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NOVEMBERI GONDOLAT
A földbe hullott mag nincs halálra ítélve. Belőle fakad az élet, még gazdagabb és túláradóbb. Az elfogyasztott mag sem hal meg. Egy
másik életben virágzik, még szebb és még nemesebb: azé, akit táplált.
Egy
másik ember sem tűnik el anélkül, hogy ne
hagyna az idők végéig ÉLŐ nyomot ezen a
földön. Egy keveset az életéből. Mások életében él: gyermekeiben, unokáiban… de mindenkiben, akinek magából
adott, azaz akiket szeretett.
Minél inkább szeretett, annál „több valami maradt belőle" azokban, akik kapcsolatban voltak vele.

Az ember dilemmája a következő: vagy megkísérli az ember önmaga megvalósítását, Isten
nélkül, magát belső szétesésre ítélve, vagy pedig elfogadja, hogy élete minden pillanatában
megnyíljon a megmentő Szeretet felé. „ÚJ",
egyesített, békés „EMBERRÉ" válik. (Ami
nem jelenti a szenvedéstől való mentességet.)
Szent Pál megértette és csodálatosan ki is fejezte: „Krisztus azt jelenti, ÉLNI".
Michel Quoist

DECEMBERI
GONDOLAT
Ha a mi Urunk Jézus
Krisztus nem tartotta
volna méltónak magához, hogy emberré legyen, elveszett volna az
ember. Azzá lett, akit teremtett, hogy ne veszszen el az, akit teremtett. Valóságos ember,
valóságos Isten: Isten és ember a teljes Krisztus. Ez a katolikus hit. Aki vallja, hogy Krisztus az Atyával egyenlő Isten és valóságos ember, valóban szenvedett, valóságos vért ontott,
mert nem szabadítana meg bennünket az igazság, ha hamis bért adna értünk: aki mindkettőt
hiszi, katolikus.
Szent Ágoston
(Szerk.: Faragó István)
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FELNŐTT KATEKÉZIS
Dr. Sallai János pszihológus:
Család és társadalom
Sallai Úr először, de remélem nem utoljára
járt plébániánkon. Színes és tanulságos előadásmódja végig lekötötte a hallgatóságot.
Feleségével együtt tettek tanúságot arról,
hogy a keresztény családi élet ma is rengeteg
szépséget és örömet hordoz. Bizonyítanunk
kell, a mai felfogás ellenében, hogy létezik
holtig tartó boldog házasság napjainkban is.
Feltétele a helyes keresztény értékrend, valamint alapja, hogy a problémákat meg kell tudni oldani. Ha mindkét fél akarja, előbb- utóbb
biztosan működni fog.
A társadalomban az emberek túlnyomó része
utánoz, elfogadja mások irányítását, míg csak
kisebbik része kezdeményező. Ez a keresztény emberekre ugyanígy jellemző. Azonban
tudnunk kell kiállni a saját, remélhetőleg szilárd keresztény elveink mellet, még a társadalom nyomása ellenére is. Hiába diktálja a
mindenkori divat a feltételeket, nekünk merni
kell védeni a család és az Egyház érdekeit
szóval, de saját példamutatásunkkal is. Hiába
divat a bölcsőde, a TV, a nők családtól való
elvonása, az önérdek hangsúlyozása, a mértéken felüli költekezés és eladósodási hullám.
Tudnunk kell a fontossági sorrendet felmérni.
Vajon valóban boldogságunk feltétele-e a
pénz? A boldogság, amit sokan (és egyre többen) az anyagi javak megszerzése révén akarnak elérni, megtalálható a dúskálást nélkülöző, tudatos, becsületes, tiszta és szeretetteljes
családi életben.
Ha a társadalom olyan eszméket diktál, amelyek nem összeegyeztethetőek a keresztény
értékrenddel, akkor az árral szemben kell saját életünket alakítani. Ez szilárd elvek nélkül
nem megy. Ezeket az elveket adta meg nekünk Krisztus. Hála Istennek, van hová fordulnunk tanácsért, ha meginognánk… Bíznunk kell Istenben és közvetlen kapcsolatban
kell élnünk vele. Ő, azokban a dolgokban,
biztosan segítségünkre siet, amelyeket az általa adott célok, keresztény eszmék megvalósítása érdekében tiszta lélekkel teszünk. Ha kérjük a segítséget és észrevesszük, hálával fogadjuk azt. Önmagunk számára is megteremtjük azt a belső bizonyosságot és békét, ami a
