztályosok,
18 h 6. és 7. osztályosok,
(Mihály Péter)
h
19
Ifjúsági hittan
(László atya)
h
Kedd: 17:30 Óvodások
(Horváthné Kati)
h
18:30 Bérmálási előkészület
októbertől (Mihály Péter)
Péntek: 17h
Elsőáldozók
(Rovács Júlia)
Hétfő:

(A hittanórák rendje a plébániai és
iskolai hirdetőtáblán olvasható)

FELNŐTT KATEKÉZIS
Első előadás a tanévben:
Időpont: 2008. szeptember 18. 18 óra
Előadó: Dr. SALLAI JÁNOS
keresztény pszichológus
Téma: „A család és a társadalom”