valódi boldogság eléréséhez elengedhetetlen.
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Ő mindent megad számunkra, amire valóban
szükségünk van. Az elképzelhető, hogy tőlünk is vár lemondást, áldozatot, de ez ugye
nem ellentétes a gondolkozásunkkal?… Ha
valamit nem kapunk meg, annak oka van.
Tudjunk megnyugodni az Ő akaratában.
Sajnos az emberek egyéni döntéseikért ritkán
vállalják a felelősséget. Legjobb hivatkozás
az, ha azt mondjuk: „mindenki így csinálja”,
tehát én sem lógok ki a sorból. A „mindenki”
nem létezik. Hajlamosak vagyunk mások
szemüvegével látni a dolgokat. Ha nem bízunk Istenben és magunkban, akkor mások
véleményére hallgatva tesszük azt, ami esetleg saját elveink ellen van. Ez a saját felelősség elvetése. A társadalom egyénekből, felelős (?) személyekből áll és elvileg minden
ember tudja, mit miért tesz. Felelősek vagyunk döntéseinkért: nem a körülmények, hanem a meghozott döntések teszik az embert
azzá, akivé végül válik.
A magát a média által tájékozottnak tartó ember nem az igazi valóságról „van képben”, hanem a részére legyártott virtuális valóságot teszi a tényleges dolgok helyébe. Manipulált
lesz azok által az emberek által, akik a hírközlésben, a sajtóban, reklámokban véleményt
formálnak és diktálnak. Minden médiát elvek
irányítanak és elenyésző azoknak a száma,
akik nem saját profit érdeküket, hanem a közjót, uram bocsá’ Istent tartják szem előtt. Itt
megint a „bólogató emberek” viselkedését lehet megfigyelni. Ugyan is, amit a TV közvetít, az úgy van: a világ rossz, az emberek gonoszak. Isten nincs, és az önzés a valódi életcél. Az életnek nincs semmi értelme. (Vajon
kinek a gondolatai ezek?…) Ja, és főleg vásároljunk sokat, adósodjunk el, mert ez olyan
szuper dolog, „mindenki ezt csinálja” és ez
„jár nekünk”. Mert ha nem ezt mondanám,
akkor esetleg gondolkodni kellene a lényeges
dolgokról. Tényekkel, kellemetlenségekkel
(pl. a saját lelkiismeretemmel) szembesülnék.
Így, kényelmesebb, ha a fejemet homokba
dugva mindent elhiszek, amit a média közvetít az általa gyártott művilágban. Észre sem
veszem, hogy elvek nélküli, szorongó tömegemberré, üres bábuvá alacsonyodtam. Hagytam, hogy azzá tegyenek.
Adja Isten, hogy akarjunk a „föld sója” és a
„világ világossága” lenni akkor is, ha Krisztus követése ma sem könnyű.
Horváthné Kati
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Imádkozva tanulunk imádkozni…
Ha a világ létező összes könyvét
elolvasnánk, amiben okos és tapasztalt szerzők leírják, hogy hogyan kell imádkozni, attól még
nem tudnánk megtanulni. Csak
imádkozva, Istennek időt adva,
magunkban csöndet teremtve, tudjuk tanulni,
de soha nem megtanulni az imádkozást. Ebben mindig kezdők maradunk, s ezt alázattal
és hálával kell fogadnunk. Alázattal, mert tapasztalni fogjuk, hogy Isten „szóbaáll ” velünk, s hálával, mert mindenkinek megadja a
személyes előrelépés élményét is.
Nagy öröm annak megtapasztalása, hogy a mi
Atyánk szeret minket, ezért teljes bizalommal
élhetünk. Jézus, aki a szívünkben lakik, velünk érez minden problémánkban. A Szentlélek pedig erőt ad, nem kell csak a magunk
erejére hagyatkoznunk. Figyeljünk Isten szavára az imában. Nem kell mindig nekünk beszélni, mert Ő fontosabb dolgokat tud mondani, mint mi. Az elcsöndesedést gyakorolni
kell.
Ha valakit szeretek, van időm számára. Ezért
napjaimat úgy alakítom, hogy legyen időm Istennek.
Ha érdekel, hogyan lehet így – esetleg számodra új – gyümölcsöző módon kapcsolatba
kerülni Istennel, szeretettel várunk

karácsonyi előkészületünkre.
Szükségeltetik:– Isten után vágyódó szív
– Szentírás
– napi 20-30 perc otthoni ima.
Hétfőnként 18-tól 19 óráig
megbeszélés a Plébánián.
Első alkalom: október 27. hétfő 18 óra.
Keszthelyi László és Ágnes

Idősebbek teadélutánja
Szeptember 27-én délután jöttünk
össze a nyári szünet után. Első témánk a Szűzanya üdvösségtörténeti szerepének négy hittétele volt. A rózsafüzér
titkairól is szó esett, hiszen egész hitrendszerünket összefogja, s együtt dicsérjük a szülőt
és szülöttét. Ezután élénk beszélgetéssel telt
az idő, amit egy örömteli bejelentéssel szakítottunk meg. Mérey Marikát telefonon értesí-
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tették, hogy megszületett dédunokája, melyhez szívből gratuláltunk. László atya is bejött
és meghívott a másnapi szoboravatásra (Wass
Albert). Ezen mindnyájan ott voltunk.
Október 25-i találkozónkon Mindenszentek
ünnepéről és Halottak napjáról beszélgettünk,
tudva, hogy hitünk és szeretetünk adja földi
életünkben a reményt, hogy a végső célba jussunk. Miután a templomi Karitász által szervezett előző heti, andocsi zarándoklaton többen is részt vettünk, ennek lelki élményeiről
is beszámoltunk. Az októberi rózsafüzér ájtatosságokon is rendszeresen találkoztunk egymással. Végül elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért imádkozva búcsúztunk.

170-re növekedett tanulóink száma és a tantestület is kiteljesedett, minden tantárgy tanításához már saját tanárokkal rendelkezünk.
Örömteli, hogy diákjaink az utóbbi években
már túlnyomórészt gyakorló katolikus családok gyermekei. Gyűjtőiskola szerepét töltjük
be, hiszen Újpesten kívül nagyszámú diákunk
van Angyalföldről, Rákospalotáról és az agglomerációs területekről is. Iskolánk lelki fejlődésének koordinálása Pályi László plébános
atya vezetésével a hitoktatók feladata. Az iskolában a szeretet, az egymással kapcsolatos
megértés, segítőkészség alapvetés, ami által a
közösség hangulata, összképe nagyon pozitívan alakul.

Mihály Péter

A jubileumi évre nagy erőkkel készülünk, és
bízunk benne, hogy az ideihez hasonlóan évi
két első osztályt indíthatunk a jövőben is.
December 1-én minden osztályunkban, december 9-én az ovisok részére tartunk nyílt
napot, ahová az érdeklődőket sok szeretettel
várjuk!

KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ ZARÁNDOKLAT
A Szent János Apostol Katolikus Általános
Iskola éves programjában minden ősszel és
tavasszal szerepel az összes család részvételével rendezett iskolai zarándoklat. Idén a tanév
elején közeli és gyalogtúrával is megközelíthető helyszínt: Makkosmáriát választottuk.
Október 11-én, a reggeli
köd után, csodálatos őszi
időjárás fogadott minket,
hogy több útvonalon is
haladva elérjük úti célunkat. Ebédidőre mintegy
250 zarándok – néhány
hónapostol nagyszülőig
minden korosztály – gyülekezett a templom előtti
réten. A gyermekek vidám játékkal, az idősebbek pihenéssel és tartalmas beszélgetésekkel töltötték el az időt az ünnepi szentmise
kezdetéig. Plébános atyánk hirtelen közbejött
egyéb elfoglaltsága miatt Frankó Tamás atya,
a Babér utcai templom fiatal káplánja, mutatta
be a szentmiseáldozatot, amely mély élményt
nyújtott minden korosztály számára. Nagyon
felemelő volt a zsúfolásig megtelt templomban a közös ének, a rengeteg áldozó, illetve
„kiskeresztért” járuló kisgyermek.
Az idei tanév első nagy iskolai eseménye volt
a zarándoklat, melyet különösen sok ünnepélyes alkalom követ majd, hiszen a mostani
tanév iskolánk 10. tanéve! A kezdeti 37-ről,

Január 13-án, kedden lesz iskolánk kápolnájának búcsúja! Ekkor várunk minden kedves
kertvárosi hívőt is az ünnepi búcsúi szentmisére: 17 órára az iskolába. Ezzel a szép eseménnyel kezdődik a jubileumi év ünneplése.
A kertvárosi templomban is lesznek az eddigiekhez hasonlóan iskolai szentmisék. Ezek
nem a miserend szerinti időpontban, hanem
vasárnap 16 órakor lesznek, mivel az iskolába
járó családok létszáma már a teljes templomot
lefoglalja. A Plébános Úr mindig hirdetni fogja ezeket a szentmiséket. Legközelebb november 16-án, vasárnap 16 órakor lesz iskolai
szentmise. Ezen vendég kórus fog közreműködni, és a szentmise után, a miserend szerinti
18 órai szentmiséig, egyházzenei hangversenyt is adnak! Szeretettel várunk minden zeneszerető kertvárosi hívőt!
Befejezésül kérjük, imáikkal segítsék iskolánk
és a magyar katolikus közoktatás fejlődését,
és bizalommal ajánlják a környezetükben levő
családoknak, hogy ismerjék meg iskolánk
szellemiségét, és a kisgyermekek óvodától
akár az egyetemig katolikus közösségben történő nevelkedésének az egész életükre kiható
jelentőségét!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György – igazgató
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TANÍT AZ ÉLET

Két kis karácsonyi történetet
Pár évvel ezelőtt a férfi létráról díszítette a
karácsonyfát, kamasz fia adogatta a díszeket.
Az asszony kint a konyhában sürgölődött, leánya segített neki. Ekkor megszólalt a telefon, a fiú vette föl a
kagylót. „Ki beszél? Hogyan? Mit
mond? Nem értem, várjon, hívom a
papát.” A bosszankodó apának odasúgja: „Valami részeg, vagy dinka,
veled akar beszélni.” Az apa kérdezi,
hogy kivel beszél. A vonal végén egy
férfi hangja: „Az nem fontos, csupán
azt akarom kérdezni, ma, karácsonyeste: kereszténynek tartja még magát?” „Mit
beszél itt összevissza — méltatlankodik az apa
—, milyen alapon zavar engem?” — ezzel leteszi a kagylót, szitkozódik és folytatja a díszítést. Jön a vacsora, jobbnál jobb falatok kerülnek az asztalra, de az asszony aggódva figyeli, hogy férje alig eszik. „Valami bajod
van?” — kérdezi. „Nincs étvágyam” — válaszolja kelletlenül. Aztán meggyújtják a gyertyákat, fölbontják a meglepetéseket. A két
gyerek fölteszi a legújabb lemezeket, hadd
bömböljön a legújabb együttes. Az anya viszszamegy a konyhába, mert hát mosogatni is
kell. A férfi beleül a karosszékbe s érzi, hogy
ez a szerencsétlen telefonáló elrontotta karácsonyát. Nem tud szabadulni a kérdéstől:
kereszténynek tartja még magát? Igen, keresztény családban nőtt fel, élő hite sokáig elkísérte. Aztán elvesztette. Nem, ez nem jó kifejezés. Esernyőt meg zsebkendőt el lehet veszíteni, a hite nem elveszett, hanem kialudt,
mert nem gyakorolta. Magatartásában és
életvitelében még ott él keresztény szülei nevelése, az ő gyermekei azonban már pogányok, ha felnőnek, viselkedésük is pogány
lesz. Magában átkozza a névtelen telefonálót,
de nem tud szabadulni a kérdéstől: kereszténynek tartja még magát?
Egy másik történet: fiatal szülők válni készülnek. A korán érett kisfiú a szomszéd szobából áthallja a vitát. Róla van szó. Sem a leendő új férj, sem az új feleség nem akar hallani róla. Megegyeznek tehát, hogy a kisfiút
állami gondozásba adják, majd fizetnek
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érte. Most ott ülnek a karácsonyfa alatt, zenét hallgatnak, képes folyóiratot lapozgatnak. A kisfiú pedig a külföldről kapott
rajzfüzetet festi színes ceruzákkal. Éppen a
betlehemi jelenetet színezi. A szülők arra figyelnek föl, hogy a gyerek csendesen sírni
kezd. „Mi bajod van?” — kérdik megdöbbenve. „Olyan szeretnék lenni, mint
kis Jézus” — hüppögi. „Elment
az eszed? Nem látod, a kis Jézus
hideg istállóban, te pedig szép
meleg lakásban; a kis Jézus kemény szalmán, te pedig puha
ágyban.” „Hiányzik valamid?” A
kisfiú rámutat a jászol fölé hajoló
Szent Józsefre és Szűz Máriára:
„Ők biztosan nem hagyják el a
kis Jézust, ti pedig el akartok
engem küldeni” — folytatja a sírást. Valóban semmijük sem hiányzik, csak éppen Jézust nem fogadták be
Halász Piusz

KARITÁSZHÍREK
Október 18-án engesztelő zarándoklaton
voltunk a Boldog Gizella Karitászközösség
szervezésében a Somogy megyei Andocson.
Az autóbuszon kértük nemzetünk családjainak, a társadalom bűneinek láttán Isten irgalmát és engeszteltük a Mennyei Atyát a Fatimai rózsafüzér közös elmondásával. A kedves
testvérek által még itthon az üveggyűjtőbe tett
imaszándékait az andocsi kegytemplom oltárára téve kértük Isten kegyelmét a megnevezettekért. A szentmisét Pályi László plébános
atya mutatta be.
2008. október 19-én az esti misén 9 testvérünk tett ünnepélyesen fogadalmat a még
meg nem született magzatok védelmére.
Azért is imádkozzák a kötelező napi imát és a
napi egytized rózsafüzért szabadon választott
titokkal, hogy a család a Szent Családot tekintse példaképének. A fogadalomtétel után
már voltak további érdeklődők is. December
7-én vagy 8-án lenne a következő ünnepélyes
fogadalomtétel. Az üzletasztalkára kitett lapon lehet jelentkezni.
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November 15-én (szombat)
16 órai kezdettel (18 órai befejezés)

jótékonysági zenés irodalmi délutánnal,
azt követő agapéval
köszöntjük az Erzsébeteket a Szent János
Apostol Kat. Ált. Iskola dísztermében.
Tavaly a befolyt összeggel az Újpesti Mozgáskorlátozottak Egyesületének karácsonyi
ünnepségét segítettük. Az idén szeretetcsomagokat állítanánk össze.
Szent Erzsébetre emlékezve
november 23-án lesz a miséket
követően a szentelt kenyér osztása.
Karitászmisék lesznek: az ifjúságért (14-25
év közötti korosztály - Szent Imre herceg, a
magyar ifjúság védőszentjének ünnepe), a
gyermekekért (14 éves korig – Szent Miklós
ünnepe). Az időpontot a KARITÁSZ HIRDETŐTÁBLÁN (templombejárat külső folyosó)
hirdetjük.
Minden hónap 2. péntekjén 16,30-kor karitászmegbeszélés van, melyen szeretettel fogadjuk az érdeklődőket. Minden hónap 4. vasárnapján a 9 órás mise után agapéval várjuk
a kedves híveket egy kis beszélgetésre.

SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG
A Szent Mónika Közösség olyan nőket, aszszonyokat vár, akik szívesen beszélgetnek arról, hogyan élik meg különböző női szerepeiket feleségként, édesanyaként, dolgozó nőként – és mindezt keresztény szívvel. Együttléteinket a Szent Mónika Közösség imájával
kezdjük, melyet családjainkért ajánlunk fel.
Találkozóinkat minden hónap első csütörtökén tartjuk, este 19-21 óráig a hittanteremben.
Legközelebbi alkalmak november 6. és december 4. lesznek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
(Gerber Zsuzsa 20-264-7762)

Egyházközségi Képviselőtestület
2008. október 5-én gyűlést tartott.
Napirendi pontok: Rövid lelki és anyagi beszámoló; Javaslatok a képviselő testület aktivizálására és megújulására; Ferenc atya névnapi köszöntése.

2008. november-december

HÁZASRANDI
Megújult Családakadémia
Szeretnél ismét randevúzni életed párjával?
Emlékszel még, milyen volt az első találkátok?

Ha visszaidézzük emlékeinket, amikor még
felhőtlenül és nagyon szerelmesen kerestük a
találkozás lehetőségeit, nem nehéz bevallani,
ma is legalább annyira vágyunk arra, hogy
időt töltsünk házastársunkkal, olyan időt,
amit csak neki szentelünk. Annak érdekében,
hogy házasságunk örömteli maradhasson, érdemes ezeket a randevúkat a meghittség mellett tartalmassá is tenni, mert ez a néhány óra
képes elmélyíteni és gazdagabbá tenni kapcsolatunkat. Ehhez kínálunk jó alkalmakat a
havonkénti rendszerességgel megrendezésre
kerülő Házasrandi estjein.
Ezeken az alkalmakon az Angliában és több
más országban igen népszerű „The Marriage
Course” (Házaskurzus) magyarra is lefordított
anyagait használjuk.
Legyen a párodé minden hónapban egy
szombat este 19:00-21:00 óráig!
Adj egy randevút házastársadnak, jöjjetek el
következő alkalmunkra, és töltsetek el együtt
egy kellemes estét a Plébánián!
Első találkozás: november 8. Szilárd alapozás. December: A kommunikáció művészete
Házigazda: Gerber Gábor egyetemi docens és
Gerber Zsuzsa mentálhigiénés szakember,
aki személyes tanácsadással is szívesen áll
rendelkezésetekre.
Előzetes asztalfoglalás szükséges!
Részletes ismertető a szóró lapokon olvasható. Részvételi szándékotokat előzetesen jelezzétek: gerber.zsuzsa@chello.hu 20-264-7762
Minden érdeklődő párt szeretettel várunk!

KÓRUS HÍREK:
December 21-én, vasárnap az esti misén
énekel a Laudate kórus. Utána

Adventi-karácsonyi zenés áhítatot
tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon örülnénk, ha új tagokkal bővülne kórusunk. Legyünk egy kicsit többen, akik ilyen
módon is dicsérjük az Urat!
Jakabné Kovács Márta

2008. november-december

Kertvárosi Krónika

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
KEGYELEMTELJES KARÁKARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
ÉS ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT
KÍVÁN SZERETETTEL
A SZERKESZTŐSÉG

Szoboravatás templomunk kertjében

(fotó: Lukács Géza)

Polgári összefogással
szeptember 28-án szobrot
állítottak WASS ALBERT
születésének 100. évfordulóján. A szobor, melyet szép, bensőséges ünnepség keretében adtak
át, Koncz Viktória fiatal
képzőművész alkotása.
Köszönjük a szervezők és
parkosítók áldozatos
munkáját is!
Gerber A.

ADOMÁNYOK BÖJTE CSABA
GYIMESBÜKKI ÚJ ÁRVAHÁZA javára.
Érdeklődni és adományokat leadni a
Plébánián lehet.(Tartós élelem, konzerv, használható gyermekruha, mosószerek,
háztartási cikkek, használható dolgok, anyagi
támogatás.) Segítségüket köszönjük!

KATALIN-BÁLT
szervez plébániánk ifjúsága
november 15-én, szombaton,
19:00 órai kezdettel az
Újpesti Katolikus Kultúrházban
(Bp. 1042 Szent István tér 14).

Változatos zenei összeállítással, nyitótánc-koreográfiával, gyermekprogramokkal, meglepetésekkel és sok vidámsággal várunk mindenkit! A belépő 700 Ft. Családos belépő
1300 Ft. Hölgyeknek süteményt, uraknak üdítőt kéretik hozni.
A szervezők

Pásztorjáték szereplők jelentkezését várjuk a plébánián a
karácsonyi pásztorjátékhoz személyesen a misék után,
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Családi, adventi KOSZORÚKÖTÉS lesz
november
29-én, szombaton 9-12
óráig a plébánia hittantermében.
Karácsonyi ajándékkészítésre
december 13-án, szombaton
10-13 óráig mindenkit szeretettel várunk a hittanterembe.
Belépés díjtalan. Ezen időben
Kis karácsonyi vásár is lesz.

Felnőtt Katekézis:
2. előadás: Pályi László atya
időpont: 2008.10.16. csütörtök 18 óra
téma: A Mária kultusz
3. előadás: Dr. Bolberitz Pál atya
időpont: 2008.11.28. péntek 18 óra 30 perc
téma: "Bizonyítható- e Isten léte?" avagy
Aquinoi Szt. Tamás 5 istenérve
Horváthné Kati

Kis fejtörő:
Egy felszólítás, egy bíztatás, amit a pásztorok
mondanak egymásnak, s természetesen nekünk is.
Megadott szavak: PÁSZTOR, BETLEHEM,
ANGYAL, MÁRIA, JÓZSEF, JÁSZOL, KISDED, GYERMEK, SZENTLÉLEK, ÜDVÖZÍTŐ, ÉG, FÖLD, AJÁNDÉK, SZERETET
P M A N G Y A L E N S J
Á M Á R I A Ü N K B Z E
S E Ü D V Ö Z Í T Ő E T
Z H L E H E M B L E N N
T E É Z Z Ü K J O M T E
O L G A T Ö K Ó Z R L K
R T E T E R E Z S T É É
D E D S I K M S Á É L D
N B T E K E R E J T E N
A M E L Y E E F K E K Á
T F Ö L D A Y Z Ú R H J
Í R Ü L A É G D O T T! A
Áldott szép ünnepet kívánunk nektek is!
Szerkesztők

